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1. DESEMPENHO DO 2ºTRIMESTRE DE 2021 E 1º SEMESTRE DE 2021 

 

Depois de um primeiro trimestre marcado por novas vagas de contágio de Covid-19 e 

períodos de confinamento na maior parte dos mercados chave do Grupo, os últimos três 

meses registaram uma reabertura progressiva das economias e uma recuperação na procura 

de papel. Na sequência da forte recuperação verificada ao nível do preço da pasta, o preço 

do papel evidencia uma continuada recuperação no segundo trimestre. 

 

Análise do 2ºTrimestre 2021 vs. 1º Trimestre 2021 e vs. 2º Trimestre 2020  

 O 2ºtrimestre de 2021 apresenta uma clara melhoria face ao 1ºtrimestre do ano e, 

naturalmente, em relação ao 2ºtrimestre de 2020, período durante o qual a actividade 

do Grupo foi particularmente afectada pela pandemia; 

 Os volumes de papel situaram-se 9% acima do 1ºtrimestre 2021 e 58% acima do 

2ºtrimestre de 2020; já os volumes de venda de pasta evoluíram de forma distinta dada 

a menor disponibilidade de pasta para mercado (-6,5% face ao 1ºT2021 e -33% face ao 

2ºT2020) por via da maior integração em papel, e os volumes de tissue ficaram também 

aquém dos trimestres anteriores (-7% vs. 1ºT2021 e -4% vs. 2ºT2020); 

 Embora o período tenha sido marcado por uma forte recuperação dos preços da pasta 

(com o índice de referência na Europa a subir 31% em USD vs. 1ºT2021 e +51% vs. 

2ºT2020), o índice do papel na Europa registou uma variação negativa de 3% vs. o 

2ºtrimestre de 2020, evidenciando no entanto já uma recuperação em relação ao início 

de 2021 (+1,3%); 

 O volume de negócios de € 374 milhões cresceu 10% vs. 1ºtrimestre de 2021 e 29% vs. 

2020, com recuperação dos volumes de papel e melhoria dos preços da pasta;  

 Assim, o EBITDA no trimestre totalizou € 80 milhões (+13% relativamente ao 

1ºtrimestre e +55% em relação ao 2ºT2020), a que corresponde uma margem de 

21,4% (+0,7 pp que no 1ºT2021 e +3,5 pp que no 2ºT2020);  

 Os resultados líquidos do 2ºtrimestre de 2021 foram de € 41 milhões e comparam com € 

23,5 milhões obtidos no 1ºT2021 (+74%) e € 13,4 milhões 2ºT2020 (+205%); 

 Forte geração de caixa com um montante de Free Cash Flow de € 65 milhões (vs. € 56 

milhões no trimestre anterior e vs. € 99 milhões no 2ºtrimestre de 2020); 

 A Navigator procedeu à distribuição de € 100 milhões no final de Maio, tendo o 
endividamento líquido registado uma redução de cerca de € 22 milhões (vs.2020) para € 
658 milhões, melhorando o rácio de Net Debt / EBITDA de 2,38 para 2,22 X;  

 A Empresa negociou um Sustainability Linked Bond, um financiamento de  € 100 milhões 
com maturidade de 5 anos, cujas condições estão indexadas ao cumprimento de 
indicadores ESG, traduzindo o pleno compromisso da empresa com objetivos de 
sustentabilidade. 

 

Análise do 1ºSemestre 2021 vs. 1ºSemestre 2020 

 Melhoria das condições de mercado de papel com aumento progressivo dos volumes, 

mas ainda com um preço de venda abaixo do semestre homólogo; 

 Paragem de manutenção anual da fábrica de pasta e das máquinas de papel da Figueira 

da Foz, com um impacto de 11 dias no 1º trimestre e paragem anual de tissue em Aveiro 

com impacto de 5 dias em junho;  

 O volume de vendas de papel totalizou 700 mil toneladas (+17%), de pasta 152 mil 

toneladas (-21%) e de tissue situaram-se em linha com o semestre homólogo, em 52 mil 

toneladas; 
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 O volume de negócios recuperou 3% para € 715 milhões, tendo o aumento dos volumes 

de papel compensado o nível mais baixo de preços; 

 A Empresa atingiu um EBITDA de € 150 milhões e uma margem sobre vendas de 21,1% 

(vs. € 140 milhões e 20% de margem no 1ºS 2020), beneficiando da melhoria dos 

volumes de papel, dos preços de venda de pasta e de poupanças nos custos variáveis 

unitários; 

 Os resultados líquidos do semestre totalizaram € 64 milhões e comparam com € 44 

milhões registados no 1º Semestre de 2020 (+46%); 

 Forte geração de Free Cash Flow de € 121,5 milhões vs. um montante de € 114 milhões; 

 Os investimentos no semestre totalizaram € 32,8 milhões, incluindo essencialmente 

investimentos de manutenção e ambientais;  

 Em linha com o seu objetivo de criação de valor sustentável e de contribuir para a 

redução de utilização dos plásticos através da sua substituição por materiais 

sustentáveis, a Navigator deu mais um passo importante na sua estratégia de 

diversificação, entrando numa nova área de negócio e desenvolvendo um conjunto de 

produtos dirigidos ao segmento de packaging.   

    

2. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS INDICADORES  

 

 
1. Resultados operacionais + amortizações + provisões;  
2. Variação dívida líquida + dividendos + compra de ações próprias 
3. Passivos remunerados – disponibilidades (não inclui o efeito do IFRS 16) 
4.  ROCE = Resultados operacionais anualizados / Média do Capital empregue (N+(N-1))/2 
5. ROE= Resultados líquidos anualizados / Média dos Capitais Próprios (N+(N-1))/2  
6. (Passivos remunerados – disponibilidades) / EBITDA correspondente aos últimos 12 meses; 
7.  Impacto IFRS 16: Net Debt / EBITDA S1 2021 de 2,40; Net Debt / EBITDA reexpresso a 

30/06/2020: 2,47;   
8. Variação de valores não arredondados 

 

 1º Semestre 1º Semestre Variação (8)

Milhões de euros 2021 2020 1ºS 21/1ºS 20

Vendas Totais  714.7  695.5 2.8%

EBITDA (1)  150.5  140.1 7.4%

Resultados Operacionais (EBIT)  90.7  63.7 42.4%

Resultados Financeiros - 10.1 - 8.3 22.4%

Resultado Líquido  64.4  44.0 46.3%

Cash Flow Exploração  124.2  120.5  3.8

Cash Flow Livre (2)  121.5  114.0  7.5

Investimentos  32.8  48.7 - 15.9

Dívida Líquida Remunerada (3)  658.1 700.4 - 42.3

 
EBITDA/Vendas 21.1% 20.1% 0.9 pp

ROS 9.0% 6.3% 2.7 pp

ROCE (4) 10.8% 7.2% 3.6 pp

ROE (5) 12.8% 8.4% 4.4 pp

Autonomia Financeira 40.9% 40.1% 0.8 pp

Dívida Líquida Remunerada /EBITDA (6) (7) 2.22 2.29 -0.07

 2º T 1º T Variação (8) 2ºT Variação (8)

Milhões de euros 2021 2021 2ºT 21/1ºT 21 2020 2ºT 21/2ºT 20

Vendas Totais  373.9  340.8 9.7%  289.7 29.1%

EBITDA (1)  79.9  70.6 13.2%  51.7 54.6%

Resultados Operacionais (EBIT)  50.6  40.1 26.3%  15.4 229.6%

Resultados Financeiros - 0.4 - 9.7 -95.9% - 2.1 -81.2%

Resultado Líquido  40.9  23.5 74.0%  13.4 204.8%

Cash Flow Exploração  70.2  54.0  16.2  49.7  20.5

Cash Flow Livre (2)  65.1  56.4  8.7  99.1 - 34.0

Investimentos  12.7  20.1 - 7.4  26.0 - 13.3

Dívida Líquida Remunerada (3)  658.1  623.6  34.5  700.4 - 42.3

  

EBITDA/Vendas (%) 21.4% 20.7% 0.7 pp 17.8% 3.5 pp

ROS 10.9% 6.9% 4.0 pp 4.6% 6.3 pp

ROCE (4) 12.1% 9.5% 2.6 pp 3.4% 8.7 pp

ROE (5) 16.2% 9.1% 7.2 pp 5.1% 11.1 pp

Autonomia Financeira 40.9% 39.9% 0.9 pp 40.1% 0.8 pp

Dívida Líquida Remunerada /EBITDA (6) (7) 2.22 2.33 -0.11 2.29 0.04



 

 

 

  

 

              5 | 68 
 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

2ºTrimestre 2021 vs. 1ºTrimestre 2021 vs. 2ºTrimestre de 2020 

O segundo trimestre apresenta uma clara melhoria face ao primeiro trimestre de 2021 e, 

naturalmente, em relação ao trimestre homólogo de 2020, período durante o qual a 

actividade do Grupo foi particularmente afectada pela pandemia.  

O volume de negócios de € 374 milhões cresceu 10% em relação ao 1ºtrimestre de 2021, e 

29% em relação a 2020, devido essencialmente à recuperação dos volumes de papel e 

melhoria dos preços da pasta.  

De facto, o volume de papel cresceu 9% em relação ao 1ºtrimestre de 2021 para 365 mil 

toneladas, recuperando 58% face ao 2ºtrimestre de 2020. O índice do preço do papel PIX 

A4-Copy B recuperou 1,3% entre o 1º e 2º trimestre, ficando ainda aquém em relação ao 

trimestre homólogo. Após os dois aumentos de preços implementados no mercado europeu, 

o preço médio de vendas da Navigator recuperou mais de cerca de 3% entre os dois 

primeiros trimestres de 2021.   

Já os volumes de venda de pasta evoluíram de forma distinta dada a menor disponibilidade 

de pasta para mercado (-6,5% face ao 1ºT2021 e -33% face ao 2ºT2020) nomeadamente 

por via das paragens de manutenção e da maior integração em papel UWF. O aumento do 

preço da pasta que se registou em 2021 permitiu mitigar o impacto da redução de volumes 

vendidos, pelo que as vendas de pasta totalizaram cerca de € 42 milhões, crescendo 17,5% 

em relação ao 1ºtrimestre de 2021 e apresentando uma redução de 6,4% em relação ao 

trimestre homólogo.   

No tissue, os volumes de venda ficaram aquém dos trimestres anteriores (-7% vs. 1ºT2021 

e -4% vs. 2ºT2020), dada a recuperação do segmento Away From Home mais lenta do que 

esperado e a redução do stock nos consumidores domésticos. A evolução positiva do preço 

médio de venda do tissue permitiu minimizar o impacto no valor das vendas tendo este caído 

5% em relação ao 1ºT2021 e -2% face ao trimestre homólogo.    

Neste enquadramento, o EBITDA situou-se em € 80 milhões (+13% vs. 1º trimestre e +55% 

vs 2º trimestre de 2020) e a margem EBITDA/Vendas melhorou para 21,4%. O Cash Flow 

Livre gerado no trimestre foi de €  65 milhões, comparando positivamente vs. o 1ºtrimestre 

de 2021 e ficando abaixo do valor registado no 2ºtrimestre de 2020, período marcado por 

um conjunto de intervenções no fundo de maneio devido ao contexto de grande incerteza 

vivido. Os resultados líquidos totalizaram € 41 milhões, melhorando significativamente 

versus o trimestre anterior (+74%) e versus o trimestre homólogo (+205%).  

 

1ºSemestre 2021 vs 1ºSemestre 2020 

No primeiro semestre de 2021, a The Navigator Company registou um volume de negócios 

de € 715 milhões, tendo as vendas de papel representado cerca de 70% do volume de 

negócios (vs. 67%), as vendas de pasta 11% (vs. 11%), as vendas de tissue 10% (vs. 10%) 

e as vendas de energia 9% (vs. 10%). Depois de um primeiro trimestre marcado por novas 

vagas de contágio de Covid-19 e períodos de confinamento na maior parte dos mercados 

chave do Grupo, os últimos três meses registaram uma reabertura progressiva das 

economias e uma recuperação na procura de papel. Na sequência da forte recuperação 

verificada ao nível do preço da pasta, o preço do papel evidenciou novo ajustamento em alta 

no segundo trimestre.  
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Mercado de papel recupera progressivamente, com a procura de UWF a crescer 4%  

A procura global de papéis de impressão e escrita subiu 1% YTD maio, tendo o papel UWF 

registado um crescimento de 4%, uma evolução claramente superior à dos papéis coated 

(0%) e papéis mecânicos (-5%). Na Europa, a procura de papel UWF durante o primeiro 

semestre teve uma evolução ainda mais favorável crescendo 6%, numa progressão mensal 

bastante significativa em maio (+35%) e junho (+36%).     

Nos Estados Unidos, a procura acumulada de papel UWF nos primeiros seis meses do ano 

atingiu já um patamar positivo, com um crescimento YTD de 0,3%, com evoluções muito 

positivas em maio e junho (+18% e +17%, respectivamente). Esta recuperação é visível nas 

restantes regiões mundiais, nomeadamente na China, onde o crescimento YTD 2021 foi de 

17%.  

Neste contexto, a Navigator registou ao longo do semestre um nível de encomendas 

bastante robusto tendo terminado o mês de junho com uma carteira total de 55 dias. Este 

número compara favoravelmente com cerca de 32 dias dos seus concorrentes, comparando 

também bem com os cerca de 30 dias registados no período homólogo. A Navigator verificou 

um decréscimo dos seus stocks de papel ao longo dos primeiros seis meses do ano, tendo 

terminado o mês de junho com cerca de 13 dias de stock, nível historicamente baixo e que 

compara com uma média dos concorrentes de 29 dias.  

O índice de referência para o A4 para a Europa no final de junho situava-se em 823 € /ton, 

uma evolução positiva face ao início do ano de 806 €/ton, e que evidencia a recuperação 

gradual de preços. No entanto, essa recuperação ainda não foi suficiente para colocar o 

índice acima do nível de 2020, pelo que a média do primeiro semestre de 2021 compara 

ainda desfavoravelmente com a média do mesmo período – 814 €/ton vs. 855 €/ton. O 

Grupo realizou aumentos de preços em todas as regiões ao longo do semestre e o seu preço 

médio de venda registou uma clara melhoria desde o início do ano, em particular entre o 

primeiro e o segundo trimestres. De realçar que o preço médio de venda acabou por ser 

muito penalizado pela evolução das taxas de câmbio nos mercados internacionais, tendo o 

seu mix de produtos e mercados reflectido a situação pandémica na Europa e um maior peso 

dos mercados overseas com uma forte recuperação de procura e de preços.  

Neste enquadramento, as vendas da Navigator reflectem a melhoria da procura de papel 

registada ao longo do ano, apresentando um aumento de 17% nas quantidades vendidas, 

para 700 mil toneladas, tendo, contudo, o valor das vendas sido condicionado pelo nível de 

preços, e evidenciando assim um crescimento de cerca de 9% YoY. 

    

Recuperação expressiva dos preços da pasta no 1ºSemestre  

Verificou-se no início de 2021 uma recuperação rápida e significativa dos preços de 

referência do mercado da pasta, primeiro na China e posteriormente na Europa. O índice de 

referência de pasta hardwood na Europa – PIX BHKP em euros – apresentava no final de 

junho um aumento de 69% em relação ao início do ano, para 938 €/ton, com uma variação 

de cerca de 22% nos preços médios do 1º semestre 2021 vs. 1º semestre 2020. O índice de 

referência na China para a pasta hardwood registou um aumento de 52% entre o princípio 

do ano e o final de junho, para 759 USD/ton, tendo atingido um pico de 780 USD/ton em 

maio. Embora na segunda metade do 2º trimestre os preços da pasta na China tenham 

registado alguma correção, o preço Europeu esteve em crescimento até ao início de julho. 

Ao nível das fibras hardwood e softwood, apesar do diferencial de preços se ter estreitado, 

este encontra-se ainda em níveis acima das médias históricas, em especial na China, 

conferindo suporte ao preço da pasta hardwood na Europa nos próximos meses.  



 

 

 

  

 

              7 | 68 
 

Esta melhoria dos preços da pasta foi sustentada por um conjunto de factores entre os quais 

podemos destacar a melhoria das condições económicas globais, o aumento generalizado do 

preço das commodities, assim como diversos drivers específicos do sector, entre os quais a 

retoma da procura do segmento Away From Home do tissue, a recuperação da procura de 

pasta na Europa (impulsionadas pelas especialidades, pelo segmento de Decor) e pela 

procura robusta de papéis de impressão e escrita, nomeadamente do UWF. Adicionalmente, 

o aumento da procura por cartolinas de embalagem feitas a partir de fibra virgem 

(Ivoryboard) e a redução de disponibilidade de fibra reciclada a nível global impulsionaram 

também a procura de pasta. 

Simultaneamente sentiram-se restrições do lado da oferta de pasta devido a paragens de 

produção, planeadas e não planeadas, e com paragens de manutenção mais longas do que o 

habitual em resultado das maiores restrições devido à pandemia. A conversão de alguma 

capacidade de pasta de fibra curta para pasta solúvel, assim como as limitações logísticas 

actuais condicionaram também o montante de pasta hardwood disponível no mercado. 

A Navigator iniciou o ano de 2021 com um nível de stocks de pasta relativamente baixo, o 

que, conjugado com a grande paragem de manutenção ocorrida no final do primeiro 

trimestre no centro fabril da Figueira da Foz e a maior integração em papel, restringiu a 

quantidade de pasta disponível para venda no primeiro semestre. As vendas situaram-se 

assim em 152 mil toneladas, 21% abaixo do primeiro semestre de 2020, período durante o 

qual o Grupo beneficiou de uma maior quantidade de pasta disponível para venda em 

resultado das paragens de algumas máquinas de papel devido à pandemia e à 

desmobilização de stock. A recuperação de preços de pasta verificada desde o início do ano 

permitiu mitigar o decréscimo de volumes e o valor das vendas do primeiro semestre situou-

se cerca de 3% abaixo do valor YoY.  

Ao longo do semestre, verificou-se um aumento das vendas na Europa face a 2020 com 

crescimento no segmento Decor e UWF, e decréscimo nas especialidades e tissue. 

 

Negócio de tissue mantem o bom desempenho registado em 2020  

O mercado de tissue sofreu os impactos das restrições à mobilidade que se registaram 

novamente no início do ano, especialmente no segmento Away from Home, com o atraso na 

reabertura das economias, e consequente reflexo no canal Horeca e no regresso ao trabalho 

presencial. No segmento At Home registou-se algum “destocking de despensa” por parte das 

famílias, sobretudo quando comparado com igual período do ano passado. Com a evolução 

dos programas de vacinação e a melhoria das perspectivas para o retorno a alguma 

normalidade, espera-se uma retoma paulatina no segmento Away from Home, embora mais 

lenta do que inicialmente antecipado. 

A subida acentuada do preço da pasta ao longo do semestre, com o pico de crescimento 

atingido em julho (1.139 USD/ton para o BHKP na Europa) coloca uma grande pressão nas 

margens dos produtores de tissue, tendo um número alargado anunciado aumentos para 

junho e julho.  

Neste contexto, as vendas da Navigator mantiveram o bom desempenho registado em 2020 

e situaram-se em 51,8 mil toneladas, sensivelmente em linha com o ano anterior. O preço 

médio de venda situou-se ligeiramente acima do ano anterior + 0,4%, com uma evolução 

positiva do preço de venda dos produtos acabados. Assim, as vendas em valor no semestre 

ficaram em linha com o primeiro semestre de 2020.   
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Produção de Energia cresce 5% para 502 Gwh no segundo trimestre 

No primeiro semestre do ano de 2021, a venda de energia elétrica totalizou € 63,9 milhões, 

o que representa uma redução de 12% face ao período homólogo. A redução decorre 

essencialmente do facto da central de ciclo combinado a gás de Setúbal estar a fornecer 

energia elétrica a uma das máquinas de papel desde o início do ano, em virtude de uma 

avaria num transformador que impede a compra para esta máquina, em detrimento da 

venda de energia elétrica à rede. Espera-se a normalização desta situação em março de 

2022.  

No segundo trimestre, a venda de energia elétrica totalizou € 32,7 milhões, o que representa 

um aumento de 5% face ao primeiro trimestre, já a produção foi de 502 GWh, que compara 

com 479 GWh no 1ºtrimestre. 

 

Dados operacionais trimestrais 

 

Pasta  

 

 

Papel 

 

 

Tissue  

 

 

Energia  

 

 

Diminuição transversal de custos variáveis e contenção de custos fixos permite 

registar EBITDA de € 150 milhões e uma margem de EBITDA/Vendas de 21% 

Ao longo do semestre destaca-se uma evolução positiva dos custos variáveis de produção (a 

volumes constantes) de cerca de € 23 milhões, nas rúbricas de madeira, energia e químicos, 

2ºT2020 3ºT2020 4ºT2020 1ºT 2021 2ºT 2021 YoY QoQ

Produção de BEKP 268,7 337,6 363,9 337,1 380,2 41,5% 12,8%

FOEX – BHKP Euros/ton 619 583 570 650 853 37,8% 31,1%

FOEX – BHKP USD/ton 680 680 680 782 1028 51,1% 31,4%

2ºT2020 3ºT2020 4ºT2020 1ºT 2021 2ºT 2021 YoY QoQ

Produção de UWF 223,5 333,4 353,9 330,0 370,0 65,5% 12,1%

FOEX – A4-BCopy Euros/ton 845 828 809 809 819 -3,1% 1,3%

2ºT2020 3ºT2020 4ºT2020 1ºT 2021 2º T 2021 YoY QoQ

Produção de bobines 29,6 29,0 27,7 29,4 28,6 -3,5% -2,7%

Produção de produto acabado 20,0 19,2 18,8 21,2 20,5 2,6% -3,3%

2ºT2020 3ºT2020 4ºT2020 1ºT 2021 2º T 2021 YoY QoQ

Produção (GWh) 435,2 509,0 528,6 479,2 501,9 15,3% 4,7%
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essencialmente por melhorias de eficiência ao nível dos consumos específicos. Persistiram 

também os esforços de contenção de custos fixos iniciados em 2020, com uma redução nos 

custos de funcionamento de € 7 milhões em relação ao primeiro semestre de 2020 (-15%), 

tendo os custos com pessoal e manutenção registado uma evolução inversa, como 

antecipado, aumentando 14% e 15% respectivamente. Os custos fixos totais acabaram por 

situar-se 4% acima dos custos fixos no semestre homólogo.  

Neste enquadramento, o EBITDA do semestre atingiu € 150 milhões, valor que compara com 

€ 140 milhões no semestre homólogo (+7,4%). A margem EBITDA / Vendas foi de 21,1% e 

compara com uma margem de 20,1% YoY.  De realçar o impacto negativo líquido da taxa de 

câmbio no EBITDA de cerca de € 20 milhões, com um EUR/USD médio no primeiro semestre 

de 2021 de 1,21 vs. 1,10 no 1º semestre 2020. 

 

Custos Financeiros com agravamento de € 2,3 milhões devido a efeitos não 

recorrentes 

Os resultados financeiros situaram-se em € 10,1 milhões (vs. € 7,8 milhões), um 

agravamento de € 2,3 milhões, resultante essencialmente da variação negativa nos juros 

compensatórios (€ -1,4 milhões) que, embora positivos, comparam com um valor muito 

elevado em 2020, e do cancelamento de um swap de taxas de juro associado a um 

empréstimo obrigacionista reembolsado em dezembro de 2020 (€ -1,5 milhões). Em sentido 

contrário, de realçar a variação positiva de € 0,8 milhões nos juros obtidos com aplicações 

financeiras, que no período foram ligeiramente positivos face a valores muito negativos 

obtidos no período homólogo. Os custos das operações de financiamento tiveram uma 

evolução ligeiramente negativa (€ -0,2 milhões) devido a um pequeno agravamento do custo 

médio da dívida resultante do menor peso de dívida de curto prazo, que no período 

homólogo ganhou uma expressão significativa devido à liquidez obtida para fazer face à 

pandemia.     

Assim, os resultados antes de impostos situaram-se em € 80,5 milhões (vs. € 55,4 milhões 

no 1º semestre de 2020), tendo o valor de encargos com IRC no exercício sido de € 16,1 

milhões. Os resultados líquidos no primeiro semestre de 2021 totalizaram € 64,4 milhões, 

registando um aumento de 46% vs. o período homólogo. 

 

Forte geração de cash-flow livre de € 121,5 milhões  

Verificou-se uma geração muito significativa de Free Cash Flow no semestre de € 121,5 

milhões, refletindo a retoma progressiva das condições de desempenho operacional do 

Grupo. Recorde-se que o segundo trimestre de 2020 foi marcado por um conjunto de 

intervenções de gestão do fundo de maneio ajustadas a um contexto de grande incerteza, 

que, na altura da implementação se traduziram numa forte e imediata libertação de cash 

(aumento de prazos de pagamento, contenção de CAPEX….).  

Verificou-se, ao longo do ano, uma redução significativa do valor investido em fundo de 

maneio, num contexto em que se verifica uma subida moderada dos níveis de stocks (um 

aumento por efeito de preço) e clientes, acompanhando a retoma progressiva dos níveis de 

atividade. Neste contexto, a nossa política de gestão de fornecedores, articulada com a 

disponibilização de soluções de suporte à liquidez dos nossos parceiros, contribuiu muito 

ativamente para a geração de cash-flow livre. 

Analisando a geração de cash flow-livre nos últimos doze meses, verifica-se que a Navigator 

gerou um valor muito expressivo de cerca de € 241 milhões. 
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Pagamento de 100 milhões em dividendos e redução do endividamento líquido para 

€ 658 milhões  

O endividamento líquido registou uma redução relevante face ao final de 2020 e ao período 

homólogo, apesar do pagamento de € 100 milhões de dividendos verificado no 1º semestre. 

Suportado pela melhoria da performance operacional, o rácio Net Debt/EBITDA, de 2,22 X, 

exibe uma trajetória descendente, o que consolida o perfil de robustez financeira exibido pelo 

Grupo ao longo dos últimos anos. 

Salienta-se o total reembolso das operações de curto prazo realizadas no 1º semestre de 

2020, no âmbito do processo de salvaguarda de liquidez então implementado. Regista-se, 

por outro lado, uma evidência de extensão da vida média da dívida do Grupo, após um 

processo de restruturação – cuja última fase terá a conclusão em agosto de 2021 - que 

permitiu um alongamento dos prazos de reembolso e, simultaneamente, uma redução dos 

respetivos custos. 

No próximo dia 5 de agosto, a Navigator vai emitir um empréstimo obrigacionista no valor de 

€ 100 milhões com maturidade de cinco anos, por contrapartida do reembolso antecipado de 

um financiamento no mesmo montante, válido até 2023. Esta operação contribuirá para a 

extensão da vida média da dívida do Grupo, bem como para a redução do custo de 

financiamento da Empresa, além de ter condições ajustadas ao cumprimento de 

compromissos de sustentabilidade.   

As condições do empréstimo estão indexadas a dois indicadores ESG já presentes na Agenda 

de Sustentabilidade da Empresa e, por sua vez, alinhados com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O primeiro indicador define metas de 

redução de emissões de CO2 e enquadra-se no Roteiro para a Neutralidade Carbónica da 

Companhia, no qual a Companhia assume o compromisso de ser neutra em carbono nos 

seus complexos industriais até ao ano 2035. O segundo indicador define metas para o 

aumento da percentagem de madeira certificada adquirida no mercado nacional. A 

certificação de madeira é uma das vias mais direta e especificamente associáveis a objetivos 

de sustentabilidade na nossa área de negócios e é a melhor garantia da adoção de processos 

conducentes a uma gestão florestal sustentável. 

 

4. INVESTIMENTOS DESENVOLVIDOS NO SEMESTRE  

Capex de € 32,8 milhões (vs € 48,7 milhões YoY) 

O valor de investimento no semestre cifrou-se em € 32,8 milhões (que compara com € 48,7 

milhões no primeiro semestre de 2020). Este montante inclui maioritariamente 

investimentos direcionados para a manutenção da capacidade produtiva e melhoria de 

eficiências. Inclui ainda € 5,5 milhões na área ambiental e cerca de € 3 milhões de outros 

projectos, onde se inclui a nova pilha de aparas de Aveiro e as centrais fotovoltaicas da 

Figueira da Foz (concluída) e de Setúbal (em construção). A execução do plano de 

investimento no primeiro semestre acabou por ser condicionada pelas restrições relacionadas 

com a pandemia.  

 

Navigator lança nova linha de negócio de produtos de packaging, confirmando o 

seu papel na substituição dos plásticos por materiais sustentáveis 

A Navigator tem vindo, desde há vários anos, a desenvolver soluções para packaging, 

nomeadamente através da produção de papel de embalagem para os seus próprios produtos, 

assim como papel para fabrico de sacos e cartolinas de embalagem. Nos últimos 18 meses, e 
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fruto de uma reflexão em relação aos seus eixos de desenvolvimento, a Empresa decidiu 

avançar de forma decisiva para a produção de novos produtos de packaging, desenvolvendo 

uma nova área de negócio, num segmento em grande crescimento e como resposta à 

necessidade sentida a nível mundial de diminuir o consumo de plástico, nomeadamente os 

plásticos de uso único, contribuindo para a redução da poluição dos oceanos. 

From Fossil to Forest - uma estratégia alinhada o propósito de criação de valor sustentável, 

para os seus acionistas, e para a sociedade como um todo, deixando às futuras gerações um 

planeta melhor. Através de produtos e soluções sustentáveis naturais, recicláveis e 

biodegradáveis, que contribuem a montante para a fixação de carbono, para a produção de 

oxigénio, para a proteção da biodiversidade, para a formação de solo e para o combate às 

alterações climáticas. A Navigator decidiu investir na disponibilização de papéis de 

embalagem mais seguros e higiénicos para a indústria alimentar sem os riscos de 

contaminação por bactérias, microrganismos e até substâncias perigosas, que a fibra 

reciclada tipicamente contém. Com uma textura única e uma performance de impressão 

singular, estes produtos são resistentes e completamente alinhados com o conceito de 

sustainable shelf ready packaging. 

Deste modo, esta nova estratégia de desenvolvimento do Grupo cumpre com os seguintes 

critérios: 

- Aliar à história da Empresa mais uma abordagem inovadora, sendo de realçar um pedido 

de registo da primeira patente e da primeira trademark; 

- Potenciar o uso da fibra de eucalipto globulus que, com características originais  de 

sustentabilidade, performance, higiene e segurança se está igualmente a revelar ímpar 

também para este segmento. 

- Realizar um investimento muito limitado quer ao nível da produção de pasta, quer ao nível 

da produção de papel; 

- Tirar partido, nesta primeira fase, das suas máquinas de papel PM1 e PM3 de Setúbal, de 

dimensão mais reduzida e que dispõem de uma grande flexibilidade de produção, retirando 

pressão sobre papel UWF. 

O negócio de packaging tem uma gama de produtos muito abrangente e a Empresa quer 

evoluir para os segmentos de flexible packaging, bags e kraftliner.  

A abordagem permite também uma grande flexibilidade na produção, já que mantem a 

opção das máquinas poderem continuar a fazer papel UWF em alinhamento com as 

condições de mercado.  

A Empresa prevê vender até ao final de 2021 um volume já significativo de papel para 

packaging e, em 2022, alargar a sua oferta. O objectivo da Companhia é aumentar 

gradualmente a produção até atingir cerca de 200 mil toneladas em 2025/2026. O Capex 

previsto nesta primeira fase para a produção destes produtos é de cerca de  € 10-12 

milhões, por ano, nos próximos anos.    

Trata-se assim de uma opção de crescimento extremamente atrativa, com um ROCE muito 

elevado uma vez que o investimento é moderado e permite a substituição de produtos de 

menor valor acrescentado de UWF. Adicionalmente, este crescimento pode ser gradual e 

potencia o uso dos activos menos relevantes para o UWF, abrindo a possibilidade de 

conversões futuras ou de um investimento greenfield em novas máquinas.  

O reporte deste negócio continuará a ser feito como até agora dentro do segmento de UWF, 

até ganhar materialidade suficiente. 
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5. DESEMPENHO DA AÇÃO 

Depois de um ano 2020 particularmente instável, o primeiro semestre de 2021 foi marcado 

por uma forte recuperação dos mercados de capitais, com os principais índices bolsistas a 

encerrarem o semestre em terreno positivo. O PSI-20 não foi exceção, embora tenha sido 

dos índices com uma valorização mais contida, de 2,8% desde o início do ano.  

A forte recuperação do preço da pasta no final de 2020 e início de 2021 reflectiu-se num 

comportamento muito positivo das empresas produtoras de pasta ao longo do primeiro 

trimestre. Já o mercado de papel evidenciou uma recuperação mais gradual, com a procura a 

registar um forte aumento a partir do segundo trimestre. As cotações das empresas do setor 

do papel acompanharam a evolução do mercado, registando um desempenho positivo ao 

longo dos primeiros seis meses do ano.  

O desempenho do título da Navigator manteve-se em linha com as empresas do setor, 

registando uma valorização de 15.4% desde o início do ano até junho. Durante o semestre, 

o número médio diário de ações transacionadas no mercado foi de 985 mil ações, tendo a 

ação fechado o semestre com um preço de € 2,882/ação. A acção atingiu um mínimo de € 

2,446/ação a 27 de janeiro e um máximo de € 3,222/ação a 18 de maio. A The Navigator 

Company procedeu à distribuição de dividendos num montante de € 99,6 milhões a 25 de 

maio (ex-dividend a 21 de maio), equivalente a um valor bruto de € 0,1400/ação.  
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 

À medida que a economia recupera e o plano de vacinação é implementado, é expectável 

que as condições do sector de pasta, papel e tissue se mantenham globalmente positivas.  

No negócio do papel, a retoma económica esperada conjugada com a melhoria do equilíbrio 

entre a oferta e a procura nos Estados Unidos e na Europa, na sequência da saída de 

capacidades e conversões já anunciadas, permitem boas perpectivas para a segunda metade 

de 2021. A entrada de encomendas e a carteira da indústria muito elevada em junho, os 

volumes de importação baixos, pressionados pelos custos dos fretes, e um nível equilibrado 

de stocks no pipeline, consolidam essa visão positiva e permitem antecipar novos aumentos 

de preço na segunda metade do ano. De realçar que, para além do preço da pasta e dos  

fretes, também os custos com os químicos e a energia estão a pressionar fortemente as 

margens dos produtores de papel europeus.       

No mercado da pasta, depois do crescimento acentuado verificado ao longo dos últimos 

meses, e a redução da diferença de preços entre regiões, perspectiva-se uma evolução mais 

moderada no segundo semestre, atingindo-se um pico de preços durante o terceiro trimestre 

na Europa.      

No tissue, o aumento do preço da pasta e de outros factores de produção, está a provocar 

uma pressão nas margens dos produtores e os anúncios de aumentos de preço têm-se 

intensificado, verificando-se, no entanto, mais lento do que seria desejável. A Empresa está 

a desenvolver um conjunto de iniciativas de redução de custos que lhe permitirá minimizar o 

impacto nas suas margens. 

A Navigator continuará, deste modo, a actuar na gestão dos seus custos fixos e variáveis de 

forma transversal, desenvolvendo o seu plano de investimentos e diversificação e os seus 

projectos de sustentabilidade. 

 

Lisboa, 27 de julho de 2021 
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7. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS  

 

DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE A ALÍNEA C) DO Nº 1 DO ARTIGO 246º DO CÓDIGO DOS 

VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Dispõe a alínea c) do nº 1 do artigo 246º do Código de Valores Mobiliários que cada uma das pessoas 

responsáveis dos emitentes deve fazer um conjunto de declarações aí previstas. No caso da The 

Navigator Company foi adoptada uma declaração uniforme, com o seguinte teor: 

Declaro, nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 246.º do Código de 

Valores Mobiliários que, tanto quanto é do meu conhecimento, as demonstrações financeiras 

condensadas da The Navigator Company, S.A., relativas ao 1.º Semestre de 2021, foram elaborados em 

conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do 

ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados daquela sociedade e das empresas incluídas 

no perímetro da consolidação, e que o relatório de gestão intercalar expõe fielmente as informações 

exigidas pelo n.º2 do artigo 246º do Código dos Valores Mobiliários. 

Nos termos da referida disposição legal, faz-se a indicação nominativa das pessoas subscritoras e das 

suas funções: 

João Nuno de Sottomayor P. de Castello Branco Presidente do Conselho de Administração  

António José Pereira Redondo    Presidente da Comissão Executiva 

Adriano Augusto da Silva Silveira     Administrador Executivo 

João Paulo Araújo Oliveira     Administrador Executivo 

João Paulo Cabete Gonçalves Lé    Administrador Executivo 

José Fernando Morais Carreira Araújo     Administrador Executivo 

Nuno Miguel Moreira de Araújo dos Santos   Administrador Executivo 

Manuel Soares Ferreira Regalado     Administrador Não Executivo  

Maria Teresa Aliu Presas     Administrador Não Executivo 

Mariana Rita A.Marques dos Santos Belmar da Costa  Administrador Não Executivo 

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires   Administrador não Executivo 

Sandra Maria Soares Santos     Administrador Não Executivo 

Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves   Administrador não Executivo 

Vitor Paulo Paranhos Pereira     Administrador não Executivo 

José Manuel Oliveira Vitorino    Presidente do Conselho Fiscal 

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira   Vogal do Conselho Fiscal 

Maria da Graça da Cunha Gonçalves   Vogal do Conselho Fiscal 
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LISTA DOS TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS  

NOS TERMOS DA ALÍNEA C) DO Nº1 DO ARTIGO 9º DO REGULAMENTO DA CMVMV 

Nº5/2008 

 

Participações Qualificadas calculadas nos termos do artº 20º do Código dos Valores 
Mobiliários em 30 de junho de 2021 

Entidade Imputação Nº de acções % capital  

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

Directa 497.617.299 69,9704% 

  
  

  

  Total imputável à Semapa  497.617.299 69,9704% 

  

 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE AÇÕES PRÓPRIAS 

(ao abrigo da alínea d) do n.º5 do artº 66º do Código das Sociedades Comerciais) 

 

De acordo com os termos da alínea d) do n.º5 do art.º 66º do Código das Sociedades Comerciais, 

informa-se que, na sequência da aprovação na Assembleia Geral de 11 de maio de 2021 da operação de 

redução de capital social por extinção de 6.316.931 ações próprias, sem valor nominal, detidas pela 

Sociedade, a Navigator não detinha ações próprias em carteira no final de junho de 2021. 
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8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E NOTAS 

 

DEMONSTRAÇÃO CONDENSADA INTERCALAR DOS RESULTADOS 

CONSOLIDADOS 

 

 

 

As notas do Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas. 

  

 Valores em Euros Nota
6 meses 

30-06-2021

6 meses 

30-06-2020

Réditos 2.1 714.734.217          695.501.712          

Outros rendimentos e ganhos operacionais 2.2 16.912.865 22.332.559           

Variação de Justo valor nos ativos biológicos 3.8 (5.047.422) (3.028.520)            

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 4.1 (292.530.789) (289.236.682)         

Variação da produção 4.1 3.776.126 (6.274.323)            

Fornecimentos e serviços externos 2.3 (194.329.574) (200.674.883)         

Gastos com o pessoal 7.1 (73.239.439) (64.492.399)          

Outros gastos e perdas operacionais 2.3 (19.807.247) (14.041.309)          

Provisões líquidas 9.1 (259.909) (1.907.275)            

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade em ativos não 

financeiros 3.7 (59.532.348) (74.520.840)          

 Resultado operacional 90.676.480           63.658.040           

Rendimentos e ganhos financeiros 5.11 4.581.948  4 200 818 

Gastos e perdas financeiras 5.11 (14.704.395) (12 467 846)

 Resultado financeiros (10.122.447)         (8.267.028)            

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos - -

 Resultado antes de impostos 80.554.033           55.391.012           

Imposto sobre o rendimento 6.1 (16.132.463) (11 355 141)

 Resultado líquido do período 64.421.570           44.035.871           

Atribuível aos detentores do capital da Navigator 64.417.118 44.033.448

Atribuível a interesses que não controlam 5.6 4.452 2.423

 Resultado por ação 

Resultado básico por ação, Eur 5.3 0,091 0,062

Resultado diluído por ação, Eur 5.3 0,091 0,062
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DEMONSTRAÇÃO CONDENSADA INTERCALAR DO RENDIMENTO 

INTEGRAL CONSOLIDADO 

 

 

 

As notas do Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.  

Valores em Euros Nota 6 meses 

30-06-2021

6 meses 

30-06-2020

Resultado líquido do período

  antes de interesses que não controlam 64.421.570 44.035.871

Itens que poderão ser reclassificados para a demonstração dos resultados

Instrumentos financeiros derivados de cobertura

Variações no justo valor (2.112.255) 1.301.181

Efeito de imposto 580.870 (357.825)

Diferenças de conversão cambial (1.751.716) 539.529

Imposto  sobre remuneração convencional de capital (308.000) (442.750)

Itens que não poderão ser reclassificados para a demonstração dos resultados

Remensuração de Benefícios pós-emprego

Remensurações 3.769.529 (4.652.963)

Efeito de imposto (249.224) 22.362

Rendimentos integrais de associadas e empreendimentos conjuntos (1.348.793) 1.901.504

 Total de outros rendimentos integrais líquidos de imposto (1.419.589) (1.688.960)

 Total dos rendimentos integrais 63.001.981 42.346.910

Atribuível a:

Detentores do capital da Navigator 62.997.529 42.344.487

Interesses que não controlam 4.452 2.423

63.001.981 42.346.910
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DEMONSTRAÇÃO CONDENSADA INTERCALAR DA POSIÇÃO 

FINANCEIRA CONSOLIDADA 

 

 

 

As notas do Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas. 

 Valores em Euros Nota 30-06-2021 31-12-2020

ATIVO

Ativos não correntes

Goodwill 3.1 377.339.466 377.339.466

Ativos intangíveis 3.2 17.231.913 11.912.684

Ativos fixos tangíveis 3.3 1.158.592.494 1.183.949.592

Ativos sob direito de uso 3.6 51.243.879 51.827.000

Ativos biológicos 3.8 143.537.030 148.584.452

Propriedades de investimento 3.4 93.413 94.236

Valores a receber não correntes 4.2 32.037.236 34.696.105

Ativos por impostos diferidos 6.2 31.069.668 30.629.217

1.811.145.099    1.839.032.752      

Ativos correntes

Inventários 4.1 183.614.072 176.735.137

Valores a receber correntes 4.2 247.381.374 231.772.282

Imposto sobre o rendimento 6.1 1.579.845 3.482.762

Caixa e equivalentes de caixa 5.9 184.092.548 302.399.831

616.667.839       714.390.012         

 Ativo total 2.427.812.938    2.553.422.764      

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital e reservas

Capital social 5.2 500.000.000 500.000.000

Ações próprias 5.2 - (20.189.264)

Reserva de conversão cambial 5.5 (22.633.285) (20.881.569)

Reserva de justo valor 5.5 (8.172.753) (6.641.368)

Reserva legais 5.5 100.000.000 100.000.000

Outras reservas 5.5 121.836.100 266.443.646

Resultados transitados 5.5 233.905.531 97.981.342

Resultado líquido do período 64.417.118 109.213.720

 Capital Próprio atribuível aos detentores do capital 

da Navigator 989.352.711       1.025.926.507      

Interesses que não controlam 5.6 285.329 275.182

 Total do Capital Próprio 989.638.040       1.026.201.689      

Passivos não correntes

Financiamentos obtidos 5.7 694.667.320 690.878.427

Passivos de locação 5.8 47.434.269 47.473.102

Responsabilidades por benefícios definidos 7.2 8.047.546 12.562.465

Passivos por impostos diferidos 6.2 85.669.874 85.962.014

Provisões 9.1 23.652.994 23.409.335

Valores a pagar não correntes 4.3 33.796.964 30.234.237

893.268.967       890.519.580         

Passivos correntes

Financiamentos obtidos 5.7 147.499.905 291.532.356

Passivos de locação 5.8 5.445.521 5.607.817

Valores a pagar correntes 4.3 344.023.930 303.649.690

Imposto sobre o rendimento 6.1 47.936.575 35.911.632

544.905.931       636.701.495         

 Passivo total 1.438.174.898    1.527.221.075      

 Capital Próprio e Passivo total 2.427.812.938    2.553.422.764      
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DEMONSTRAÇÃO CONDENSADA DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS 

 

 

 

As notas do Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas. 

 

Valores em Euros Nota Capital Social Ações Próprias

Reserva de 

conversão  

cambial

Reservas de 

justo valor

Reservas 

legais

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

período

Total

Interesses 

que não 

controlam

Total

 Capital próprio em 1 de janeiro de 2021 500.000.000 (20.189.264) (20.881.569) (6.641.368) 100.000.000 266.443.646 97.981.342 109.213.720 1.025.926.507 275.182 1.026.201.689

Resultado Líquido do período - - - - - - - 64.417.118 64.417.118 4.452 64.421.570

Outro rendimentos integrais (líquidos de imposto) - - (1.751.716) (1.531.385) - - 1.857.817 - (1.425.284) 5.695 (1.419.589)

 Total dos rendimentos integrais do período - - (1.751.716) (1.531.385) - - 1.857.817 64.417.118 62.991.834 10.147 63.001.981

Aplicação do lucro do período 2020:

 - Dividendos 5.4 - - - - - - (99.565.630) - (99.565.630) - (99.565.630)

 - Aplicação do resultado líquido do período anterior - - - - - - 116.213.720 (109.213.720) 7.000.000 - 7.000.000

 - Gratificações de balanço - - - - - - (7.000.000) - (7.000.000) - (7.000.000)

Transferência de reservas livres para res. transitados - - - - - (138.290.615) 138.290.615 - - - -

Incorporação de reservas 6.316.931 - - - - (6.316.931) - - - - -

Extinção de ações próprias 5.2 (6.316.931) 20.189.264 - - - - (13.872.333) - - - -

 Total de transações com acionistas - 20.189.264 - - - (144.607.546) 134.066.372 (109.213.720) (99.565.630) - (99.565.630)

 Capital próprio em 30 de junho de 2021 500.000.000 - (22.633.285) (8.172.753) 100.000.000 121.836.100 233.905.531 64.417.118 989.352.711 285.329 989.638.040

Valores em Euros Nota Capital Social Ações Próprias

Reserva de 

conversão  

cambial

Reservas de 

justo valor

Reservas 

legais

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

período

Total

Interesses 

que não 

controlam

Total

 Capital próprio em 1 de janeiro de 2020 500.000.000 (20.189.264) (18.728.949) (6.384.412) 100.000.000 98.153.331 206.004.258 168.290.315 1.027.145.277 273.817 1.027.419.094

Resultado Líquido do período - - - - - - - 44.033.448 44.033.448 2.423 44.035.871

Outro rendimentos integrais (líquidos de imposto) - - 539.529 943.357 - - (3.171.534) - (1.688.648) (313) (1.688.961)

 Total dos rendimentos integrais do período - - 539.529 943.357 - - (3.171.534) 44.033.448 42.344.800 2.110 42.346.910

Aplicação do lucro do período 2019:

 - Dividendos 5.4 - - - - - - - - - - -

 - Aplicação do resultado líquido do período anterior - - - - - - 168.290.315 (168.290.315) - - -

 Total de transações com acionistas - - - - - - 168.290.315 (168.290.315) - - -

 Capital próprio em 30 de junho de 2020 500.000.000 (20.189.264) (18.189.420) (5.441.055) 100.000.000 98.153.331 371.123.039 44.033.448 1.069.490.077 275.927 1.069.766.004
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DEMONSTRAÇÃO CONDENSADA INTERCALAR DOS FLUXOS DE CAIXA 

CONSOLIDADOS 

 

 

 

As notas do Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas. 

 

 

 

 

 

 

Valores em Euros Notas
6 meses 

30-06-2021

6 meses 

30-06-2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes 725.032.273 754.374.044

Pagamentos a fornecedores (522.186.241) (558.456.419)

Pagamentos ao pessoal (55.668.960) (55.368.325)

 Fluxos gerados pelas operações  147.177.073 140.549.299

(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento 6.1 2.002.273 (4.363.371)

Outros (pagamentos)/recebimentos da atividade operacional 24.178.153 43.579.677

 Fluxos das atividades operacionais (1) 173.357.498 179.765.605

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 613.690 958.638

Juros e rendimentos similares 3.305.032 3.680.668

3.918.722 4.639.306

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (34.109.994) (55.259.099)

Ativos intangíveis (10.021.716) (743.949)

(44.131.710) (56.003.048)

 Fluxos das atividades de investimento  (2) (40.212.988) (51.363.742)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 5.10 146.259.364 210.000.000

146.259.364 210.000.000

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 5.10 (286.597.223) (70.053.832)

Amortização de contratos de locação (4.256.400) (4.323.126)

Juros e gastos similares (7.359.502) (9.203.802)

Distribuição de dividendos 5.4 (99.565.630) (99.138.920)

Aquisição de ações próprias - -

Outras operações de financiamento - (123.294)

(397.778.755) (182.842.974)

 Fluxos das atividades de financiamento  (3) (251.519.391) 27.157.026

 VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

(1)+(2)+(3) (118.374.881) 155.558.890

Efeito das diferenças de câmbio 67.598 (541.768)

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 5.9 302.399.831 161.880.403

 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO 5.9 184.092.548 316.897.525
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 APRESENTAÇÃO DO GRUPO 
 

O Grupo Navigator (Grupo) é constituído pela The Navigator Company, S.A. (até 2015 denominada Portucel, 

S.A.) e pelas suas subsidiárias. 

  

A génese do Grupo Navigator remonta a meados dos anos 50 do século XX, quando uma equipa de técnicos da 

Companhia Portuguesa de Celulose de Cacia tornou possível que esta empresa fosse a primeira no mundo a 

produzir pasta branqueada de eucalipto ao sulfato. 

 

Em 1976 foi constituída a Portucel EP como resultado do processo de nacionalização da indústria de celulose 

que, pela fusão da CPC – Companhia de Celulose, S.A.R.L. (Cacia), Socel – Sociedade Industrial de Celulose, 

S.A.R.L. (Setúbal), Celtejo – Celulose do Tejo, S.A.R.L. (Vila Velha de Ródão), Celnorte – Celulose do Norte, 

S.A.R.L. (Viana do Castelo) e da Celuloses do Guadiana, S.A.R.L. (Mourão) incorporou a Portucel – Empresa de 

Celulose e Papel de Portugal, E.P., transformada em Sociedade anónima de capitais maioritariamente públicos, 

pelo Decreto-Lei n.º 405/90, de 21 de dezembro. 

 

Posteriormente, como resultado do processo de reestruturação da Portucel – Empresa de Celulose e Papel de 

Portugal, S.A., que se passou a denominar Portucel, SGPS, S.A., tendente à sua privatização, formalizou-se em 

1993 a constituição da Portucel S.A., em 31 de maio desse ano, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 39/93 de 13 de 

fevereiro, com os ex-ativos das duas principais sociedades, sedeadas em Aveiro e Setúbal. 

 

Em 1995, esta empresa haveria de ser privatizada, sendo então colocado no mercado uma parte significativa 

do seu capital. 

 

Com o objetivo de reestruturar a indústria papeleira em Portugal, a Portucel adquiriu a Papéis Inapa, S.A. 

(Setúbal), em 2000, e a Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (Figueira da Foz), em 2001. Estes 

movimentos estratégicos foram decisivos e deram origem ao grupo Portucel Soporcel (atualmente Grupo 

Navigator) que é atualmente o maior produtor europeu de pasta branca de eucalipto e de papéis finos não 

revestidos, respetivamente, com uma capacidade de 1,5 e 1,6 milhões de toneladas (das quais 800 mil 

toneladas disponíveis para mercado), sendo que anualmente comercializa cerca de 393 mil toneladas de pasta 

(350 mil tons em 2020), integrando o restante na produção de papel UWF e papel Tissue. 

 

Em junho de 2004 o Estado Português alienou uma tranche de 30% do capital da Portucel que foi adquirida 

pelo Grupo Semapa que, em setembro desse ano, lançou uma OPA tendente a assegurar o controlo do Grupo, 

o que viria a conseguir assegurando uma posição correspondente a 67,1% do capital da Portucel. 

 

Em novembro de 2006 o Estado Português concluiu a 3ª e última fase de reprivatização, tendo a Párpublica, 

SGPS, S.A. (ex-Portucel, SGPS, S.A.) alienado os remanescentes 25,72% do capital da Sociedade. 

 

De 2009 a junho de 2015, a Sociedade foi detida em mais de 75% direta e indiretamente pela Semapa – 

Sociedade de Investimento e Gestão SGPS, S.A. (excluindo ações próprias), tendo a percentagem de controlo 

de direitos de voto sido reduzida para cerca de 70% em resultado da operação pública de troca de títulos da 

então Portucel por títulos Semapa, realizada em julho de 2015. 

 

Em fevereiro de 2015, o Grupo entrou no segmento do Tissue, com a aquisição da AMS-BR Star Paper, S.A. 

(atualmente denominada Navigator Tissue Ródão, S.A.), que detém e opera uma unidade de produção em Vila 

Velha de Ródão, tendo construído uma nova unidade industrial em Aveiro, em agosto de 2018, que é operada 

pela Navigator Tissue Aveiro, S.A., sendo atualmente o maior produtor português e o terceiro na Península 

Ibérica, com uma capacidade de produção de 130 mil toneladas e de transformação de 120 mil toneladas. 

 

A principal atividade do Grupo consiste na produção e comercialização de papel fino de impressão e escrita 

(UWF) e de papel de uso doméstico (Tissue), estando presente de forma materialmente relevante em toda a 

cadeia de valor, desde a investigação e desenvolvimento à produção florestal, aquisição e venda de madeiras, 
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produção de pasta branqueada de eucalipto – pasta BEKP – e produção de energia térmica e elétrica, bem 

como a respetiva comercialização. 

 

A The Navigator Company, S.A. (The Navigator Company ou Empresa) é uma Sociedade Aberta, cotada na 

Euronext Lisboa, com o capital social representado por ações nominativas. 

 

Designação Social:  The Navigator Company, S.A. 

 

Sede Social:    Mitrena, 2901-861 Setúbal | Portugal 

 

Forma Jurídica:   Sociedade Anónima 

 

Capital Social:    Euros 500.000.000 

 

N.I.P.C.:    503 025 798 
 

A Navigator é incluída no perímetro de consolidação da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 

S.A., empresa-mãe, e da Sodim – SGPS, S.A., entidade controladora final. 
 

1.2 ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA NAVIGATOR 
 

Fruto de uma reflexão estratégica em relação aos seus eixos de desenvolvimento, o Grupo Navigator decidiu 

avançar de forma decisiva para a produção de novos produtos de packaging, desenvolvendo uma nova área de 

negócio, num segmento em grande crescimento e como resposta à necessidade sentida a nível mundial de 

diminuir o consumo de plástico, nomeadamente os plásticos de uso único, confirmando o seu papel na 

substituição dos plásticos por materiais sustentáveis. 

 

From Fossil to Forest - uma estratégia alinhada com o propósito de criação de valor sustentável, para os seus 

acionistas, e para a sociedade como um todo, deixando às futuras gerações um planeta melhor. Através de 

produtos e soluções sustentáveis naturais, recicláveis e biodegradáveis, que contribuem a montante para a 

fixação de carbono, para a produção de oxigénio, para a proteção da biodiversidade, para a formação de solo e 

para o combate às alterações climáticas, a Navigator decidiu investir na disponibilização de papéis de 

embalagem mais seguros e higiénicos para a indústria alimentar sem os riscos de contaminação por bactérias, 

microrganismos e até substâncias perigosas, que a fibra reciclada tipicamente contém. Com uma textura única 

e uma performance de impressão singular, estes produtos são resistentes e completamente alinhados com o 

conceito de sustainable shelf ready packaging. 

 

 

Esta nova estratégia de desenvolvimento prevê um crescimento gradual e permitirá tirar partido, nesta 

primeira fase, das máquinas de papel PM1 e PM3 de Setúbal, de dimensão mais reduzida mas com uma grande 

flexibilidade de produção, abrindo a possibilidade de conversões futuras ou de um investimento greenfield em 

novas máquinas. 

 

O Grupo prevê vender até ao final de 2021 um volume já significativo de papel para packaging e, em 2022, 

alargar a sua oferta. O objectivo da Companhia é aumentar gradualmente a produção até atingir cerca de 200 

mil toneladas em 2025/2026. O Capex previsto nesta primeira fase para a produção destes produtos é de 

cerca de 10-12 milhões de Euros, por ano, nos próximos anos. 

 

O reporte deste negócio continuará a ser feito como até agora dentro do segmento de Papel UWF, até ganhar 

materialidade suficiente. 
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1.3 IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 
 

O Grupo Navigator tem continuado a acompanhar em permanência a evolução desta situação pública de 

emergência sanitária, com atualizações constantes do seu plano de contingência de acordo com as indicações 

da Direção-Geral de Saúde e do Governo. O Gabinete responsável por gerir e acompanhar a evolução da 

propagação do COVID-19 no Grupo tem igualmente monitorizado a evolução da situação em todos os sites do 

Grupo, em estreita ligação com a Comissão Executiva. À data de 30 de junho de 2021 existiam 344 casos 

positivos. O Grupo promoveu a realização de testes massivos aos colaboradores do Grupo, sendo que a 30 de 

junho dos 28.406 testes realizados, 28.054 testaram negativo. 

 

A Navigator continua a analisar os potenciais impactos na sua posição financeira, na performance e nos fluxos 

de caixa do grupo decorrentes da queda da atividade económica em resultado da pandemia de Covid-19, 

designadamente os impactos nas estimativas e julgamentos contabilísticos relevantes. Dessa análise não 

resultaram quaisquer indícios de imparidade no primeiro semestre de 2021. 

 

A Empresa continua a evidenciar uma notável geração de cash-flow livre e uma posição financeira confortável, 

sendo convicção do Conselho de Administração, que face à sua situação financeira e de liquidez, o Grupo 

ultrapassará os impactos negativos desta crise, sem que esteja em causa o princípio da continuidade, aplicado 

na preparação das presentes demonstrações financeiras. 

 

 

1.4 ACONTECIMENTOS RELEVANTES NO PERÍODO 

 

1.4.1 Sustainability Linked Bond 

 

A Empresa negociou um Sustainability Linked Bond, um financiamento de € 100 milhões com maturidade de 5 

anos, cujas condições estão indexadas ao cumprimento de indicadores ESG, traduzindo o pleno compromisso 

da empresa com objetivos de sustentabilidade. 
 

1.5 EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Não ocorreram eventos subsequentes entre a data de reporte e a data de aprovação das demonstrações 

financeiras. 
 

1.6 BASES DE PREPARAÇÃO  

 

1.6.1 Autorização para emissão das demonstrações financeiras 

As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração e 

autorizadas para emissão em 27 de julho de 2021. 

 

1.6.2 Bases de apresentação 

As Demonstrações financeiras condensadas consolidadas referentes ao período de seis meses findo em 30 de 

junho de 2021 foram preparadas de acordo com o previsto na Norma Internacional de Contabilidade nº 34 – 

Relato Financeiro Intercalar. 

 

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 10), e 

tomando por base o custo histórico, exceto para os ativos financeiros disponíveis para venda, instrumentos 

financeiros derivados e ativos biológicos, que se encontram registados ao justo valor. 

 

As Notas que se seguem foram selecionadas de forma a contribuir para a compreensão das alterações mais 

significativas da posição financeira consolidada do Grupo e do seu desempenho face à última data de reporte. 
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Neste contexto, estas demonstrações financeiras intercalares devem ser lidas em conjunto com as 

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Navigator referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020. 

 

As demonstrações financeiras condensadas consolidadas foram preparadas em euros, exceto quando 

expressamente indicado o contrário. 

 

1.7 NOVAS NORMAS IFRS ADOTADAS E A ADOTAR  
 

1.7.1 Outras normas, alterações e interpretações adotadas ou a adotar 
 

Normas, alterações e interpretações adotadas em 2021 

 

Sem impactos nas demonstrações financeiras 

 Alteração Data de 
aplicação 

Normas e alterações endossadas pela União Europeia  

Covid 19 – Concessões 
de rendas Alteração à 
IFRS 16 

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Covid-19 – Concessões de rendas”, 
que alterou a IFRS 16 Locações. 
Se certas condições se verificarem, a alteração permite que os 
arrendatários, como um expediente prático, não avaliem se 
determinadas concessões de renda relacionadas com o Covid-19 são 
modificações da locação. Em vez disso, os arrendatários que 
apliquem o expediente prático deverão contabilizar essas concessões 
de renda como se não fossem modificações da locação, de modo 
que, por exemplo, o valor da renda perdoado em ou antes de 30 de 
junho de 2021 é reconhecido no resultado no mesmo ano em que a 
concessão é concedida, em vez de ser atribuída ao longo da duração 
do contrato, como seria o caso se o expediente prático não fosse 
permitido.  
A alteração deverá ser aplicada para os períodos anuais com início 
em ou após 1 de junho de 2020.  

1 de junho 
de 2020 

Reforma do índice de 
referência da taxa de 
juro – Fase 2 
(alterações à IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 
e IFRS 16) 

Em agosto de 2020, o IASB emitiu a reforma de referência da taxa 
de juros – Fase 2, que altera a IFRS 9 Instrumentos Financeiros, IAS 
39 Instrumentos Financeiros: reconhecimento e mensuração, IFRS 7 
Instrumentos Financeiros: Divulgações, IFRS 4 Contratos de Seguros 
e IFRS 16 Locações. 
O objetivo das alterações é o de ajudar as entidades a fornecer 
informações úteis aos utilizadores das demonstrações financeiras e 
apoiar os preparadores na aplicação das Normas IFRS quando são 
feitas alterações nos fluxos de caixa contratuais ou relações de 
cobertura, como resultado da transição de uma taxa de referência 
IBOR para taxas de referência alternativas, no contexto da reforma 
das taxas sem risco em curso (reforma do IBOR). As alterações são 
o resultado da segunda fase do projeto do IASB que trata dos 
impactos contabilísticos da reforma do IBOR, que originou a Reforma 
do Referencial da Taxa de Juro (Alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 
7) emitida pelo IASB em 26 de setembro 2019. Elas complementam 
a primeira fase do projeto que tratou dos impactos contabilísticos de 
pré-substituição da reforma do IBOR e que foram emitidos pelo IASB 
em 2019. 
 
As alterações devem ser aplicadas retrospetivamente para períodos 
anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2021. 
 

1 de janeiro 
de 2021 

Extensão da isenção 
temporária de aplicação 
da IFRS 9 (alterações à 
IFRS 4) 

O IASB emitiu a “Extensão da isenção temporária da aplicação da 
IFRS 9 (alterações à IFRS 4) em 25 de junho de 2020. 
O objetivo das alterações é estender a data de expiração da isenção 
temporária da aplicação da IFRS 9 em dois anos (ou seja, de 2021 
pra 2023), a fim de alinhar as datas de vigência da IFRS 9 
Instrumentos Financeiros com a IFRS 17 Contratos de Seguros. 

1 de janeiro 
de 2021 
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Normas, alterações e interpretações a adotar em períodos posteriores 

 

Sem impactos nas demonstrações financeiras 

 Alteração Data de 
aplicação 

Normas e alterações endossadas pela União Europeia que o Grupo decidiu optar pela 
não aplicação antecipada 

 

Referências à Estrutura 
Conceptual (alterações 
à IFRS 3) 

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Referências à Estrutura 
Conceptual”, alterando a IFRS 3 Concentração de Negócios. 
 
As alterações atualizaram a IFRS 3, substituindo a referência a uma 
versão antiga da Estrutura Conceptual por uma referência à versão 
mais recente, que foi emitida em março de 2018. 
 
As alterações devem ser aplicadas a concentrações de negócios para 
as quais a data de aquisição é no ou após o início do primeiro 
período de relatório anual com início em ou após 1 de janeiro de 
2022. A aplicação antecipada é permitida se, ao mesmo tempo ou 
antes, uma entidade também aplicar todas as alterações feitas em 
“Alterações às referências à Estrutura Conceptual nas normas IFRS”, 
emitidas em março de 2018. 

1 de janeiro 
de 2022 

Ativos fixos tangíveis - 
Receitas antes do uso 
pretendido, alterações à 
IAS 16 Ativos fixos 
tangíveis 

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Ativos fixos tangíveis - Receitas 
antes do Uso Pretendido”, que alterou a IAS 16 Ativos fixos 
tangíveis. 
 
As alterações proíbem a dedução ao custo de um item do 
imobilizado, de qualquer receita da venda de itens produzidos ao 

trazer esse ativo para o local e condição necessários para que seja 
capaz de operar da forma pretendida pela administração. Em vez 
disso, a entidade deverá reconhecer em resultados essas receitas de 
vendas. 
 
As alterações devem ser aplicadas retrospetivamente para períodos 
anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2022, com aplicação 
antecipada permitida. 

1 de janeiro 
de 2022 

Contratos Onerosos - 
Custo de cumprir um 
contrato 

Em maio de 2020, o IASB emitiu “Contratos Onerosos - Custo de 
cumprir um contrato”, que alterou a IAS 37 Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes. 
 
O objetivo das alterações é o de esclarecer os requisitos da IAS 37 
sobre contratos onerosos no que diz respeito à avaliação se, num 
contrato, os custos inevitáveis de cumprir as obrigações decorrentes 
do contrato excedem os benefícios económicos que se esperam 
receber do mesmo. 
 
As alterações devem ser aplicadas para períodos anuais iniciados em 
ou após 1 de janeiro de 2022, sendo permitida a sua aplicação 
antecipada. 

1 de janeiro 
de 2022 

Melhoramentos do ciclo 
2018-2020 

Em 14 de maio de 2020, o IASB emitiu melhoramentos às normas 
IFRS 2018–2020 contendo as seguintes alterações às IFRSs: 
 
(a) permitir que uma entidade, enquanto subsidiária, associada ou 
joint venture, que adopta as IFRS pela primeira vez depois da sua 
controladora e opta por aplicar o parágrafo D16 (a) da IFRS 1 
Adoção pela Primeira Vez das Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro, possa mensurar as diferenças de conversão cumulativas 
usando os valores relatados pela controladora, com base na 
respetiva data de transição para as IFRS; 
(b) esclarecer que a referência às taxas no teste de 10 por cento 
inclui apenas taxas pagas ou recebidas entre o mutuário e o credor, 
incluindo taxas pagas ou recebidas pelo mutuário ou pelo credor em 
nome do outro (IFRS 9); 
 
(c) remover a confusão potencial em relação ao tratamento de 
incentivos de locação aplicando a IFRS 16 Locações, conforme 
ilustrado no Exemplo Ilustrativo 13 que acompanha a IFRS 16; e 
 
(d) remover o requisito do parágrafo 22 da IAS 41 Agricultura para 
que as entidades excluam fluxos de caixa para tributação ao 

1 de janeiro 
de 2022 
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 Alteração Data de 
aplicação 

mensurar o justo valor aplicando a IAS 41. 
 
As alterações serão aplicadas para períodos anuais que iniciem em 
ou após 1 de janeiro de 2022, com aplicação antecipada permitida. 
 

Normas e alterações ainda não endossadas pela União Europeia  

Clarificação dos 
requisitos de 
classificação de 
passivos como corrente 
ou não corrente 
(alterações à IAS 1 – 
Apresentação das 
Demonstrações 
Financeiras) 

O IASB emitiu em 23 de janeiro de 2020 uma alteração à IAS 1 
Apresentação das Demonstrações Financeiras para clarificar como 
classificar dívida e outros passivos como corrente e não corrente. 
 
As alterações esclarecem um critério da IAS 1 para classificar um 
passivo como não corrente: a exigência de uma entidade ter o direito 
de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 meses após o 
período de relatório. 

 

As alterações visam: 
a. especificar que o direito de uma entidade de diferir a 

liquidação deve existir no final do período de relatório; 
b. esclarecer que a classificação não é afetada pelas intenções 

ou expectativas da administração sobre se a entidade 
exercerá seu direito de adiar a liquidação; 

c. esclarecer como as condições de empréstimo afetam a 
classificação; e 

d. esclarecer os requisitos para classificar passivos que uma 
entidade irá liquidar, ou possa liquidar, através da emissão 
dos seus próprios instrumentos patrimoniais. 

 
Esta alteração é efetiva para períodos após 1 de janeiro de 2023. 

1 de janeiro 
de 2023 

Divulgação de políticas 
contabilísticas 
(alterações à IAS 1 – 
Apresentação das 
demonstrações 
financeiras e IFRS 
Practice Statement 2) 

Na sequência de feedback obtido sobre a necessidade de existir 
mais orientação que ajude as empresas a decidir sobre que 
informação divulgar relativamente às políticas contabilísticas, o 
IASB emitiu em 12 de fevereiro de 2021 alterações à IAS 1 – 
Apresentação das demonstrações financeiras e à IFRS Practice 
Statement 2 – Fazendo julgamentos de materialidade.  
 
As principais alterações à IAS 1 incluem: i) exigir que as entidades 
divulguem informação relativa a políticas contabilísticas materiais 
em vez de políticas contabilísticas significativas, ii) esclarecer que 
as políticas contabilísticas relacionadas com transações imateriais 
são igualmente imateriais e como tal não precisam de ser 
divulgadas e iii) esclarecer que nem todas as políticas contabilísticas 
relacionadas com transações materiais são, elas mesmas, materiais 
para as demonstrações financeiras de uma entidade.  
 
O IASB também alterou a IFRS Practice Statement 2 para incluir 
orientações e dois exemplos adicionais na aplicação de 
materialidade às divulgações de políticas contabilísticas. Estas 
alterações são consistentes com a definição revista de material:  
“A informação relativa a políticas contabilísticas é material se, 
quando considerada em conjunto com outras informações incluídas 
nas demonstrações financeiras de uma entidade, é razoavelmente 
esperado que influencie as decisões que os principais utilizadores 
das demonstrações financeiras de uma forma geral tomem com 
base nessas demonstrações financeiras.” 
As alterações entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023, 
mas a sua aplicação antecipada é permitida. 

1 de janeiro 
de 2023 

Alterações à IAS 8 
Políticas Contabilísticas, 
Alterações nas 
Estimativas 
Contabilísticas e Erros: 
Definição de 
Estimativas 
Contabilísticas 

O IASB emitiu alterações à IAS 8 Políticas Contabilísticas, Alterações 
nas Estimativas Contabilísticas e Erros para clarificar como as 
entidades devem distinguir as alterações nas políticas contabilísticas 
das alterações nas estimativas contabilísticas, com foco principal na 
definição e esclarecimentos sobre as estimativas contabilísticas. 
 
As alterações introduzem uma nova definição para estimativas 
contabilísticas: clarificando que são valores monetários nas 
demonstrações financeiras que estão sujeitos à incerteza de 
mensuração. 
 
As alterações também clarificam a relação entre as políticas 
contabilísticas e as estimativas contabilísticas, especificando que 

1 de janeiro 
de 2023 
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 Alteração Data de 
aplicação 

uma entidade desenvolve uma estimativa contabilística para atingir 
o objetivo estabelecido por uma política contabilística. Os efeitos 
das alterações em tais dados ou técnicas de mensuração são 
alterações nas estimativas contabilísticas. 
 

As alterações são efetivas para períodos com início em ou após 1 de 

janeiro de 2023, com aplicação antecipada permitida, e serão 
aplicadas prospectivamente às alterações nas estimativas 
contabilísticas e alterações nas políticas contabilísticas ocorridas no 
ou após o início do primeiro período de relatório anual ao qual a 
entidade aplica as alterações. 

Alterações à IAS 12: 
imposto diferido 
relacionado com ativos 
e passivos decorrentes 
de uma única transação 
 

O IASB emitiu alterações à IAS 12 - 'Impostos sobre o Rendimento', 
em 7 de maio de 2021. 
 
As alterações exigem que as empresas reconheçam impostos 
diferidos sobre as transações que, no reconhecimento inicial, dão 
origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e 
dedutíveis.  
 
Em determinadas circunstâncias, as empresas estão isentas de 
reconhecer impostos diferidos quando reconhecem ativos ou 
passivos pela primeira vez. Anteriormente, havia alguma incerteza 
sobre se a isenção se aplicava a transações como locações e 
provisões para desmantelamento, isto é, transações no âmbito das 
quais as empresas reconhecem um ativo e um passivo. As alterações 
esclarecem que a isenção não se aplica a este tipo de transações e 
que as empresas são obrigadas a reconhecer impostos diferidos. O 
objetivo das alterações é reduzir a diversidade na divulgação de 
impostos diferidos sobre locações e provisões para 
desmantelamento. 
 
As alterações entram em vigor para os períodos anuais com início em 
ou após 1 de janeiro de 2023. A aplicação antecipada é permitida. 

1 de janeiro 
de 2023 

IFRS 17 – Contratos de 
Seguros 

O IASB emitiu em 18 de maio de 2017 uma norma que veio 
substituir a IFRS 4 e reformar por completo o tratamento a dar aos 
contratos de seguro. A norma introduz alterações significativas à 
forma como é mensurado e apresentada a performance dos 
contratos de seguro com diversos impactos também ao nível da 
posição financeira. A norma prevê a sua aplicação para os exercícios 
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023. 
 

1 de janeiro 
de 2023 
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1.8 ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTABILÍSTICOS RELEVANTES 
 

A preparação de demonstrações financeiras consolidadas exige que a gestão do Grupo efetue estimativas e 

julgamentos que afetam os montantes de rendimentos, gastos, ativos, passivos e divulgações à data da 

posição financeira consolidada. Para o efeito, a gestão do Grupo baseia-se:  

(i) na melhor informação e conhecimento de eventos presentes e em alguns casos em relatos de peritos 

independentes, e  

(ii) nas ações que o Grupo considera poder vir a desenvolver no futuro.  

Na data de concretização das operações, os seus resultados poderão ser diferentes destas estimativas. 

As estimativas e julgamentos mais significativos são apresentados abaixo: 

Estimativas e julgamentos Notas 

Recuperabilidade do goodwill 
 

3.1 – Goodwill 

Incerteza quanto aos tratamentos do imposto 
sobre o rendimento 

6.1 - Imposto sobre o rendimento do período 
6.2 - Impostos diferidos  

Pressupostos atuariais 
 

7.2 – Benefícios aos empregados 

Justo valor dos ativos biológicos 
 

3.8 – Ativos biológicos 

Reconhecimento de provisões 
 

10.1 - Provisões 

Recuperabilidade, vida útil e depreciação de 
ativos fixos tangíveis 

3.3 – Ativos fixos tangíveis 
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2 PERFORMANCE OPERACIONAL 
 

2.1 RÉDITO E RELATO POR SEGMENTOS 
 

A Comissão Executiva da Navigator é a principal responsável pela tomada de decisões operacionais do Grupo, 

analisando periodicamente, e de forma consistente, os relatórios da informação financeira e operacional de 

cada segmento. Os relatórios são utilizados para monitorizar a performance operacional dos seus negócios e 

decidir sobre a melhor alocação de recursos ao segmento, bem como a avaliação do seu desempenho, e 

tomadas de decisão estratégicas. 

A informação utilizada no relato por segmentos corresponde à informação financeira preparada pelo Grupo, 

não existindo ajustamentos a considerar. Todos os réditos intersegmentais correspondem a preços de mercado 

e todos os réditos intersegmentais são eliminados na consolidação. 

No exercício de 2020 o Grupo alterou o seu relato por segmentos. Na agregação dos segmentos operacionais 

do Grupo, a gestão definiu como segmentos relatáveis em 2020 aqueles que correspondem a cada uma das 

áreas de negócio desenvolvidas pelo Grupo, como segue:  

 
i. Pasta para Mercado (pasta branqueada de eucalipto BEKP para mercado); 

ii. Papel UWF - produção e comercialização de papel de impressão e escrita não revestido UWF; 

iii. Papel Tissue - produção e comercialização de papel de uso doméstico;  

iv. Energia renovável a biomassa – que inclui as centrais a cogeração e as duas centrais termoelétricas 

independentes; 

iv. Suporte - segmento onde se inclui o centro corporativo e a gestão financeira do Grupo (holding). 

 

Informação financeira por segmentos operacionais em 2021 e 2020 

 

PASTA 

MERCADO
PAPEL UWF PAPEL TISSUE ENERGIA SUPORTE TOTAL

RÉDITOS

  Vendas e prestações de serviços - externas 76.596.390 504.888.642 69.258.913 63.990.273 - 714.734.217

  Vendas e prest. de serviços - intersegmental 1.262.083 - - - (1.262.083) -

  Réditos totais 77.858.472 504.888.642 69.258.913 63.990.273 (1.262.083) 714.734.217

RESULTADOS

  Resultados segmentais 20.903.276 78.356.006 11.120.323 9.690.091 (29.393.216) 90.676.479

  Resultados operacionais 90.676.479

  Resultados financeiros - - - - (10.122.447) (10.122.447)

  Impostos sobre os lucros - - - - (16.132.463) (16.132.463)

  Resultado após imposto 64.421.569

  Interesses que não controlam - - - - (4.452) (4.452)

  Resultado líquido - - - - - 64.417.117

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Dispêndio de capital fixo 3.366.967 21.399.850 1.776.557 4.714.783 1.449.250 32.707.406

Depreciações (inclui imparidades) (4.780.706) (40.400.467) (5.310.263) (6.607.885) (2.433.026) (59.532.348)

Provisões ((aumentos) / reversão) (12.000) (566.239) - (36.000) 354.330 (259.909)

OUTRAS INFORMAÇÕES 

ATIVOS DO SEGMENTO

Goodwill - 376.756.383 583.083 - - 377.339.466

Ativos fixos tangiveis 128.599.808 701.492.730 153.082.295 174.021.637 1.396.024 1.158.592.494

Ativos sob direito de uso 10.396.911 37.821.571 - - 3.025.398 51.243.879

Ativos biológicos 35.939.089 107.597.942 - - - 143.537.030

Valores a receber não correntes 74.893 498.098 82.260 - 31.381.984 32.037.236

Inventários 12.921.977 146.858.459 22.385.616 411.198 1.036.824 183.614.072

Clientes 21.625.966 112.756.789 29.825.673 1.058.155 2.179.291 167.445.875

Outros valores a receber 7.126.729 36.898.793 290.932 2.485.558 33.133.487 79.935.499

Outros ativos 1.983.519 41.859.883 1.387.070 60.367 188.776.546 234.067.386

Ativos totais 218.668.892 1.562.540.648 207.636.929 178.036.914 260.929.554 2.427.812.938

PASSIVOS DO SEGMENTO

Financiamentos obtidos - 554.367 37.213.797 - 804.399.062 842.167.225

Passivos de locação 10.767.915 38.982.721 - - 3.129.154 52.879.790

Outros valores a pagar correntes 47.013.149 210.550.356 23.399.289 7.632.473 89.225.626 377.820.894

Outros passivos 2.869.290 61.317.914 1.067.050 7.291.720 92.761.014 165.306.989

Passivos totais 60.650.355 311.405.358 61.680.136 14.924.194 989.514.856 1.438.174.898

30-06-2021
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No primeiro semestre de 2021, a The Navigator Company registou um volume de negócios de 714,7 milhões 

de Euros, tendo as vendas de papel representado cerca de 71% do volume de negócios (vs.67%), as vendas 

de pasta 11% (vs.11%), as vendas de tissue 10% (vs.10%) e as vendas de energia 9% (vs.10%). 

  

O dispêndio de capital fixo no primeiro semestre de 2021 situou-se em Euros 32.707.406, incluindo 

essencialmente investimentos de manutenção e ambientais. 

 

Todos os equipamentos afetos à produção de Pasta e Papel UWF encontram-se incluídos nos ativos fixos 

tangíveis dos respetivos segmentos. 

 

O património imobiliário de Vila Velha de Ródão, no valor de Euros 10.695.597, encontra-se no segmento Papel 

Tissue. 

 

Os ativos associados à floresta encontram-se afetos aos segmentos de Pasta e Papel UWF em função da 

capacidade produtiva de cada um dos segmentos. 

 

A generalidade dos ativos afetos a cada um dos segmentos individualizados, com exceção dos valores a 

receber, está localizada em Portugal. 

  

De acordo com a política de financiamento do Grupo Navigator, todos os empréstimos são contraídos pela 

Holding do Grupo, a The Navigator Company, S.A., que suporta a totalidade da dívida e dos encargos 

associados. 

 

Neste sentido, os financiamentos obtidos (Nota 5.7) estão alocados ao segmento de “Suporte”, que inclui o 

centro corporativo (Holding) do Grupo, com exceção do subsídio reembolsável associado à construção da nova 

fábrica de Tissue, alocado ao segmento “Papel Tissue” e a uma parte do subsídio “Inpactus” alocada ao 

segmento “Papel UWF”. 

  

Na sequência da alteração do reporte de informação interna aos órgãos de gestão no final do exercício de 

2020, apresenta-se de seguida o relato por segmentos relativo a 30 de junho de 2020 reexpresso: 

 
 

PASTA 

MERCADO
PAPEL UWF PAPEL TISSUE ENERGIA SUPORTE TOTAL

RÉDITOS

  Vendas e prestações de serviços - produtos 79.508.726 468.000.229 69.090.165 72.958.340 - 689.557.461

  Vendas e prest. de serviços - intersegmental 1.294.591 - - - (1.294.591) -

  Vendas e prestações de serviços - externas 80.803.317 468.000.229 69.090.165 72.958.340 (1.294.591) 689.557.461

  Réditos totais 80.803.317 468.000.229 69.090.165 72.958.340 (1.294.591) 689.557.461

RESULTADOS

  Resultados segmentais 9.573.706 54.419.542 350.303 20.610.011 (21.295.522) 63.658.040

  Resultados operacionais - - - - - 63.658.040

  Resultados financeiros - - - - (8.267.028) (8.267.028)

  Impostos sobre os lucros - - - - (11.355.141) (11.355.141)

  Resultado após imposto - - - - - 44.035.871

  Interesses que não controlam - - - - (2.423) (2.423)

  Resultado líquido - - - - (2.423) 44.033.448

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Dispêndio de capital fixo 13.476.647 19.030.803 2.843.588 11.903.954 1.435.255 48.690.247

Depreciações (inclui imparidades) (4.728.234) (57.477.160) (9.843.654) (90.742) (2.381.050) (74.520.840)

Provisões ((aumentos) / reversão) (12.000) (1.604.342) - - (290.933) (1.907.275)

OUTRAS INFORMAÇÕES 

ATIVOS DO SEGMENTO

Goodwill - 376.756.383 583.083 - - 377.339.466

Ativos fixos tangiveis 129.864.966 753.985.018 160.593.484 174.201.568 2.210.150 1.220.855.185

Ativos sob direito de uso 9.901.905 37.906.471 - - 3.517.618 51.325.994

Ativos biológicos 32.240.160 96.501.160 - - - 128.741.320

Valores a receber não correntes 60.011 413.012 79.091 - 32.162.414 32.714.528

Inventários 29.130.579 190.387.199 21.681.612 386.505 1.531.180 243.117.075

Clientes 18.543.086 81.323.633 27.513.675 - 7.411.731 134.792.125

Outros valores a receber correntes 4.285.655 50.134.914 7.905.377 2.640.154 47.603.630 112.569.730

Outros ativos 2.491.830 27.358.900 765.878 1.441.182 336.331.308 368.389.098

Ativos totais 226.518.193 1.614.766.690 219.122.199 430.768.031 2.669.844.521

PASSIVOS DO SEGMENTO

Financiamentos obtidos - 415.573 36.265.823 - 980.620.847 1.017.302.242

Passivos de locação 10.207.670 38.854.516 - - 3.587.061 52.649.248

Outros valores a pagar correntes 33.229.128 204.951.086 11.842.107 17.230.281 78.330.272 345.582.873

Outros passivos 27.528.704 105.261.121 15.994.313 4.866.951 30.893.065 184.544.154

Passivos totais 70.965.503 349.482.295 64.102.242 22.097.232 1.093.431.244 1.600.078.517

30-06-2020 Reexpresso
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Rédito por segmento de negócio, por áreas geográficas e por padrão de reconhecimento 

 

 
Distribuição do rédito do Grupo por áreas geográficas 

 

      

Em 2021 e 2020, nenhum cliente representou individualmente 10% ou mais dos réditos totais do Grupo. 

 

2.2 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS OPERACIONAIS 
 

Nos períodos de 6 meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020, a rubrica de Outros rendimentos e ganhos 

operacionais decompõe-se como segue: 

 

30-06-2021

Valores em Euros
Pasta Papel UWF Papel Tissue Energia Suporte

Total

Valor

Total

%

Portugal 220.752 22.478.169 26.237.134 64.362.251 - 113.298.306      16%

Resto da Europa 53.830.901 259.929.715 40.061.745 - - 353.822.361      50%

América 946.988 77.627.527 137.470 - - 78.711.985        11%

África 9.514.345 88.831.449 2.182.323 - - 100.528.117      14%

Ásia 12.083.404 54.794.495 640.240 - - 67.518.139        9%

Oceania - 855.309 - - - 855.309            0%

76.596.390 504.516.664 69.258.912 64.362.251 - 714.734.217 100%

Padrão de reconhecimento

Em determinado momento do tempo 76.596.390 504.516.664 69.258.912 64.362.251 - 714.734.217 100%

Ao longo do tempo - - - - - 0%

30-06-2020

Valores em Euros
Pasta Papel UWF Papel Tissue Energia Suporte

Total

Valor

Total

%

Portugal 3.007.595 36.053.955 25.924.671 72.958.340 - 137.944.562      20%

Resto da Europa 39.530.304 247.244.830 39.570.620 - - 326.345.754      47%

América 300.666 67.115.783 1.341.093 - - 68.757.542        10%

África 8.034.411 66.358.402 2.198.915 - - 76.591.728        11%

Ásia 28.635.750 51.035.579 54.866 - - 79.726.195        12%

Oceania - 191.681 - - - 191.681            0%

79.508.726 468.000.229 69.090.165 72.958.340 - 689.557.461 100%

Padrão de reconhecimento

Em determinado momento do tempo 79.508.726 468.000.229 69.090.165 72.958.340 - 689.557.461 100%

Ao longo do tempo - - - - - 0%

Portugal Resto da Europa América África Ásia Oceania

2021
M€ 79

M€ 354

M€ 113

M€ 101

M€ 68

Portugal Resto da Europa América África Ásia Oceania

2020

M€ 138

M€ 326

M€ 69

M€ 77

M€ 80

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

Ganhos na alienação de ativos não correntes 2.618.651 542.003

Subsídios - Licenças de emissão CO2 9.950.607 6.675.647

Rendimentos suplementares 343.448 961.304

Subsídios à exploração 1.281.181 1.965.122

Reversão de imparidades em  dividas a receber 26.765 45.233

Reversão de imparidades em inventários 18.716 5.644.994

Ganhos em existências 1.105.192 775.804

Trabalhos para a própria empresa 492.907 266.401

Indemnizações 80.204 2.674.466

Outros rendimentos operacionais 995.194 2.781.586

16.912.865 22.332.559
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Os ganhos em licenças de CO2 correspondem ao reconhecimento da estimativa de atribuição gratuita de 

licenças para a emissão de 432.952 toneladas de CO2, ao preço médio de Euros 33,69 (483.453 toneladas de 

CO2, ao preço médio de Euros 23,82 em 30/06/2020) (Nota 3.2). 

  

No período de 6 meses findo em 30 de junho de 2021 a rubrica de Ganhos na alienação de ativos não 

correntes inclui a venda do Parque de madeira e biomassa em Albergaria-a-Velha que se encontrava inativo, 

que gerou uma mais-valia de Euros 2.458.230. 

 

A reversão de imparidades em inventários em 2020 decorreu da venda de desperdícios de papel UWF (Euros 

4.575.051) e Tissue (Euros 1.069.943). 

 

Em 30 de junho de 2020 a rubrica de Indemnizações de seguros incluía a indemnização associada à avaria da 

turbina a vapor da central a gás combinado de Setúbal.  

 

2.3 GASTOS E PERDAS OPERACIONAIS 
 

 

De forma a mitigar a expectável quebra de rendimentos proveniente da redução do volume de negócios 

decorrente da pandemia, a Navigator implementou diversas medidas de redução de custos, o que justifica a 

redução verificada na rubrica de Fornecimentos e serviços externos. 

 

Nos períodos de 6 meses findos em 30 de junho de 2021 e de 2020, os custos com fornecimentos e serviços 

externos incorridos com pesquisa e investigação ascenderam a Euros 2.238.156 e Euros 2.235.309, 

respetivamente. 

30-06-2021 30-06-2020

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 292.530.789 289.236.682

Fornecimentos e serviços externos

Energia e fluídos 56.678.340 59.301.727

Transporte de mercadorias 63.722.683 54.898.012

Trabalhos especializados 36.558.060 41.669.776

Conservação e reparação 15.208.083 16.621.838

Seguros 2.668.356 5.918.245

Publicidade e propaganda 5.563.740 6.862.751

Rendas e alugueres 4.602.214 4.820.853

Honorários 2.436.980 1.861.139

Deslocações e estadas 1.145.890 1.239.358

Materiais 1.086.306 1.738.645

Comunicações 792.453 557.448

Subcontratos 547.579 717.549

Outros 3.318.890 4.467.544

194.329.574 200.674.883

Variação da produção (Nota 4.1) (3.776.126) 6.274.323

Gastos com o pessoal (Nota 7.1) 73.239.439 64.492.399

Outros gastos e perdas operacionais

Gastos com emissões de CO2 13.078.987 8.334.289

Imparidades em  dividas a receber 116.072 292.505

Imparidades em inventários 955.371 342.605

Outras perdas em inventários 1.108.023 405.111

Impostos indiretos e taxas 1.741.861 982.329

Taxa de recursos hídricos 558.821 1.376.375

Perdas na alienação de ativos não correntes 23.068   102 886

Outros gastos operacionais 2.225.044 2.205.210

 19.807.247 14.041.309

Provisões líquidas (Nota 9.1) 259.909 1.907.275

-

Total dos Gastos e perdas operacionais 576.390.832 576.626.871

Valores em Euros 
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Os gastos com emissão de CO2 correspondem à emissão de 294.596 toneladas de CO2 (30 de junho de 2020: 

359.184 toneladas), observando-se, pois, uma redução de 18% nas emissões de CO2. O aumento do gasto do 

exercício deve-se, essencialmente, ao aumento da cotação das licenças. 

 

3 INVESTIMENTOS 
 

3.1 GOODWILL  
 

Goodwill – valor líquido 

O Goodwill é atribuído às unidades geradoras de fluxos de caixa (UGCs) do Grupo, conforme segue: 

 

 

NAVIGATOR BRANDS, S.A. 

Na sequência da aquisição de 100% do capital social da então Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. 

(atualmente denominada Navigator Brands, S.A.), pelo valor de Euros 1.154.842.000, foi apurado um Goodwill 

de Euros 428.132.254. 

  

Este Goodwill apresenta um valor contabilístico de Euros 376.756.383 por ter sido objeto de amortizações 

anuais até 31 de dezembro de 2003 (data de transição para as IFRS: 1 de janeiro de 2004), tendo a 

amortização, a partir dessa data, cujo valor acumulado ascendia a Euros 51.375.871 cessado. Desde essa data 

são realizados testes anuais para determinar eventuais perdas por imparidade. 

  

Para efeitos de alocação do Goodwill, este considera-se alocado à unidade geradora de caixa relativa à 

produção integrada de papel no complexo fabril da Figueira da Foz. 

 

NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A. 

Em 6 de fevereiro de 2015 foram concluídos os contratos de aquisição da AMS-BR Star Paper, S.A. 

(posteriormente incorporada na hoje denominada Navigator Tissue Ródão, S.A.), tendo a formalização da 

autorização da conclusão desta operação sido comunicada em 17 de abril de 2015. 

 

A diferença inicial de aquisição, de Euros 21.337.916, foi deduzida do valor dos subsídios ao investimento da 

AICEP e do justo valor dos ativos fixos tangíveis adquiridos, tendo sido apurado um Goodwill de Euros 

583.083. 

 

 

 

 

 

 
  

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

 UGC de produção de papel UWF no site da Figueira da Foz 

(goodwill resultante da aquisição da Navigator Brands, S.A.) 376.756.383 376.756.383

 UGC de produção de papel Tissue em Vila Velha de Ródão 

(goodwill resultante da aquisição da Navigator Tissue Ródão, S.A.) 583.083 583.083

377.339.466 377.339.466
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3.2 ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

Movimentos em ativos intangíveis 

 

 

Licenças de CO2 

 

 

Licenças de CO2 – movimentos do período  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores em Euros

Propriedade 

industrial e 

outros direitos

Licenças de 

Emissão de 

CO2

Ativos 

intangíveis

em curso

Total

Valor bruto

Saldo a 1 de janeiro de 2020 12.329 4.496.487 - 4.508.816

Aquisições/Atribuições -  11 511 593 4.335 11.515.928

Regularizações, transferências e abates 4.335 (15.196.731) (4.335) (15.196.731)

Saldo a 30 de junho  de 2020 16.664 811.349 - 828.013

Aquisições/Atribuições 4.335 10.249.526 (4.335) 10.249.526

Alienações - - - -

Regularizações, transferências e abates (4.335) 841.745 4.335 841.745

Saldo a 31 de dezembro de 2020 16.664 11.902.620 - 11.919.284

Aquisições/Atribuições - 30.109.826 - 30.109.826

Alienações - - - -

Regularizações, transferências e abates - (24.788.284) - (24.788.284)

Saldo a 30 de junho de 2021 16.664 17.224.162 - 17.240.826

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas

Saldo a 1 de janeiro de 2020 (2.127) - - (2.127)

Amortizações do período (Nota 3.7) (2.160) - - (2.160)

Perdas por imparidade do período -                     - - -

Saldo a 30 de junho  de 2020 (4.287) - - (4.287)

Amortizações do período (2.313) - - (2.313)

Saldo a 31 de dezembro de 2020 (6.600) - - (6.600)

Amortizações do período (Nota 3.7) (2.314) - - (2.314)

Saldo a 30 de junho de 2021 (8.914) - - (8.914)

Valor líquido a 1 de janeiro de 2020 10.202 4.496.487 - 4.506.689

Valor líquido a 30 de junho de 2020 12.377 811.349 - 823.726

Valor líquido a 31 de dezembro de 2020 10.064 11.902.620 - 11.912.684

Valor líquido a 30 de junho de 2021 7.750 17.224.162 - 17.231.913

30-06-2021 31-12-2020

Licenças CO2 (unidades) 487.225 516.319

Valor unitário médio (Euros) 35,35 23,05

Cotação de mercado (Euros) 56,37 32,72

Valores em Euros Toneladas Valor Toneladas Valor

Saldo inicial 516.319 11.902.620 267.222 4.496.487

Licenças atribuídas gratuitamente 432.952 14.586.146 482.453           11.492.030

Licenças adquiridas 244.798           15.523.680       510.962 10.269.089

Licenças alienadas - - - -

Licenças devolvidas à Entidade Coordenadora de Licenciamento (706.844) (24.788.284) (744.318) (14.354.986)

Saldo final 487.225 17.224.162 516.319 11.902.620

2021 2020
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3.3 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 

Movimentos em ativos fixos tangíveis 

 

Em 30 de junho de 2021 a rubrica de investimentos em curso inclui investimentos associados a projetos de 

desenvolvimento em curso, em particular os relativos à remodelação da zona húmida da tiragem 4 de Aveiro 

(10.450 mil Euros), à nova pilha de aparas de Aveiro (7.972 mil Euros), plano ambiental (7.649 mil Euros), 

centrais fotovoltaicas da Figueira da Foz e de Setúbal (2.061 mil Euros). O remanescente respeita a diversos 

projetos de melhoria e otimização do processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Valores em Euros

Valor bruto

 Saldo em 1 de janeiro de 2020 115.028.864 539.358.347 3.522.159.863 107.798.987 4.284.346.061

Aquisições - - 5.652.277 43.033.636 48.685.913

Alienações (435.560) - (17.134) - (452.694)

Regularizações, transferências e abates 8.528 700.131 21.221.821 (29.308.666) (7.378.186)

 Saldo em 30 de junho de 2020 114.601.832 540.058.478 3.549.016.827 121.523.957 4.325.201.092

Aquisições - - (5.652.277) 37.605.466 31.953.189

Alienações (100.845) (9.246) (28.691) - (138.782)

Regularizações, transferências e abates 3.577 1.191.244 24.421.979 (35.703.992) (10.087.192)

 Saldo em 31 de dezembro de 2020 114.504.564 541.240.475 3.567.757.837 123.425.431 4.346.928.310

Aquisições - - 7.606.916 25.100.490 32.707.406

Alienações (274.264) - (33.084) - (307.348)

Regularizações, transferências e abates 41.051 931.264 69.518.230 (79.149.561) (8.659.016)

 Saldo em 30 de junho de 2021 114.271.351 542.171.739 3.644.849.900 69.376.360 4.370.669.350

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas

 Saldo em 1 de janeiro de 2020 - (340.877.824) (2.693.816.638) - (3.034.694.462)

Depreciações do período (Nota 3.7) - (6.076.834) (70.716.287) - (76.793.121)

Alienações - 17.134 - 17.134

Regularizações, transferências e abates - 382.099 6.742.443 - 7.124.542

 Saldo em 30 de junho de 2020 - (346.572.559) (2.757.773.348) - (3.104.345.907)

Depreciações do período - (5.245.482) (63.562.271) - (68.807.753)

Alienações - 7.918 28.691 - 36.609

Regularizações, transferências e abates - (382.099) 10.520.433 - 10.138.334

 Saldo em 31 de dezembro de 2020 - (352.192.222) (2.810.786.495) - (3.162.978.717)

Depreciações do período (Nota 3.7) - (5.617.411) (52.302.902) - (57.920.313)

Alienações - - (31.687) - (31.687)

Regularizações, transferências e abates - 386.572 8.467.288 - 8.853.861

 Saldo em 30 de junho de 2021 - (357.423.060) (2.854.653.795) - (3.212.076.856)

 Valor líquido em 1 de janeiro de 2020 115.028.864 198.480.523 828.343.225 107.798.987 1.249.651.599

 Valor líquido em 30 de junho de 2020 114.601.832 193.485.919 791.243.479 121.523.957 1.220.855.185

 Valor líquido em 31 de dezembro de 2020 114.504.564 189.048.253 756.971.343 123.425.431 1.183.949.593

 Valor líquido em 30 de junho de 2021 114.271.351 184.748.679 790.196.105 69.376.360 1.158.592.494

Terrenos
Edifícios e 

outras 

construções

Equipamentos e 

outros tangíveis

Ativos fixos 

tangíveis em 

curso

Total
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3.4 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
 

Movimentos em propriedades de investimento 

 
 

 

3.5 SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO  

 

Subsídios ao investimento - movimentos 

 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os subsídios ao investimento detalhavam-se por empresa 

como segue: 

 

 

Valores em Euros

Valor bruto

 Saldo em 1 de janeiro de 2020 424.744 82.307 507.051

Aquisições - - -

Alienações - - -

 Saldo em 30 de junho de 2020 424.744 82.307 507.051

Aquisições - - -

Alienações - - -

 Saldo em 31 de dezembro de 2020 424.744 82.307 507.051

Aquisições - - -

Alienações - - -

 Saldo em 30 de junho de 2021 424.744 82.307 507.051

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas

 Saldo em 1 de janeiro de 2020 (399.372) (11.797) (411.169)

Perdas por imparidade (Nota 3.7) - (823) (823)

 Saldo em 30 de junho de 2020 (399.372) (12.620) (411.993)

Perdas por imparidade - (823) (823)

 Saldo em 31 de dezembro de 2020 (399.372) (13.443) (412.815)

Perdas por imparidade - (823) (823)

 Saldo em 30 de junho de 2021 (399.372) (14.266) (413.638)

 Valor líquido em 1 de janeiro de 2020 25.372 70.510 95.882

 Valor líquido em 31 de março de 2020 25.372 69.687 95.058

 Valor líquido em 31 de dezembro de 2020 25.372 68.864 94.236

 Valor líquido em 31 de março de 2021 25.372 68.041 93.413

Terrenos

Edifícios e 

outras 

construções

Total

Valores em Euros Financeiros Fiscais Total Financeiros Fiscais Total

 Saldo inicial 13.768.051 21.463.619 35.231.670 18.562.558 24.214.013 42.776.571

Atribuição - - - 1.112.066 - 1.112.066

Utilização (Nota 3.7) (1.123.359) (876.489) (1.999.848) (6.403.518) (3.183.826) (9.587.344)

Outros movimentos 494.654 - 494.654 496.945 433.432 930.377

 Saldo final 13.139.346 20.587.130 33.726.476 13.768.051 21.463.619 35.231.670

30-06-2021 31-12-2020

Valores em Euros Financeiros Fiscais Total Financeiros Fiscais Total

Ao abrigo dos contratos AICEP

Enerpulp, S.A. 593.727 - 593.727 859.211 - 859.211

Navigator Pulp Aveiro, S.A. 5.306.124 2.245.323 7.551.447 5.821.817 2.475.075 8.296.893

Navigator Pulp Setúbal, S.A. 125.238 - 125.238 254.271 - 254.271

Navigator Pulp Figueira, S.A. 15.332 9.240.401 9.255.733 17.342 9.595.438 9.612.781

Navigator Parques Industriais, S.A. 1.899.318 - 1.899.318 1.928.996 - 1.928.996

Navigator Tissue Aveiro, S.A. 2.962.179 9.101.406 12.063.585 3.057.117 9.393.105 12.450.222

10.901.918 20.587.130 31.489.048 11.938.753 21.463.619 33.402.373

Outros

Raiz 2.186.230 - 2.186.230 1.748.208 - 1.748.208

Viveiros Aliança, SA 51.198 - 51.198 81.089 - 81.089

2.237.428 - 2.237.428 1.829.297 - 1.829.297

13.139.346 20.587.130 33.726.476 13.768.051 21.463.619 35.231.670

30-06-2021 31-12-2020



 

 

 

  

 

              39 | 68 
 

O Grupo espera reconhecer os subsídios em resultados conforme segue: 

 

 

3.6 ATIVOS SOB DIREITO DE USO 
 

Movimentos em ativos sob direito de uso 

 

A rubrica Terrenos respeita, essencialmente, a direitos de utilização de terrenos para exploração florestal 

existentes, cujos contratos têm habitualmente uma duração de 24 anos, podendo ser cancelados 

antecipadamente caso o 2º corte florestal ocorra antes do 24º ano do prazo de contrato. 

A rubrica Edifícios corresponde ao contrato de arrendamento celebrado entre a The Navigator Company, S.A. e 

a Refundos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. relativo ao edifício situado na 

Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, para utilização como escritório. 

A rubrica outros inclui o contrato de aluguer de empilhadores, celebrado em 2020. 

 

3.7 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADE 
 

 

A redução face ao período anterior deve-se à alteração de vidas úteis dos ativos afetos à produção de pasta na 

Figueira da Foz, de acordo com o relatório de avaliação efetuado por entidade independente. 

 

Valores em Euros Financeiros Fiscais Total Financeiros Fiscais Total

2021 916.140 864.346 1.780.487 2.039.499 1.740.836 3.780.335

2022 1.484.270 1.716.550 3.200.820 1.850.129 1.716.550 3.566.679

2023 1.392.124 1.674.435 3.066.560 1.757.983 1.674.435 3.432.419

2024 1.350.593 1.674.435 3.025.028 1.716.452 1.674.435 3.390.887

2025 1.001.869 1.406.721 2.408.591 1.367.728 1.406.721 2.774.450

Posteriores a 2024 6.994.350 13.250.641 20.244.991 5.036.260 13.250.641 18.286.901

13.139.346 20.587.130 33.726.476 13.768.051 21.463.619 35.231.670

30-06-2021 31-12-2020

Valores em Euros

Terrenos 

florestais Edifícios Viaturas

Licenças de 

software

Outros ativos 

de locação Total

Valor bruto

 Saldo em 1 de janeiro de 2020 41.463.008 4.547.372 4.508.865 358.732 189.517 51.067.494

Aquisições 6.246.360 103.667 2.428.965 197.639 5.158.458 14.135.088

Alienações - - - - - -

Regularizações, transferências e abates (862.347) - (30.691) (195.782) - (1.088.821)

 Saldo em 31 de dezembro de 2020 46.847.021 4.651.039 6.907.138 360.588 5.347.974 64.113.761

Aquisições 1.668.765 - 299.979 963.772 - 2.932.517

Alienações - - - - - -

 Saldo em 30 de junho de 2021 48.515.786 4.651.039 7.207.117 1.324.361 5.347.974 67.046.278

Depreciações e perdas por imparidade acumuladas -

 Saldo em 1 de janeiro de 2020 (3.006.912) (702.301) (1.612.924) (162.455) (64.977) (5.549.570)

Depreciações (3.179.144) (666.983) (2.082.337) (113.479) (822.907) (6.864.849)

Alienações - - - - - -

Regularizações, transferências e abates 5.314 - 10.723 111.622 - 127.659

 Saldo em 31 de dezembro de 2020 (6.180.743) (1.369.284) (3.684.538) (164.312) (887.884) (12.286.761)

Depreciações (1.540.514) (257.028) (906.749) (356.119) (548.334) (3.608.746)

Alienações - - - - - -

Regularizações, transferências e abates 93.108 - - - - 93.108

 Saldo em 30 de junho de 2021 (7.628.149) (1.626.313) (4.591.287) (520.431) (1.436.218) (15.802.398)

 Valor líquido em 1 de janeiro de 2020 38.456.095 3.845.071 2.895.941 196.276 124.539 45.517.924

 Valor líquido em 30 de junho de 2020 38.456.095 3.845.071 2.895.941 196.276 124.539 45.517.924

 Valor líquido em 31 de dezembro de 2020 40.666.278 3.281.755 3.222.600 196.276 4.460.091 51.827.000

 Valor líquido em 30 de junho de 2021 40.887.637 3.024.727 2.615.830 803.929 3.911.756 51.243.879

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

Depreciações de ativos fixos tangíveis do período (Nota 3.3) 57.920.313 76.793.121

Utilização de subsídios ao investimento (1.999.848) (5.645.525)

 Depreciações de ativos fixos tangíveis, líquidos de subsídios utilizados 55.920.465 71.147.596

 Amortizações em ativos intangíveis do período (Nota 3.2) 2.314 2.160

 Depreciações de ativos de direito de uso do período (Nota 3.6) 3.608.746 3.370.261

Imparidades de propriedades de investimento (Nota 3.4) 823 823

59.532.348 74.520.840
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3.8 ATIVOS BIOLÓGICOS 
 

Movimentos em ativos biológicos 

 

O valor apresentado como “Outras variações de justo valor” refere-se sobretudo aos custos de gestão do 

património florestal previstos e incorridos no período, alterações de pressupostos gerais de avaliação e 

alterações de expectativa face ao previsto no modelo anual: 

 

A taxa de desconto utilizada nos períodos findos em 30 de junho de 2021 e 2020 foi de 3,07%. Note-se que o 

grupo incorpora o risco de incêndio nos cash flows do modelo. Caso este risco fosse incorporado na taxa de 

desconto, a mesma seria de 4,65%. 

No primeiro semestre de 2021 o Grupo reviu a imputação dos custos de logística de transporte de madeira, em 

função, essencialmente, da evolução da cotação de gasóleo rodoviário. 

O detalhe do valor dos ativos biológicos apresentado em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 é 

como segue, por espécie: 

 

Estes valores, apurados em função da expectativa de extração das respetivas produções, correspondem às 

seguintes expectativas de produção futura: 

 

Relativamente ao projeto de Moçambique, a Navigator e o Governo de Moçambique continuam a trabalhar nos 

termos do MoU assinado em 2018, nomeadamente nas condições precedentes, em especial nas questões 

logísticas relacionadas com o Porto de Macuze. Em declarações públicas proferidas no final de novembro de 

Valores em Euros 2021 2020

 Saldo inicial 148.584.452 131.769.841

Cortes efetuados (12.797.053) (13.152.960)

Crescimento 1.825.374 1.210.823

Novas plantações e replantações (ao custo) 1.553.615 1.887.259

Outras variações de justo valor 4.370.642 7.026.357

(5.047.422) (3.028.521)

 Valor em 30 de junho 143.537.030 128.741.320

 Restantes trimestre 19.843.132

 Valor em 31 de dezembro 148.584.452

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

Custos de gestão do património

Silvicultura 1.994.027 2.047.681

Estrutura 862.716 1.527.025

Rendas fixas e variáveis 5.434.966 5.589.383

8.291.709 9.164.089

Alterações de expectactiva

Variações em outras espécies 452.964 343.118

Custos de logística de transporte (3.608.053) -

Outras alterações de expectativa (custos de estrutura, racionalização património) (765.978) (2.480.851)

(3.921.067) (2.137.732)

4.370.642 7.026.357

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Eucalipto (Portugal) 114.118.399 118.916.833

Pinho (Portugal) 6.493.056 6.311.003

Sobreiro (Portugal) 6.352.850 6.050.894

Outras espécies (Portugal) 560.244 591.289

Eucalipto (Moçambique) 16.012.482 16.714.433

143.537.030 148.584.452

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

 Eucalipto (Portugal) - Potencial Futuro de extrações de madeira k m3ssc 10.237 10.245

 Resinosas (Portugal) - Potencial Futuro de extrações de madeira k ton 302 306

 Resinosas (Portugal) - Potencial Futuro de extrações de pinhas k ton n/a n/a

 Sobreiro (Portugal) - Potencial Futuro de extrações de cortiça k @ 577 573

 Eucalipto (Moçambique) - Potencial Futuro de extracções de madeira k m3ssc 3.431 3.394
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2020, a concessionária do Porto informou que iria iniciar a construção do porto no 3º Trimestre de 2021, com 

data previsível de entrada em operação no 1º Trimestre de 2024. 

Foi também iniciada a operação de colheita de madeira das plantações da Portucel Moçambique em Manica, 

para exportação a partir do Porto da Beira, o que permitirá, entre outros objectivos, colocar Moçambique no 

mapa mundial desta indústria de base florestal. No primeiro semestre de 2021 a Portucel Moçambique realizou 

a primeira exportação de madeira produzida em Moçambique, nas suas plantações em Manica, com a 

expedição de um navio com 32 mil metros cúbicos sólidos sem casca, do porto da Beira, em Moçambique, para 

o porto de Aveiro, tendo como destino o Centro Fabril da Figueira da Foz. 

Para 2021 estão ainda programados mais dois navios, o que representa cerca de 100.000 m3 de madeira. 

No que diz respeito ao eucalipto, o ativo biológico com maior expressão nas demonstrações financeiras 

apresentadas, no período de 6 meses findo em 30 de junho de 2021 foram extraídos 330.037 m3ssc de 

madeira das matas detidas e exploradas pelo Grupo (31 de dezembro de 2020: 574.507 m3ssc). 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, (i) não existem quantias de ativos biológicos cuja posse seja restrita e/ou 

penhoradas como garantia de passivos, nem compromissos não reversíveis relativos à aquisição de ativos 

biológicos, e (ii) não existem subsídios governamentais relacionados com ativos biológicos reconhecidos nas 

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. 

4 FUNDO DE MANEIO 

 

4.1 INVENTÁRIOS 
 

4.1.1 Inventários – detalhe por natureza 
 

Valores líquidos de perdas por imparidade acumuladas 

 

 

Inventários de produto acabado e intermédio – distribuição por área geográfica 

 

Os valores relativos a Portugal incluem Euros 10.579.435 (31 de dezembro de 2020: Euros 9.419.705) 

relativos a inventários cujas faturas já foram emitidas, mas cujo controlo não foi transferido para os clientes. 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não existem inventários cuja posse seja restrita e/ou 

penhoradas como garantia de passivos. 

 

 

 

 

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Matérias primas 95.549.917 92.421.384

Mercadorias 261.442 268.916

 Subtotal 95.811.359 92.690.300

Produtos acabados e intermédios 82.864.832 77.760.647

Produtos e trabalhos em curso 2.181.674 3.101.026

Sub-produtos e desperdícios 2.756.207 3.183.163

 Subtotal 87.802.713 84.044.836

 Total 183.614.072 176.735.137

Valores em Euros 30-06-2021 % 31-12-2020 %

Portugal                                                  56.041.042 67,6% 52.182.710 67,1%

Resto da Europa 11.275.830 13,6% 10.675.568 13,7%

EUA 15.547.960 18,8% 14.902.369 19,2%

82.864.832 100,0% 77.760.647 100,0%
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4.1.2 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas no período 
 

 

 

Custos das mercadorias e matérias consumidas – detalhe por produto 

 

O custo relativo à madeira / biomassa respeita unicamente às aquisições de madeira a entidades externas ao 

grupo, nacionais e estrangeiras.  

 

4.1.3 Variação da produção no período 
 

 

 

4.1.4 Movimentos em perdas por imparidade em inventários 
 

 

  

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

Saldo inicial 92.690.300 109.291.268

Compras 296.233.094 314.112.710

Perdas em inventários (581.246) 278.108

Perdas por imparidade - (134.289)

Saldo final (95.811.359) (134.311.114)

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (Nota 2.3) 292.530.789 289.236.682

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

Madeira / Biomassa (aquisições externas) 131.788.754 127.637.272

Gás natural 12.414.378 24.139.240

Outros combustíveis 6.704.931 7.321.843

Água 914.687 1.051.329

Químicos 63.718.872 60.502.806

Pasta (BEKP) 10.874.515 9.424.133

Pasta (Pinho) 18.282.735 16.276.234

Papel (altas gramagens) 1.186.280 2.024.811

Papel tissue - subcontratos 814.779 612.951

Consumíveis / Material de armazém 13.901.727 10.879.559

Material de embalagem 31.485.587 28.923.882

Outros materiais 443.543 442.623

292.530.789 289.236.682

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

Saldo inicial (84.044.836) (108.588.432)

Regularizações (1.516.930) (784.353)

Perdas em inventários 598.523 (405.111)

Perdas por imparidade 936.656 (5.302.388)

Saldo final 87.802.714 108.805.960

 Variação da produção (Nota 2.3) 3.776.126 (6.274.323)

Valores em Euros 2021 2020

 Saldo em 1 de janeiro (2.157.570) (11.121.848)

Aumentos (955.371) (342.605)

Reversões 18.716 5.644.994

 Impacto em resultados do período (936.656) 5.302.388

Utilizações (713) -

 Saldo em 30 de junho (3.094.938) (5.819.460)

Restantes trimestres 3.661.890

 Saldo em 31 de dezembro (2.157.570)
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4.2 VALORES A RECEBER 
 

 

 
i) A rubrica de Clientes detalha-se conforme segue por antiguidade: 

 

 

Imparidade de clientes e outros devedores 

 

 

 

ii) A rubrica de Estado detalha-se conforme segue: 

 

 
 

 

 

Valores em Euros Não Corrente Corrente Total Não Corrente Corrente Total

Clientes i) - 167.445.875 167.445.875 - 133.591.397 133.591.397

Contas a receber - empresas relacionadas (Nota 10.3) - - - - 443.649 443.649

Estado ii) - 30.659.350 30.659.350 - 45.933.424 45.933.424

Department of Commerce (EUA) iii) 1.374.623 4.426.566 5.801.189 3.245.517 6.608.333 9.853.850

Enviva Pellets Greenwood, LLC (EUA) iv) 29.956.077 2.103.677 32.059.754 30.747.820 2.747.317 33.495.137

Acréscimos de rendimento v) - 12.865.787 12.865.787 - 17.263.014 17.263.014

Gastos diferidos v) - 11.178.452 11.178.452 - 7.148.871 7.148.871

Instrumentos financeiros derivados (Nota 8.2.2) - 698.083 698.083 - 4.019.440 4.019.440

Outros 706.536 18.003.584 18.710.120 702.768 14.016.837 14.719.605

32.037.236 247.381.375 279.418.610 34.696.105 231.772.282 266.468.387

30-06-2021 31-12-2020

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

valores não vencidos 161.329.470 126.761.061

de 1 a 90 dias 5.853.825 6.813.003

de 91 a 180 dias 200.477 343.775

de 181 a 360 dias 37.040 105.723

de 361a 540 dias 24.351 -

de 541 a 720 dias 112 -

a mais de 721 dias 600 11.485

167.445.875 134.035.046

Saldos considerados em imparidade 2.263.751 1.984.970

Imparidades (2.263.751) (1.984.970)

Saldo líquido de clientes (Nota 4.2) 167.445.875 134.035.046

Clientes Outros Total

Valores em Euros devedores

Saldo em 1 de janeiro de 2020 (1.538.464) (31.262) (1.569.726)

Reforço - Impacto da IFRS 9 em Resultados do Período (677.723) - (677.723)

Reforço (Nota 2.3) (106.018) (200.000) (306.018)

Reversões 47.052 - 47.052

Utilizações 290.183 - 290.183

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (1.984.970) (231.262) (2.216.232)

Reforço - Impacto da IFRS 9 em Resultados do Período (180.065) - (180.065)

Reforço (Nota 2.3) (116.072) - (116.072)

Reversões 26.765 - 26.765

Utilizações (9.410) - (9.410)

Saldo em 30 de junho de 2021 (2.263.751) (231.262) (2.495.014)

Imparidades

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Imposto sobre o Valor Acrescentado a recuperar 4.315.750 16.980.665

Imposto sobre o Valor Acrescentado - Reembolsos pedidos 24.059.789 26.668.947

Valores pendentes de reembolso (processos fiscais decididos a favor do grupo) 2.283.811 2.283.811

30.659.350 45.933.423
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O montante de reembolsos pedidos em 30 de junho de 2021 detalha-se como segue por empresas e por mês: 

 

Até à emissão deste relatório, foi recebida a totalidade dos montantes em aberto em 30 de junho de 2021. 

O montante de reembolsos pedidos em 31 de dezembro de 2020 detalha-se como segue por empresa e por 

mês: 

 

Todos estes valores foram recebidos no decurso do primeiro semestre de 2021. 

 
iii) A 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 e 2019 o saldo corresponde ao valor a receber do 

Department of Commerce (DoC)  na sequência da investigação iniciada em 2015 de alegadas práticas de 

dumping nas exportações de papel UWF para os Estados Unidos da América, por parte da subsidiária 

Navigator. 

Em janeiro de 2021, o Department of Commerce confirmou a taxa final a aplicar relativa ao 3º período de 

revisão, compreendido entre março de 2018 e fevereiro de 2019, em 6,75%. A taxa final não sofreu alterações 

em relação à taxa preliminar, tendo sido fixada em 6,75%, pelo que o Grupo terá a receber a breve trecho 

cerca de 4,4 milhões de Euros pela diferença entre os depósitos efectuados e a taxa final a pagar.  

O valor a receber não corrente respeita ao valor esperado do reembolso do 4º período de revisão, 

compreendido entre março de 2019 e fevereiro de 2020. 

Para os períodos de revisão subsequente (5 e 6), estima-se que a Navigator tenha a pagar ao DoC cerca de 3,7 

milhões de Euros (Nota 4.3). 

iv) Reflete o valor atual do montante ainda a receber pela venda do negócio de pellets. Sobre o valor nominal a 

receber, vencem juros à taxa de 2,5% (Nota 5.11). 

v) As rubricas de Acréscimos de rendimento e gastos diferidos detalham-se conforme segue: 

 

 

 

Valores em Euros Mai / 2021 Jun / 2021 Total

The Navigator Company, S.A. -                    22.296.140      22.296.140       

EMA Setúbal, ACE 70.000            -                    70.000              

Bosques do Atlântico, S.L. -                    1.693.649       1.693.649         

70.000          23.989.789   24.059.789     

Valores em Euros Nov/2020 Dez/2020 Total

The Navigator Company, S.A. 7.738.657       16.406.001      24.144.658       

Bosques do Atlântico, S.L. -                    2.374.289       2.374.289         

Eucaliptusland, S.A. -                    150.000          150.000            

7.738.657     18.930.290   26.668.947     

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Acréscimos de rendimento

Juros a receber 287.453 1.729.911

Vendas de energia 10.631.617 12.314.111

Indemnização seguros 800.000 2.950.000

Outros 1.146.717 268.992

12.865.787 17.263.014

Gastos diferidos

Seguros 3.525.431 252

Rendas e alugueres 7.523.910 7.082.041

Outros 129.111 66.578

11.178.452 7.148.871

24.044.239 24.411.885
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4.3 VALORES A PAGAR 
 

 

Estado - detalhe  

 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não existiam dívidas em situação de mora com o Estado. 

Subsídios não reembolsáveis – detalhe 

 

 

 

 

 

 

  

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Fornecedores c/c 210.230.586 166.359.755

Fornecedores de imobilizado c/c 2.725.864 1.979.388

Estado 36.840.818 32.397.267

Partes relacionadas (Nota 10.3) 1.206.565 769.888

Outros credores - licenças de emissão CO2 10.323.361 16.530.618

Consolidação fiscal (Semapa) 6.447.546 6.447.546

Outros credores 997.549 516.599

Instrumentos financeiros derivados (Nota 8.1) 9.486.555 6.196.001

Acréscimos de gastos com o pessoal 21.530.163 22.324.875

Acréscimos de gastos - juros a pagar 5.210.486 5.167.352

Bónus a pagar a fornecedores 7.229.142 5.352.176

Taxa de recursos hídricos 1.662.857 1.104.037

Responsabilidade com rendas 15.120.723 13.683.172

Outros acréscimos de gastos 1.508.203 13.717.891

- -

Subsídios não reembolsáveis 13.503.510 11.103.125

 Valores a pagar - corrente 344.023.930 303.649.690

Subsídios não reembolsáveis 30.023.022 30.234.237

Department of Commerce (EUA) (Nota 4.2) 3.773.942 -

 Valores a pagar - Não corrente 33.796.964 30.234.237

377.820.894 333.883.925

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Retenções de Imposto sobre o Rendimento (IRS) 2.817.445 2.765.825

Imposto sobre o Valor Acrescentado 29.109.401 26.852.922

Contribuições para a Segurança Social 3.994.439 2.202.862

Outros 919.533 575.658

36.840.818 32.397.267

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Subsídios ao investimento 3.703.454 4.997.433

Subsídios - licenças de emissão CO2 6.061.184 1.425.646

Outros subsídios 3.738.872 4.680.046

 Subsídios não reembolsáveis - corrente 13.503.510 11.103.125

Subsídios ao investimento 30.023.022 30.234.237

 Subsídios não reembolsáveis - não corrente 30.023.022 30.234.237

43.526.532 41.337.362
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5 ESTRUTURA DE CAPITAL 
 

5.1 CAPITAL SOCIAL E AÇÕES PRÓPRIAS 
 

Detentores de capital da Navigator 

A The Navigator Company é uma Sociedade Aberta com ações cotadas na Euronext Lisboa. 

Em 30 de junho de 2021, o capital social da The Navigator Company, S.A. é de Euros 500.000.000 e encontra-

se totalmente subscrito e realizado, sendo representado por 711.183.069 ações sem valor nominal.  

Em Assembleia Geral datada de 11 de maio de 2021, foi deliberada a redução do capital social de 500.000.000 

Euros para 495.597.957,49 Euros, sendo o valor da redução de 4.402.042,51 Euros, para finalidade especial, 

por extinção de 6.316.931 ações próprias, sem valor nominal, passando a Sociedade a ter 711.183.069 ações 

ordinárias em circulação, seguida de aumento de capital social de 495.597.957,49 Euros para 500.000.000 

Euros, sendo o valor do aumento de 4.402.042,51 Euros, sem alteração do número de ações, a realizar por 

incorporação de reservas livres (excedente de reserva legal). 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 as entidades que detinham participações qualificadas no 

capital da Sociedade detalhavam-se como segue: 

 

 

Ações próprias – movimentos 

 

O valor de mercado das ações próprias detidas em 31 de dezembro de 2020 ascendia a Euros 15.779.694, 

sendo o seu valor unitário à data de Euros 2,498. Em 30 de junho de 2021 a capitalização bolsista da empresa 

era de Euros 2.049.629.605 (31 de dezembro de 2020: Euros 1.792.315.000), face a um capital próprio 

deduzido dos interesses que não controlam de Euros 989.352.711 (31 de dezembro de 2020: 1.025.926.506). 

 

5.2 RESULTADO POR AÇÃO 

 

 

Denominação Nº de ações % Nº de ações %

Ações sem valor nominal

Semapa, SGPS, S.A. 497.617.299      69,97% 497.617.299      69,35%

Ações próprias -                   0,00% 6.316.931          0,88%

Capital disperso 213.565.770      30,03% 213.565.770      29,77%

711.183.069 100% 717.500.000 100%

30-06-2021 31-12-2020

Nº de ações

Valor 

contabilístico 

(Euros)

Nº de ações

Valor 

contabilístico 

(Euros)

Ações próprias detidas no início do período 6.316.931 20.189.264 6.316.931 20.189.264

Aquisição de ações próprias - - - -

Extinção no período (6.316.931) (20.189.264) - -

 Ações próprias no final do período - - 6.316.931 20.189.264

30-06-2021 31-12-2020

30-06-2021 30-06-2020

Resultado atribuível aos acionistas da Navigator  (Euros) 64.417.118 44.033.448

Número total de ações emitidas 711.183.069 717.500.000

Número médio de ações próprias em carteira - (6.316.931)

 Número médio ponderado de ações  711.183.069 711.183.069

 Resultado básico por ação (Euros) 0,091 0,062

 Resultado diluído por ação (Euros) 0,091 0,062
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5.3 DIVIDENDOS E RESERVAS ATRIBUÍDOS 
 

Dividendos e reservas atribuídos no período 

 

 

Em Assembleia Geral anual de 11 de maio de 2021, a The Navigator Company, S.A. deliberou proceder à 

distribuição de dividendos de Euros 99.565.630. 

Por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 24 de novembro de 2020, a The Navigator Company, 

S.A. procedeu à distribuição de resultados transitados de Euros 99.138.920. 

 

5.4 RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 
 

 

 

Reserva de conversão cambial – detalhe 

 

 

Reserva de justo valor – detalhe  

 

 

 

 

Valores em Euros

Montante 

atribuído

Dividendos por 

ação (Euros)

 Atribuições em 2021 

 Distribuição de dividendos 99.565.630 0,140

 Atribuições em 2020 

 Distribuição de resultados transitados 99.138.920 0,139

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Reserva de conversão cambial (22.633.285) (20.881.569)

Reserva de justo valor (8.172.753) (6.641.368)

Reserva legal 100.000.000 100.000.000

Outras reservas 121.836.100 266.443.646

Resultados transitados 233.905.531 97.981.342

 Reservas e resultados transitados 424.935.593 436.902.051

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

     Navigator North América (USD) (3.876.458) (5.134.850)

     Navigator Paper Mexico  (MXN) (50.980) (40.872)

     Navigator Rus Company, LLC (RUB) (18.338) (19.775)

     Navigator Middle East Trading DMCC (AED) (11.820) (17.312)

     Navigator Egypt (EGP) (2.510) 284

     Navigator Paper Company UK (GBP) (339.926) (457.725)

     Navigator Eurasia (TYR) 799 799

     Navigator Afrique du Nord (MAD) 395 395

     Navigator Paper Poland (PLN) (2.897) (2.863)

     Portucel Moçambique (MZM) (18.331.550) (15.209.650)

(22.633.285) (20.881.569)

Valores em Euros
Valor bruto Imposto Valor líquido Valor bruto Imposto Valor líquido

Cobertura risco taxa de juro (3.700.764) 1.017.710 (2.683.054) (6.610.686) 1.817.939 (4.792.748)

Cobertura risco cambial (4.660.176) 1.281.549 (3.378.627) 362.001 (99.550) 262.451

Cobertura risco cambial - Navigator North America (2.911.823) 800.751 (2.111.072) (2.911.823) 800.751 (2.111.072)

(11.272.763) 3.100.010 (8.172.753) (9.160.508) 2.519.140 (6.641.368)

30-06-2021 31-12-2020



 

 

 

  

 

              48 | 68 
 

 

Outras reservas – detalhe  

 

Em Assembleia Geral anual de 11 de maio de 2021, a The Navigator Company, S.A. deliberou a reclassificação 

de reservas livres no valor de Euros 138.290.615,44 para resultados transitados. 

 

5.5 INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 
 

Detalhe de interesses que não controlam, por subsidiária 

 

Os interesses que não controlam são relativos ao RAÍZ – Instituto de Investigação da Florestal e Papel, no qual 

o Grupo detém 97% do capital e dos direitos de voto, sendo os restantes 3% atribuíveis a associados externos 

ao Grupo. 

Em 2014, o Grupo assinou com o IFC – Internacional Finance Corporation acordos tendentes à entrada desta 

instituição no capital da subsidiária Portucel Moçambique, S.A., assegurando assim a fase de construção do 

projeto florestal do Grupo em Moçambique, tendo em 2015 esta empresa operado um aumento de capital de 1 

000 milhões de meticais, para 1.680,798 milhões de meticais, no qual o IFC subscreveu, 332.798 milhões de 

meticais, correspondentes a 19,98% do capital à data.  

Em fevereiro de 2019 ocorreu a redução do capital subscrito, realizado e escriturado do acionista The Navigator 

Company, S.A. para 456.596.000 meticais, a que correspondem 90,02% do capital social da Empresa, tendo a 

participação do IFC sido revista para 50.620.000 meticais, a que correspondem 9,98% do capital social da 

Portucel Moçambique.  

À data de relato, não existem direitos de proteção dos interesses que não controlam que restrinjam 

significativamente a capacidade da entidade para aceder a ou usar ativos e liquidar passivos do grupo. 

 

Movimentos dos interesses que não controlam 

 

 

5.6 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

 

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Transferência de excesso de reserva legal para reservas livres 3.473.544 9.790.475

Reservas livres decorrentes da reduçao de capital social ainda não distribuídas 118.361.080 118.361.080

Regularização aplicação de resultados de 2014 (gratificação de balanço) 1.476 1.476

Resultado líquido de 2019 - 138.290.615

121.836.100 266.443.646

%

Valores em Euros detida 30-06-2020 31-12-2020 30-06-2021 30-06-2020

Raiz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel 3,00% 285.329 275.182 4.452 2.423

Portucel Moçambique                                                                                                        i)90,02% - - - -

285.329 275.182 4.452 2.423

 Capitais próprios  Resultado líquido 

Valores em Euros 2021 2020

 Saldo inicial 275.182 273.817

Resultado líquido do período 4.452 2.532

Outros rendimentos integrais 5.695 (1.167)

 Saldo final 285.329 275.182

Valores em  Euros Não Corrente Corrente Total Não Corrente Corrente Total

Empréstimos por obrigações 342.500.000 102.500.000 445.000.000 340.000.000 145.000.000 485.000.000

Papel Comercial 205.000.000      35.000.000 240.000.000 240.000.000      135.000.000 375.000.000

Empréstimos bancários 116.874.999 9.861.111 126.736.111 79.305.555 11.527.778 90.833.333

Encargos com emissão de obrigações (3.355.039) - (3.355.039) (3.449.340) - (3.449.340)

Incentivos Reembolsáveis 38.246.349 138.794 38.385.143 37.955.008 4.578 37.959.586

Diferimentos (4.598.990)        -                      (4.598.990) (2.932.796)        -                      (2.932.796)

 Títulos de dívida e dívida 

bancária 694.667.320 147.499.905 842.167.225 690.878.427 291.532.356 982.410.783

 Taxa média de juro (Nota 5.11), 

considerando encargos com 

comissões anuais e operações de 

cobertura 1,5% 1,6%

30-06-2021 31-12-2020
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No primeiro semestre de 2021 foram reembolsados dois empréstimos de curto prazo de 40 e 25 milhões de 

Euros, que tinham sido tomados no contexto do início da pandemia. Foram também reembolsados dois 

empréstimos obrigacionistas de 100 e de 45 milhões de Euros e um Programa de Papel Comercial de 70 

milhões de Euros. Por outro lado, foram desembolsados dois financiamentos contratados em 2020, uma linha 

do BEI de 27,5 milhões de Euros a 10 anos e um empréstimo obrigacionista de 20 milhões de Euros a 5 anos. 

No primeiro semestre foi ainda contratado e emitido um novo financiamento de 15 milhões de Euros de longo 

prazo.  

Os incentivos reembolsáveis incluem incentivos da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo 

de Portugal, no âmbito de diversos projetos de investigação e desenvolvimento, onde se inclui o incentivo no 

âmbito do contrato de investimento celebrado com a subsidiária do Grupo Navigator Tissue Aveiro, S.A., para a 

construção da nova fábrica de tissue em Aveiro. Este contrato compreende um incentivo financeiro sob a forma 

de um incentivo reembolsável, até ao valor máximo de Euros 42.166.636, sem o pagamento de juros, com um 

período de carência de dois anos tendo a última amortização em 2027. 

 
Financiamentos obtidos - detalhe 

 

 

Em 30 de junho de 2021, o custo médio da dívida, considerando a taxa de juro, os encargos com comissões 

anuais e as operações de cobertura era de 1.5% (a 31 de dezembro de 2020 era de 1.6%). 

30-06-2021

Valores em Euros Montante Montante em dívida Vencimento Taxa de juro Corrente Não Corrente

Empréstimos por obrigações

Navigator 2015-2023  150 000 000  150 000 000 Setembro 2023 Taxa variável indexada à Euribor -  150 000 000

Navigator 2019-2026  50 000 000  50 000 000 janeiro 2026 Taxa Fixa -  50 000 000

Navigator 2019-2025  50 000 000  50 000 000 março 2025 Taxa variável indexada à Euribor -  50 000 000

Navigator 2020-2023  100 000 000  100 000 000 agosto 2021 Taxa variável indexada à Euribor  100 000 000 -

Navigator 2021-2026  20 000 000  20 000 000 abril 2026 Taxa variável indexada à Euribor  2 500 000  17 500 000

Navigator 2020-2026  75 000 000  75 000 000 dezembro 2026 Taxa variável indexada à Euribor -  75 000 000

Navigator 2021-2026  100 000 000 - agosto 2026 Taxa Fixa - -

Comissões - (3 355 039) - (3 355 039)

Banco Europeu de Investimento

Empréstimo BEI Energia  24 791 667  24 791 667 dezembro 2024 Taxa variável indexada à Euribor  7 083 333  17 708 333

Empréstimo BEI Cacia  19 444 444  19 444 444 maio 2028 Taxa Fixa  2 777 778  16 666 666

Empréstimo BEI Figueira  40 000 000  40 000 000 fevereiro 2029 Taxa Fixa -  40 000 000

Empréstimo BEI Biomass Boiler  27 500 000  27 500 000 março 2031 Taxa Fixa -  27 500 000

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial 175M  175 000 000  175 000 000 fevereiro 2026 Taxa Fixa  35 000 000  140 000 000

Programa de Papel Comercial 65M  65 000 000  65 000 000 fevereiro 2026 Taxa variável indexada à Euribor -  65 000 000

Programa de Papel Comercial 75M  75 000 000 - fevereiro 2026 Taxa variável indexada à Euribor - -

Programa de Papel Comercial 50M  50 000 000 - dezembro 2025 Taxa variável indexada à Euribor - -

Financiamentos

Financiamento longo prazo  15 000 000  15 000 000 março 2026 Taxa variável indexada à Euribor  15 000 000

Incentivos Reembolsáveis

AICEP  38 385 143  38 385 143 novembro 2027 Taxa Fixa   138 794  38 246 349

Diferimentos - (4 598 990) - (4 598 990)

Linhas bancárias  

Linha curto prazo 20M  20 450 714 - - -

 842 167 225  147 499 905  694 667 320

31-12-2020

Valores em Euros Montante Montante em dívida Vencimento Taxa de juro Corrente Não Corrente

Empréstimos por obrigações

Navigator 2015-2023  150 000 000  150 000 000 Setembro 2023 Taxa variável indexada à Euribor -  150 000 000

Navigator 2016-2021  100 000 000  100 000 000 Abril 2021 Taxa Fixa  100 000 000 -

Navigator 2016-2021  45 000 000  45 000 000 Agosto 2021 Taxa variável indexada à Euribor  45 000 000 -

Navigator 2019-2026  50 000 000  50 000 000 janeiro 2026 Taxa Fixa -  50 000 000

Navigator 2019-2025  50 000 000  50 000 000 março 2025 Taxa variável indexada à Euribor -  50 000 000

Navigator 2020-2023  100 000 000  15 000 000 agosto 2023 Taxa variável indexada à Euribor  15 000 000

Navigator 2021-2026  20 000 000 - abril 2026 Taxa variável indexada à Euribor - -

Navigator 2020-2026  75 000 000  75 000 000 dezembro 2026 Taxa variável indexada à Euribor  75 000 000

Comissões - (3 449 340) - (3 449 340)

Banco Europeu de Investimento

Empréstimo BEI Ambiente B  1 666 667  1 666 667 junho 2021 Taxa variável indexada à Euribor  1 666 667

Empréstimo BEI Energia  28 333 333  28 333 333 dezembro 2024 Taxa variável indexada à Euribor  7 083 333  21 250 000

Empréstimo BEI Cacia  20 833 333  20 833 333 maio 2028 Taxa Fixa  2 777 778  18 055 555

Empréstimo BEI Figueira  40 000 000  40 000 000 fevereiro 2029 Taxa Fixa -  40 000 000

Empréstimo BEI Biomass Boiler  27 500 000 - - - -

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial 175M  175 000 000  175 000 000 fevereiro 2026 Taxa Fixa -  175 000 000

Programa de Papel Comercial 70M  70 000 000  70 000 000 abril 2021 Taxa Fixa  70 000 000 -                    

Programa de Papel Comercial 65M  65 000 000  65 000 000 fevereiro 2026 Taxa variável indexada à Euribor -  65 000 000

Programa de Papel Comercial 75M  75 000 000 - fevereiro 2026 Taxa variável indexada à Euribor - -

Programa de Papel Comercial 50M  50 000 000 - dezembro 2025 Taxa variável indexada à Euribor - -

Programa de Papel Comercial 40M  40 000 000  40 000 000 março 2021 Taxa variável indexada à Euribor  40 000 000

Programa de Papel Comercial 25M  25 000 000  25 000 000 abril 2021 Taxa variável indexada à Euribor  25 000 000

Incentivos Reembolsáveis

AICEP  37 959 586  37 959 586 novembro 2027 Taxa Fixa 4.578  37 955 008

Diferimentos - (2 932 796) - (2 932 796)

Linhas bancárias  

Linha curto prazo 20M  20 450 714 - - -

 982 410 783  291 532 356  690 878 427



 

 

 

  

 

              50 | 68 
 

Os prazos de reembolso relativamente ao saldo registado em financiamentos não correntes detalham-se como 

segue: 

 

 
Em 30 de junho de 2021, o Grupo tinha contratado Programas de Papel Comercial, Financiamentos de longo 

prazo contratados e não desembolsados, bem como linhas de crédito disponíveis e não utilizadas de Euros 

245.450.714 (31 de dezembro de 2019: Euros 277.950.714). 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, a dívida líquida remunerada do Grupo detalha-se como 

segue: 

 
 

5.7 PASSIVOS DE LOCAÇÃO 
 

 

 

5.8 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 a rubrica de Outras aplicações de tesouraria diz respeito 

aos montantes aplicados pela Navigator num portfólio de ativos financeiros de curto prazo, elevada liquidez e 

emitentes com rating adequado. 

 

 

 

 

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Não corrente

1 a 2 anos  103 233 057  54 531 907

2 a 3 anos  257 009 083  263 446 294

3 a 4 anos  88 931 702  100 544 797

4 a 5 anos  164 390 035  114 461 463

Mais de 5 anos  89 057 473  164 276 102

 702 621 349  697 260 563

Comissões (7 954 029) (6 382 136)

 694 667 320  690 878 427

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Financiamentos obtidos (Nota 5.7) 842.167.225 982.410.783

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5.9) (184.092.548) (302.399.831)

 Dívida líquida remunerada 658.074.677 680.010.952

Passivos de locação 52.649.248 53.080.919

 Dívida líquida remunerada com passivos de locação 710.723.925 733.091.871

Valores em Euros 

Rendas 

vincendas

Juro sobre o 

passivo

Valor atual das 

responsabilidades

Rendas 

vincendas

Juro sobre o 

passivo

Valor atual das 

responsabilidades

A menos de 1 ano 3.600.627 1.844.894 5.445.521 3.765.081 1.842.736 5.607.817

1 a 2 anos 3.112.085 1.707.398 4.819.482 3.370.911 1.702.752 5.073.663

2 a 3 anos 2.713.799 1.578.258 4.292.057 2.861.255 1.571.098 4.432.353

3 a 4 anos 2.217.381 1.454.844 3.672.225 2.533.056 1.448.561 3.981.617

4 a 5 anos 1.448.126 1.344.585 2.792.712 1.689.138 1.333.485 3.022.623

Mais de 5 anos 22.354.106 9.503.686 31.857.792 21.467.905 9.494.941 30.962.846

Valor atual das responsabilidades 35.446.125 17.433.665 52.879.790 35.687.346 17.393.573 53.080.919

30-06-2021 31-12-2020

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Numerário 38.556 37.778

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 159.848.838 265.358.163

Outras aplicações de tesouraria                                                 24.205.154 37.003.891

184.092.548 302.399.831
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5.9  FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
 

Movimentos nos passivos de atividades de financiamento do Grupo  

 

 

 

5.10  RENDIMENTOS E GASTOS FINANCEIROS 
 

 

Os resultados financeiros situaram-se em Euros 10.122.447 (30 de junho de 2020: Euros 8.267.028). Este 

agravamento, de Euros 1.855.419, é resultante essencialmente da variação negativa nos juros compensatórios 

(Euros 1.387.767) que, embora positivos, comparam com um valor muito elevado em 2020 e, ainda, com as 

perdas em instrumentos derivados menos acentuadas que em 2020. 

 

6 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
 

6.1 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO 
 

6.1.1 Imposto reconhecido na demonstração dos resultados consolidados 
 

 

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Saldo em 1 de janeiro  982 410 783  877 131 386

Pagamento de empréstimos obtidos (286 597 223) (133 194 444)

Recebimentos de empréstimos obtidos  147 500 000  240 000 000

Subsídios reembolsáveis (1 240 636) (1 371 910)

Variação dos encargos com a emissão de empréstimos   94 301 ( 154 248)

Variação da Dívida remunerada (140 243 558)  105 279 397

Divída remunerada bruta  842 167 225  982 410 783

Valores em Euros

6 meses 

30-06-2021

6 meses 

30-06-2020

Juros suportados com títulos de dívida e dívida bancária (5.769.532) (4.622.769)

Comissões de empréstimos e gastos com aberturas de crédito (1.708.030) (1.705.824)

Juros suportados por aplicação do método do juro efetivo (7.477.562) (6.328.593)

Juros suportados com passivos de locação (1.029.669) (963.751)

Gastos financeiros relativos à estrutura de capital do Grupo (8.507.230) (7.292.344)

Perdas com instrumentos derivados de cobertura cambial (612.907) (799.846)

Perdas com instrumentos derivados de cobertura taxa de juro (2.574.985) (1.065.803)

Perdas com instrumentos derivados de negociação (3.009.272) (1.187.515)

Especialização de prémios de opções - (860.718)

Outros gastos e perdas financeiros   - (1.261.620)

Gastos e perdas financeiros (14.704.395) (12.467.846)

Juros obtidos de ativos financeiros ao custo amortizado 655.664 -

Diferenças de câmbio favoráveis 3.065.762 454.744

Ganhos com instrumentos derivados de cobertura cambial - 1.193.387

Ganhos com juros compensatórios 850.587 2.238.354

Outros rendimentos e ganhos financeiros 9.934 314.334

Rendimentos e ganhos financeiros 4.581.948 4.200.818

Resultados financeiros (10.122.447) (8.267.028)

6 meses 6 meses

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

 Imposto corrente 15.310.314 10.229.223

 Variação de posições fiscais incertas no período (2.140.291) (7.829.889)

 Imposto diferido (Nota 6.2) 2.962.440 8.955.806

16.132.463 11.355.141
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Em 30 de junho de 2021 o imposto corrente inclui Euros 14.446.699 (30 de junho de 2020: Euros 8.257.474) 

relativos à responsabilidade gerada no perímetro do agregado fiscal em Portugal da The Navigator Company, 

S.A.. 

Em 30 de junho de 2020 e 2019 a rubrica “Variação de posições fiscais incertas no período” reflete o desfecho 

favorável de alguns processos relativos a matérias com elevada incerteza, bem como a alteração de estimativa 

de imposto. 

Taxa de imposto nominal  

Nos períodos apresentados, o Grupo considera uma taxa de imposto nominal em Portugal de 27,5%, 

resultando da legislação fiscal como segue:   

 

 
Reconciliação da taxa efetiva de imposto sobre o rendimento do período  

 

 

6.1.2 Imposto reconhecido na demonstração da posição financeira consolidada 
 

 

2021 2020

Portugal

Taxa nominal de imposto sobre o rendimento 21,0% 21,0%

Derrama municipal 1,5% 1,5%

22,5% 22,5%

Derrama estadual - sobre as partes dos lucros tributáveis entre 1.500.000 Euros e 7.500.000 Euros 3,0% 3,0%

Derrama estadual - sobre as partes dos lucros tributáveis entre 7.500.000 Euros e 35.000.000 Euros 5,0% 5,0%

Derrama estadual - sobre as partes dos lucros tributáveis acima de 35.000.000 Euros 9,0% 9,0%

6 meses 6 meses

Valores em Euros 30-06-2021 30-06-2020

Resultado antes de impostos 80.554.033 55.391.012

Imposto esperado à taxa nominal (21%) 16.916.347 11.632.113

Derrama municipal (2021: 1,5%; 2020: 1,70%) 1.207.660 929.924

Derrama estadual (2021: 3,00%; 2020: 3,53%) 2.451.919 1.957.447

Imposto resultante da taxa aplicável 20.575.926 14.519.484

Taxa nominal de imposto do período 25,54% 26,21%

Diferenças (a) (3.477.112) 7.453.636

Excesso de estimativa de imposto (275.918) (9.867.025)

Benefícios fiscais à colecta (690.433) (750.954)

16.132.463 11.355.141

Taxa efetiva de imposto 20,03% 20,50%

(a) Este valor respeita essencialmente a :

6 meses 6 meses

30-06-2021 30-06-2020

Mais / (Menos) valias fiscais 2.523.710 603.484

(Mais) / Menos valias contabilísticas (2.600.911) (633.799)

Imparidades e provisões tributadas (8.909.455) 19.868.615

Benefícios fiscais (3.028.687) (1.467.115)

Benefícios pós-emprego (899.833) 33.674

Outros 271.132 8.699.273

(12.644.045) 27.104.132

Impacto fiscal  (27,5%) (3.477.112) 7.453.636

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Ativo

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas - IRC - -

Valores pendentes de reembolso (processos fiscais decididos a favor do grupo) 1.579.845 3.482.762

1.579.845 3.482.762

Passivo

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas - IRC 27.483.103 13.012.879

Responsabilidades adicionais de imposto (IRC) 20.453.472 22.898.753

47.936.575 35.911.632
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Decomposição da rubrica Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – IRC (líquido) 

 

Os valores de Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas pago no exercício discrimina-se como segue: 

 

 

Valores pendentes de reembolso 

 

Os movimentos no período discriminam-se como segue: 

 

 

Posições fiscais incertas - passivos 

 

 

Liquidações pagas em contencioso 

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 as liquidações adicionais de imposto que se encontram 

pagas e contestadas, não reconhecidas no ativo, respeitam ao Grupo Navigator e resumem-se como segue: 

 

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Imposto sobre o rendimento do período 15.310.314 25.415.652

Pagamentos por conta, especiais e adicionais por conta (29.695) (11.094.358)

Retenções na fonte a recuperar (48.970) (33.315)

IRC a pagar / (reembolsar) de exercícios anteriores 12.407.029 -

Outros valores a (receber)/Pagar (155.575) (1.275.100)

27.483.103 13.012.879

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Pagamento / (Reembolso) do IRC do período anterior -                         (30.685.733)   

Pagamentos por conta, especiais e adicionais por conta 29.695                 11.094.358    

Retenções na fonte 16.543                 33.315          

 Reembolsos de processos fiscais decididos a favor do grupo (2.048.511)           (6.303.952)    

 Pagamentos de responsabilidades adicionais de imposto -                         10.157.363    

 Outros pagamentos / (reembolsos) de imposto sobre o rendimento -                         (3.717.791)    

Pagamentos/(recebimentos) do imposto sobre o rendimento (2.002.273) (19.422.440)

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

IRC (RETGS) 2013 86.215 86.215

IRC (RETGS) 2010 607.260 2.341.168

RFAI 2010 a 2012 - juros indemnizatórios 511.555 469.351

IRC 2017 - Navigator Tissue Rodão 347.336 347.336

Outros 27.479 238.692

 1 579 845  3 482 762

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Saldo no início do período 3.482.762 7.198.086

Aumentos - 3.157.855

Reversões (1.902.917) (6.873.179)

1.579.845 3.482.762

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Saldo no início do período 22.898.753 36.228.728

Aumentos 3.806.986 4.749.869

Reversões (6.252.267) (18.079.844)

Montante reconhecido em resultados do período - (ganho) / perda (2.445.281) (13.329.975)

20.453.472 22.898.753

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

IRC agregado 2005 10.394.386 10.394.386

IRC agregado 2006 8.150.146 8.150.146

IRC 2015 - Navigator Tissue Ródão, S.A. - 7.586.361

IRC agregado 2016 - 2.697.180

Derrama Estadual 2016 3.761.397 3.761.397

Derrama Estadual 2017 8.462.724 8.462.724

Derrama Estadual 2018 12.223.705 12.223.705

42.992.358 53.275.899
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6.2 IMPOSTOS DIFERIDOS 
 

Movimentos em impostos diferidos 

 

 

Na mensuração dos impostos diferidos em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, foi utilizada a taxa 

de 27,50%. 

 

7 PESSOAL 
 

7.1 GASTOS COM O PESSOAL 
 

 

 

 

 

Valores em Euros  Aumentos  Reduções 

Diferenças temporárias que originam ativos por impostos diferidos

Provisões tributadas 6.974.025 281.284 - - - 7.255.309

Ajustamento de ativos fixos tangíveis 71.179.011 6.608.795 (14.419.906) - - 63.367.900

Instrumentos financeiros 8.879.577 - - 2.112.255 - 10.991.832

Mais-valias contabilísticas diferidas (intra-grupo) 15.145.588 9.370.055 (1.230.842) - - 23.284.801

Subsídios ao investimento 203.588 - - - - 203.588

Remuneração convencional de capital 7.000.000 - (1.680.000) 560.000 - 5.880.000

Incentivos Fiscais ao Investimento 1.997.180 - - - - 1.997.180

111.378.969 16.260.134 (17.330.748) 2.672.255 - 112.980.610

Diferenças temporárias que originam passivos por impostos diferidos

Pensões e outros benefícios pós-emprego (224.593)   650 761 - (906.271) - (480.103)

Menos-valias contabilísticas diferidas (intra-grupo) (9.929.599) - (261.997) - 10.191.596 -

Valorização das florestas em crescimento (23.121.032)  5 389 490 - - - (17.731.542)

Ajustamento de ativos fixos tangíveis (272.907.547) 2.274.850 (18.006.188) - - (288.638.885)

Subsídios ao investimento (6.406.374) 251.190 - 1.478.899 - (4.676.285)

(312.589.145) 8.566.291 (18.268.185) 572.628 10.191.596 (311.526.815)

Ativos por impostos diferidos 30.079.993 4.471.537 (4.765.956) 734.870 - 30.520.444

Incentivos fiscais ao investimento 549.224 - - - - 549.224

Ativos por impostos diferidos 30.629.217 4.471.537 (4.765.956) 734.870 - 31.069.668

Passivos por impostos diferidos (85.962.014) 2.355.730 (5.023.751) 157.473 2.802.689 (85.669.874)

 Em 1 de janeiro de 

2021 

 Demonstração de resultados  Capital 

próprio 

 Outros 

passivos 

 Em 30 de junho 

de 2021 

Valores em Euros  Aumentos  Reduções 

Diferenças temporárias que originam ativos por impostos diferidos

Provisões tributadas 6.793.848 180.177 - - 6.974.025

Ajustamento de ativos fixos tangíveis 69.004.705 2.174.305 - - 71.179.011

Instrumentos financeiros 8.525.155 - - 354.422 8.879.577

Mais-valias contabilísticas diferidas (intra-grupo) 18.864.851 - (3.719.263) - 15.145.588

Subsídios ao investimento 203.588 - - - 203.588

Remuneração convencional de capital 9.660.000 - (3.220.000) 560.000 7.000.000

113.052.148 2.354.482 (6.939.263) 914.422 109.381.789

Diferenças temporárias que originam passivos por impostos diferidos

Pensões e outros benefícios pós-emprego (510.040) - (638.963) 924.411 (224.593)

Menos-valias contabilísticas diferidas (intra-grupo) (9.994.509) 64.910 - - (9.929.599)

Valorização das florestas em crescimento (25.999.474) - 2.878.442 - (23.121.032)

Ajustamento de ativos fixos tangíveis (249.833.138) - (23.074.409) - (272.907.547)

Subsídios ao investimento (6.077.044) 862.557 - (1.191.888) (6.406.374)

(292.414.206) 927.467 (20.834.930) (267.477) (312.589.145)

Ativos por impostos diferidos 31.089.341 647.483 (1.908.297) 251.466 30.079.993

Incentivos fiscais ao investimento (Nota 3.5) 549.224 - - - 549.224

Ativos por impostos diferidos 31.638.565 647.483 (1.908.297) 251.466 30.629.217

Passivos por impostos diferidos (80.413.906) 255.054 (5.729.606) (73.556) (85.962.014)

 Em 1 de janeiro 

de 2020 

 Demonstração de resultados  Capital 

próprio 

 Em 31 de 

dezembro de 2020 

Valores em Euros

6 meses 

30-06-2021

6 meses 

30-06-2020

Remunerações dos Órgãos Sociais - fixas 1.670.715 1.900.348

Remunerações dos Órgãos Sociais  - variáveis 953.874 5.070

Outras remunerações 51.800.540 49.753.558

Contribuições para a Segurança Social 11.290.731 9.974.318

Benefícios de pós emprego (Nota 7.2) 792.935 799.781

Outros gastos com o pessoal 6.730.644 2.059.324

Gastos com o pessoal 73.239.439 64.492.399
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Número de empregados por segmento no final do período 

 

Os Outros gastos com pessoal nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 repartem-se da 

seguinte forma: 

 

O aumento dos gastos de ação social no primeiro semestre de 2021 prende-se, essencialmente, com os gastos 

relativos à realização de testes de Covid-19 nas fábricas do Grupo. 

Em 2020, fruto da impossibilidade de rescisões contratuais em resultado da adesão ao mecanismo de lay-off 

simplificado, verificou-se a reversão das estimativas reconhecidas em anos anteriores. 

 

7.2 BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS 
 

7.2.1 Introdução 
 

Algumas empresas do Grupo atribuem aos seus colaboradores, quer sob a forma de planos de benefício 

definido, quer sob a forma de planos de contribuição definida, benefícios pós reforma.  

Os planos são financiados através de um Fundo de Pensões fechado, gerido por uma entidade externa, que 

subcontrata a gestão dos seus ativos a entidades gestoras de ativos externas.  

A . Planos de Pensões – Benefício Definido 

O Grupo tem responsabilidades com planos de benefício pós-emprego de Benefício Definido para um reduzido 

grupo de Colaboradores que optaram por manter o Plano de Benefício Definido, ou, tendo convertido o seu 

plano num Plano de Contribuição Definida, optaram por manter uma Cláusula de Salvaguarda. Na prática a 

cláusula de salvaguarda dá a opção ao colaborador, à data da reforma, do pagamento de uma pensão de 

acordo com o previsto no Plano de Benefício Definido. Para quem optar por acionar a Cláusula de Salvaguarda, 

o montante acumulado no plano de Contribuição Definida (Conta 1) será utilizado para financiar a 

responsabilidade do Plano de Benefício Definido. 

B . Planos de Pensões – Contribuição Definida 

A 30 de junho de 2021 estavam em vigor três planos de Contribuição Definida, que abrangiam 2.866 

colaboradores (2020: 2.816 colaboradores) (Nota 7.2.3). 

 

 
 

30-06-2021 31-12-2020  Var. 21/20 

Pasta  para Mercado 253 258 (5)

UWF 1.792 1.831 (39)

Tissue 384 380 4

Outros 740 763 (23)

3.169 3.232 (63)

Valores em Euros

6 meses 

30-06-2021

6 meses 

30-06-2020

Formação 166.191 201.711

Ação social 964.848 491.889

Seguros 2.683.100 2.413.186

Indemnizações por rescisão contratual 2.437.625 (1.457.150)

Outros 478.880 409.688

6.730.644 2.059.324
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7.2.2 Plano de Benefício Definido  

 

Responsabilidades líquidas 

As responsabilidades líquidas refletidas na demonstração da posição financeira consolidada e o número de 

beneficiários dos planos de benefício definido em vigor no Grupo detalham-se como segue: 

 

 

Pressupostos utilizados na avaliação das responsabilidades 

 

 
Informação histórica – últimos cinco anos  

 

 
Evolução das responsabilidades com planos de benefício definido  

 

 

Fundos 

 

Fundos afetos aos planos de pensões de benefício definido - evolução 

 

  

Nº Benef. Valor Nº Benef. Valor

Responsabilidades por serviços passados

   Ativos, incluindo contas individuais 435 73.906.804 458 77.829.641

   Ex-participantes 113 23.356.289 103 22.158.138

   Aposentados 557 93.436.258 547 91.265.747

Valor de mercado dos fundos (182.651.805) (178.691.062)

Total responsabilidades líquidas 1.105 8.047.546 1.108 12.562.465

30-06-2021 31-12-2020

30-06-2021 31-12-2020
 Fórmula de Benefícios da Segurança Social 

 Tabelas de invalidez   EKV 80 EKV 80 

 Tabelas de mortalidade TV 88/90 TV 88/90

 Taxa de crescimento salarial 1,00% 1,00%

 Taxa de juro técnica 1,25% 1,25%

 Taxa de remuneração dos ativos dos planos 1,25% 1,25%

 Taxa de crescimento das pensões 0,75% 0,75%

 Decreto-Lei nº 187/2007 de 10 de 

Valores em Euros 2017 2018 2019 2020 2021

Valor presente das obrigações 151.199.735 154.456.240 179.880.752 191.253.527 190.699.351

Justo valor dos ativos e conta Reserva 146.109.493 147.131.961 173.292.676 178.691.062 182.651.805

Excedente / (défice) (5.090.242) (7.324.279) (6.588.076) (12.562.465) (8.047.546)

2021

Valores em Euros

Pensões com fundo autónomo 191.253.527 - 22.441 1.176.588 957.990 (2.711.195) 190.699.351

191.253.527 - 22.441 1.176.588 957.990 (2.711.195) 190.699.351

2020

Valores em Euros

Pensões com fundo autónomo 179.880.752 - 67.304 3.098.478 13.875.538 (5.668.545) 191.253.527

179.880.752 - 67.304 3.098.478 13.875.538 (5.668.545) 191.253.527

Saldo inicial Remensurações
Custo serviços 

correntes
Custo dos juros

Desvios 

atuariais

Pagamentos 

efetuados
Saldo final

Saldo inicial Remensurações
Custo serviços 

correntes
Custo dos juros

Desvios 

atuariais 

Pagamentos 

efetuados
Saldo final

Valores em Euros 2021 2020

Valor no início 178.691.062 173.292.676

Dotação efetuada 1.000.000 -

Rendimento esperado no exercício 1.097.792 1.492.235

Remensuração 4.727.529 (5.136.494)

Pensões pagas (2.711.195) (2.596.185)

Outras variações (153.383) (153.382)

Saldo em 30 de junho 182.651.805 166.898.850

Restantes trimestres 11.638.829

Saldo em 31 de dezembro 178.691.062
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Os ativos do fundo de pensões afetos ao plano de benefício definido estão sob a gestão da Schroders, 

BlackRock e Credit Suisse, conforme detalhe que se segue: 

 

 
 

Fundos afetos a planos de benefícios definidos - composição do património 

 

Os ativos do fundo de pensões não incluem quaisquer ativos do Grupo. 

 

7.2.3 Plano de Contribuição Definida 
 

A 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 estavam em vigor dois planos de contribuição definida em 

benefício dos colaboradores. 

Os ativos do fundo de pensões que financiam os planos de contribuição definida estão sob a gestão da BMO, 

conforme detalhe que se segue: 

 

 

7.2.4 Gastos suportados com planos de benefícios pós emprego 
 

O efeito nos resultados dos períodos de 6 meses findos em 30 de junho de 2021 e 2020 decorrentes dos 

planos acima mencionados detalham-se como segue: 

 

 

 

Valores em Euros 2021 2020

Benefício Definido e Conta 1:

Ocidental - Pensões 1.336.221 4.358.496

Schroders 70.952.594 68.356.435

BlackRock 71.565.180 66.399.325

Conta 1 - Credit Suisse 38.797.810 39.576.805

Total Benefício Definido e Conta 1 182.651.805 178.691.062

Valores em Euros 30-06-2021  % 31-12-2020  % 

Títulos cotados em mercado ativo

Obrigações 112.478.141     61,6% 110.570.981     61,9%

Ações 48.979.494       26,8% 47.196.654       26,4%

Dívida pública 14.741.494       8,1% 12.142.648       6,8%

Liquidez 5.116.455         2,8% 4.480.780         2,5%

Outras aplicações - curto prazo 1.336.221         0,7% 4.300.000         2,4%

182.651.805 100% 178.691.062 100%

Valores em Euros

Nº 

Beneficiários

Rendibilidade 

% 2021

Nº 

Beneficiários

Rendibilidade 

% 2020

Contribuição Definida (BMO):

Sub-fundo Defensivo 121 0,55% 8.325.685 128 3,52% 9.063.068

Sub-fundo Conservador 388 2,32% 19.774.551 391 4,05% 19.684.340

Sub-fundo Dinâmico 688 4,91% 16.400.972 685 4,57% 15.440.179

Sub-fundo Agressivo 1.669 7,99% 5.677.992 1.612 4,34% 5.163.381

Total Contribuição Definida 2.866 50.179.200 2.816 49.350.968

Valores em Euros

6 meses

30-06-2021

6 meses

30-06-2020

Planos de Beneficio Definido

Serviços correntes 22.441 33.652

Custo dos juros 1.176.588 1.549.230

Retorno esperado dos Ativos dos planos (1.097.792) (1.492.235)

Remição de responsabilidades - -

101.237 90.647

Planos de Contribuição Definida

Contribuições do exercício 691.698 709.134

691.698 709.134

Gastos do exercício 792.935 799.781
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7.3 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

 

Em 2021 o gasto associado à revisão legal de contas passou a ser reconhecido na rubrica de fornecimentos e 

serviços externos (Nota 2.3). 

 

8 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

8.1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 
 

Movimentos em instrumentos financeiros derivados 

 

 

8.1.1 Detalhe e maturidade dos instrumentos financeiros derivados por 

natureza 
 

 

 

 

 

 

Valores em Euros

6 meses 

30-06-2021

6 meses 

30-06-2020

 Órgãos Sociais da Navigator

Conselho de Administração 1.492.600            1.433.532

Revisor Oficial de Contas -                         189.365

Conselho Fiscal 23.142                23.142

Conselho Impacto Ambiental 14.500                14.000

Mesa da Assembleia Geral 4.000                  8.000

1.534.242 1.668.039

 Órgãos Sociais de outras empresas do Grupo 136.473 232.310

Total (Nota 7.1) 1.670.715 1.900.348

 Valores em Euros 

 Derivados de 

negociação 

 Derivados de 

cobertura 
 Total líquido 

 Derivados de 

negociação 

 Derivados de 

cobertura 
 Total líquido 

 Saldo no início do período 3.160.131 (5.336.692)    (2.176.560)    536.035         (4.316.491)    (3.780.456)    

Novos contratos / liquidações (622.979) 2.320.486 1.697.507 623.573 2.982.135 3.605.708

Variação de justo valor em resultados (3.009.272) (3.187.892) (6.197.164) 2.000.523 (3.647.914) (1.647.391)

Variação de justo valor em outro rendimento integral - (2.112.255) (2.112.255) - (354.422) (354.422)

 Saldo no final do período (472.120) (8.316.353) (8.788.473) 3.160.131      (5.336.692)    (2.176.561)    

30-06-2021 31-12-2020

 30 de junho de 2021

Valores em Euros 
 Nocional  Moeda  Maturidade 

 Positivos 

(Nota 4.2) 

 Negativos 

(Nota 4.3) 
 Líquido 

De cobertura

Cobertura (vendas futuras) 177.000.000 USD 2021 - (1.425.094) (1.425.094)

Cobertura (vendas futuras) 36.000.000 GBP 2021 - (1.155.297) (1.155.297)

Swaps de taxa de juro (Swaps) - Obrigações 325.000.000 EUR 2026 236.980 (4.319.264) (4.082.284)

Pasta BHKP 4.560.000 USD 2021 - (1.653.677) (1.653.677)

236.980         (8.553.332)    (8.316.353)    

De negociação

Forwards cambiais (vendas futuras) 119.481.678    USD 2023 460.806           (918.862)         (458.056)         

Forwards cambiais (vendas futuras) 5.025.000        GBP 2021 -                 (14.361)           (14.361)           

Forwards cambiais (vendas futuras) 300.000           CHF 2021 297                 -                 297                 

461.103         (933.223)       (472.120)       

698.083         (9.486.555)    (8.788.473)    

 31 de dezembro de 2020

Valores em Euros 
 Nocional  Moeda  Maturidade 

 Positivos 

(Nota 4.2) 

 Negativos 

(Nota 4.3) 
 Líquido 

De cobertura

Cobertura (vendas futuras) 204.000.000 USD 2021 831.818 (668) 831.149

Cobertura (vendas futuras) 72.000.000 GBP 2021 (515.688) (515.688)

Swaps de taxa de juro (Swaps) - Obrigações 200.000.000 EUR 2025 - (5.501.229) (5.501.229)

Pasta BHKP 9.120.000 USD 2021 - (150.926) (150.926)

831.818          (6.168.511)      (5.336.693)      

De negociação

Forwards cambiais (vendas futuras) 100.228.946      USD 2023 2.564.049          -                   2.564.049          

Forwards cambiais (vendas futuras) 5.425.000          GBP 2021 -                   (27.345)             (27.345)             

Forwards cambiais (vendas futuras) 225.000             CHF 2021 (146)                 (146)                 

Compra futura de licenças CO2 (Nota 3.2) 2.545.625          EUR 2021 623.573            -                   623.573            

3.187.622       (27.491)           3.160.131       

4.019.440       (6.196.002)      (2.176.562)      
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Cobertura de vendas futuras | risco cambial EUR/USD e EUR/GBP 

Neste âmbito, no decorrer do último trimestre do período de 2020, o Grupo contratou um conjunto de 

estruturas financeiras para cobrir a parte da exposição cambial líquida das vendas estimadas em USD para 

2021, que se estima em cerca de USD 292.000.000. Os instrumentos financeiros derivados são Zero Cost 

Collar, num valor de USD 204.000.000 e GBP 72.000.000, as quais atingem a sua maturidade a 31 de 

dezembro de 2021.  

No decorrer de janeiro de 2021, o grupo concluiu a contratação dos instrumentos financeiros derivados 

adquirindo USD 88.000.000 em Zero Cost Collar, garantindo assim a cobertura total do valor estimado de 

exposição para o exercício de 2021. 

Cobertura de taxa de juro 

Durante o último trimestre de 2020, o grupo procedeu à amortização parcial de Euros 50.000.000, relativos ao 

empréstimo obrigacionista Navigator 2015-2023, efetuando também a liquidação do IRS associado. 

No decorrer do primeiro trimestre, o grupo procedeu ao reforço das coberturas associadas à taxa de juro, por 

via da contratação de um swap no valor de Euros 75.000.000 para fixação da taxa de juro associada ao 

empréstimo obrigacionista Navigator 2020-2026, do mesmo montante. Já no final do segundo trimestre, o 

grupo realizou a contratação de uma nova cobertura à taxa de juro, no valor de Euros 100.000.000 para 

fixação da taxa de juro associada ao empréstimo obrigacionista Navigator 2021-2026, com início em Ago-21. 

Cobertura de Pasta BHKP 

Tal como no ano transacto, o grupo assegura um acompanhamento periódico à sua exposição ao preço da 

pasta BHKP.  

No decorrer do 4º trimestre de 2020, por opção, o Grupo procedeu à aquisição de instrumento financeiro para 

cobertura do preço da pasta, por via da contratação de um swap para fixação de preço para 12.000 toneladas 

de pasta, para os próximos 12 meses, findo a 31 de dezembro de 2021. 

 

8.2 ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 
 

O justo valor dos instrumentos financeiros é classificado de acordo com a hierarquia de justo valor da IFRS 13 

– Mensuração ao justo valor: 

Nível 1 Baseado em cotações de mercados líquidos ativos à data de relato 

Nível 2 Determinado com recurso a modelos de avaliação, os principais inputs dos quais são observáveis 
no mercado  

Nível 3 Determinado com recurso a modelos de avaliação, cujos principais inputs não são observáveis no 
mercado. 

 

As técnicas de avaliação encontram-se descritas em mais detalhes no Relatório e Contas Anual do Grupo. Os 

instrumentos reconhecidos ao justo valor nas tabelas abaixo são mensurados pelo justo valor de forma 

recorrente. 

 

8.2.1 Categorias de Instrumentos financeiros do Grupo  
 

Os instrumentos financeiros incluídos em cada rubrica da demonstração da posição financeira consolidada são 

classificados como segue: 

 

 Valores em Euros 

 Nota 

 Ativos 

financeiros ao 

custo 

amortizado 

 Ativos 

financeiros ao 

justo valor 

através de 

resultados 

(excluindo 

derivados) 

 Ativos 

financeiros ao 

justo valor 

através de 

outro 

rendimento 

integral 

 Instrumentos 

financeiros 

derivados de 

cobertura 

 Instrumentos 

financeiros 

derivados de 

negociação 

 Ativos 

financeiros fora 

do âmbito da 

IFRS 9 

 Ativos não 

financeiros  
 Total 

30 de junho de 2021

Valores a receber não correntes 4.2 32.037.236 - - - - - - 32.037.236

Valores a receber correntes 4.2 173.976.118 - - 236.980 461.103 - 72.707.174 247.381.375

Caixa e equivalentes de caixa 5.9 184.092.548 - - - - - - 184.092.548

Ativos não correntes detidos para venda 3.8 - - - - - - - -

 Total de ativos 390.105.902 - - 236.980 461.103 - 72.707.174 463.511.160 

31 de dezembro de 2020

Valores a receber não correntes 8.3 34.696.105 - - - - - - 34.696.105

Valores a receber correntes 4.2 142.680.703 - - 3.187.622 831.818 - 85.072.139 231.772.282

Caixa e equivalentes de caixa 5.9 302.399.831 - - - - - - 302.399.831

Ativos não correntes detidos para venda 3.8 - - - - - - - -

 Total de ativos 479.776.638 - - 3.187.622 831.818 - 85.072.139 568.868.217 



 

 

 

  

 

              60 | 68 
 

 

 

8.2.2 Justo valor de ativos e passivos financeiros 
 

Ativos e passivos financeiros mensurados ao justo valor 

 

 

Reconciliação da mensuração do justo valor de nível 3 de ativos e passivos financeiros 

 

 

Ativos financeiros de nível 3 

 
No final do período, os ativos financeiros de Nível 3 respeitam aos ativos biológicos do Grupo, para os quais o 

método de avaliação é descrito em mais detalhes no Relatório e Contas Anual do Grupo.  

O Grupo considera a taxa de desconto utilizada em Portugal e o preço forward da madeira como as variáveis 

mais significativas. A taxa de desconto de 3,07% (Nota 3.8) usada no modelo de avaliação é determinada 

usando o método do custo médio ponderado de capital. 

Alterações nos pressupostos podem implicar valorizações/desvalorizações destes ativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valores em Euros 

 Nota 

 Passivos 

financeiros ao 

custo 

amortizado 

 Passivos  

financeiros ao 

justo valor 

através de 

resultados 

(excluindo 

derivados) 

 Instrumentos 

financeiros 

derivados de 

cobertura 

 Instrumentos 

financeiros 

derivados de 

negociação 

 Passivos 

financeiros fora 

do âmbito da 

IFRS 9 

 Passivos não 

financeiros  
 Total 

30 de junho de 2021

Financiamentos obtidos 5.7 842.167.225 - - - - - 842.167.225

Passivos de locação 5.8 - - - - 52.879.790 - 52.879.790

Valores a pagar 4.3 368.334.336 - 8.553.332 933.223 - - 377.820.893

 Total de passivos 1.210.501.561 - 8.553.332 933.223 52.879.790 - 1.272.867.908 

31 de dezembro de 2020

Financiamentos obtidos 5.7 982.410.783 - - - - - 982.410.783

Passivos de locação 5.8 - - - - 53.080.919 - 53.080.919

Valores a pagar 4.3 327.534.553 - 6.168.511 27.491 - 153.372 333.883.927

 Total de passivos 1.309.945.336 - 6.168.511 27.491 53.080.919 153.372 1.369.375.629 

 Valores em Euros  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 1  Nível 2  Nível 3 

Ativos financeiros ao justo valor reconhecidos em resultados

     Derivados de negociação - 461.103 - - 3.187.622 -

Instrumentos financeiros de cobertura - 236.980 - - 831.818 -

Ativos mensurados ao justo valor

     Ativos biológicos - - 143.537.030 - - 148.584.452

 Total de ativos - 698.083 143.537.030 - 4.019.440 148.584.452 

Passivos financeiros ao justo valor reconhecidos em resultados

     Derivados de negociação - (933.223) - - (27.491) -

Instrumentos financeiros de cobertura - (8.553.332) - - (6.168.511) -

 Total de passivos - (9.486.555) - - (6.196.001) - 

31-12-202030-06-2021

 Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Ativos Financeiros

Saldo inicial a 1 de Janeiro 148.584.452 131.769.841

Ganhos / (Perdas) reconhecidos na Demonstração de Resultados (5.047.422) 16.814.611

Ganhos / (Perdas) reconhecidos em Outro Rendimento Integral - -

 Saldo Final 143.537.030 148.584.452 

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

1) Agravamento em 0,5% da taxa de desconto em Portugal

Desvalorização do ativo florestal de Portugal

2) Diminuição de 3% no preço forward

Desvalorização do ativo florestal de Portugal

7.996.000 7.039.798 

8.695.000 11.335.171
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9 PROVISÕES, COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS 
 

9.1  PROVISÕES 

 

Movimentos em provisões 

 

Não se esperam reembolsos de qualquer natureza relativamente a estas provisões. 

 

9.2  COMPROMISSOS 
 

Garantias prestadas a terceiros 

 

 

Compromissos de compra 

 

 

 

 Valores em Euros 
 Processos

Judiciais 
 Outras  Total 

 1 de janeiro de 2020 5.506.894 14.441.452 19.948.347

Aumentos 1.664.075 333.233 1.997.308

Reversões (90.033) - (90.033)

 Impacto em resultados do período 1.574.042 333.233 1.907.275

Ajustamento cambial (145.371) - (145.371)

Outras transferências e regularizações - 838.265 838.265

 30 de junho de 2020 6.935.564 15.612.950 22.548.515

Aumentos 502.623 2.789.227 3.291.850

Reversões (2.888.836) - (2.888.836)

 Impacto em resultados do período (2.386.213) 2.789.227 403.014

Ajustamento cambial 118.754 - 118.754

Outras transferências e regularizações - 339.051 339.051

 31 de dezembro de 2020 4.668.105 18.741.229 23.409.335

Aumentos 716.191 - 716.191

Reversões (348.445) (107.837) (456.282)

 Impacto em resultados do período 367.746 (107.837) 259.909

Outras transferências e regularizações (16.250) - (16.250)

 30 de junho de 2021 5.019.601 18.633.392 23.652.994

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Garantias prestadas

Garantias Navigator para os financiamentos com o BEI    55.063.354      56.666.667

AT - Autoridade Tributária e Aduaneira                                                                                                                                             ii)6.513.318        15.264.923

IAPMEI                                                                                                                                                                                                                              iii)1.280.700        1.280.701

Desalfandegamento de produtos - EUA -                    5.671.909

Desalfandegamento de produtos 1.250              1.250

Agência Estatal de Administ. Tributaria Espanhola 1.033.204        1.033.204

Agência Portuguesa Ambiente 1.565.104        1.141.618

Simria 338.829           338.829

Outras 684.650           700.971

66.480.409 82.100.072

Valores em Euros 30-06-2021 31-12-2020

Compromissos de compra

Ativos fixos tangíveis - Equipamentos fabris 30.645.799 9.367.666

Madeira

Compromissos com aquisições no período subsequente 115.500.000 191.698.539

Compromissos com aquisições de longo prazo 164.500.000 79.200.000

310.645.799 280.266.205
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Outros Compromissos 

O Grupo Navigator assumiu um compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2035, com um 

investimento global previsto de 158 milhões de Euros, dos quais 25 milhões de Euros já efetuados em 2020. 

 

9.3  ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 
 

FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 36/93 de 13 de fevereiro, as dívidas fiscais de empresas privatizadas referentes 

a períodos anteriores à data da privatização (25 de novembro de 2006) são da responsabilidade do Fundo de 

Regularização da Dívida Pública (FRDP). Em 16 de abril de 2008, a The Navigator Company apresentou um 

requerimento ao FRDP a solicitar o pagamento das dívidas fiscais até então liquidadas pela Administração 

Fiscal. Em 13 de dezembro de 2010 apresentou novo requerimento a solicitar o pagamento das dívidas 

liquidadas pela Administração Fiscal relativas aos períodos de 2006 e 2003, tendo este sido complementado, 

em 13 de outubro de 2011, com os montantes já pagos e não contestados relativos a essas mesmas dívidas, 

bem como com as despesas com elas diretamente relacionadas, nos termos do Acórdão datado de 24 de maio 

de 2011 (Processo n.º 0993A/ 02), que veio confirmar a posição da empresa quanto à exigibilidade dessas 

despesas.  

Em 13 de dezembro de 2017 a The Navigator Company, S.A. celebrou um acordo extra-judicial com o Tesouro, 

no qual se reconheceu a responsabilidade do FRDP pelo ressarcimento do valor de Euros 5.725.771, 

correspondente ao valor de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) pago indevidamente, 

resultante de invocada qualificação/consideração incorreta, por parte da administração tributária, da menos 

valia fiscal apurada na sequência das operações realizadas pela então Soporcel, S.A. em 2003, e, bem assim, a 

promover a restituição à Navigator da mencionada quantia. 

Neste contexto, será da responsabilidade do FRDP o montante total de Euros 22.140.855, detalhados como 

segue:  

 

Relativamente aos processos relativos ao IRC agregado de 2005 e 2006 (caso os tribunais venham a decidir 

em favor do Grupo Navigator, o Grupo retirará o pedido ao FRDP. 

 

Fundo de regularização da dívida pública - Proc. nº 774/11.3 BEALM 

Adicionalmente, foi apresentado no Tribunal Administrativo de Almada, em 11 de outubro de 2011 nova 

petição, em que se solicitava o reembolso de diversos valores, totalizando Euros 136.243.949, relativos a 

ajustamentos efetuados nas demonstrações financeiras do grupo após a sua privatização, por via de 

imparidades e ajustamentos em ativos e responsabilidades não registadas, os quais não haviam sido 

considerados na formulação do preço dessa privatização por não constarem do processo disponibilizado para 

consulta dos concorrentes ao processo. 

Em 24 de maio de 2014, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada negou o pedido do Grupo para 

apresentação de prova testemunhal, solicitando alegações por escrito. Em 30 de junho de 2014, o Grupo 

apresentou a reclamação para conferência desta posição, não deixando de apresentar nesta mesma data as 

alegações por escrito solicitadas pelo Tribunal. O Tribunal deu razão às pretensões do Grupo a este propósito, 

foram nomeados peritos pelas partes, o relatório pericial foi emitido em julho de 2017, tendo sido, nessa 

Valores em Euros

 Período 
 Valores 

solicitados 

 Redução via 

pagamento ao 

abrigo do RERD 

 Processos 

decididos a 

favor do 

Grupo 

 Valores 

em aberto 

Processos transitados em Julgado

IRC 2002 18.923 - - 18.923

IRC (RF) 2004 3.324 - - 3.324

IRC 2004 766.395 - (139.023) 627.372

Despesas 314.957 - - 314.957

1.103.599 - (139.023) 964.576

Processos não transitados em julgado

IRC 2005 11.754.680 (1.360.294) - 10.394.386

IRC 2006 11.890.071 (1.108.178) - 10.781.893

23.644.751 (2.468.472) - 21.176.279

24.748.350 (2.468.472) (139.023) 22.140.855
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sequência requerida, quer pela The Navigator Company, S.A., quer pelo Ministério das Finanças, a comparência 

dos Peritos designados em audiência de julgamento, para prestação de esclarecimentos verbais sobre o 

relatório pericial. 

Após reclamações apresentadas pela Navigator em 11 de setembro de 2017 e 15 de janeiro de 2019, os 

peritos apresentaram Relatórios Periciais reformulados em 27 de dezembro de 2018 e 19 de março de 2019, 

respetivamente. 

As sessões da audiência de julgamento tiveram lugar entre maio e junho de 2019, tendo as partes apresentado 

as alegações finais em setembro de 2019 e aguardando-se agora a decisão do Tribunal. 

 

Taxa de reforço e manutenção de infraestruturas 

No âmbito do processo de licenciamento nº 408/04 relativo ao projeto da nova fábrica de papel de Setúbal a 

Câmara Municipal de Setúbal emitiu uma liquidação à Navigator relativamente a uma taxa de reforço e 

manutenção de infraestrutura (“TMUE”) no valor de Euros 1.199.560 com a qual a empresa discorda. 

Em causa está o quantitativo cobrado a título desta taxa no processo de licenciamento acima referido, relativo 

à construção da nova fábrica de papel, no complexo industrial da Mitrena, em Setúbal. A Navigator discorda do 

valor cobrado, tendo reclamado da aplicação da mesma, em 25 de fevereiro de 2008, por requerimento nº 

2485/08, e impugnado judicialmente o indeferimento da reclamação em 28 de outubro de 2008, o qual 

mereceu indeferimento em 3 de outubro de 2012 e foi objeto de recurso para o STA em 13 de novembro de 

2012, o qual fez baixar a ação ao TCA em 4 de julho de 2013, cuja decisão se aguarda. 
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10 ESTRUTURA DO GRUPO 
 

10.1  EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO 
 

10.1.1  Subsidiárias do Grupo Navigator  

 

 

  

31-12-2020

Denominação Social Sede Direta Indireta Total Total Principal atividade

 Empresa-mãe: 

The Navigator Company, S.A. Portugal - - - - Comercialização de papel e de pasta de celulose

 Subsidiárias: 

Navigator Brands , S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 

Aquisição, exploração , locação ou concessão da utilização 

e alienação de marcas , patentes e outros de propriedade 

industrial ou intelectual

Navigator Parques Industriais, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Gestão de património imobiliário industrial

Navigator Paper Figueira, S.A Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Produção de papel

Empremedia RE , AC Irlanda 100,00 - 100,00 100,00 Mediação e consultoria de seguros

Raiz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel Portugal 97,00 - 97,00 97,00 
Investigação aplicada no domínio da indústria de celulose e 

papel e actividade florestal

Raiz Ventures , SA Portugal - 97,00 97,00 97,00 

Promoção de unidades de negócio relacionadas directa ou 

indirectamente com atividades de investigação, 

desenvolvimento e inovação no domínio da bioeconomia de 

base florestal

About the Future - Essential Oils, SA Portugal - 97,00 97,00 97,00 
Produção, retificação e comércio por grosso de óleos 

essenciais 

Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Produção de energia

Navigator Pulp Figueira, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 
Produção de pasta de celulose e prestação de serviços de 

administração, gestão e consultoria interna

Ema Cacia - Engenharia e Manutenção Industrial, 

ACE 
Portugal - 74,20 74,20 74,20 

Ema Setúbal - Engenharia e Manutenção 

Industrial, ACE 
Portugal - 80,20 80,20 80,20 

Ema Figueira da Foz- Engenharia e Manutenção 

Industrial, ACE 
Portugal - 79,80 79,80 79,80 

Navigator Pulp Setúbal, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Produção de pasta de celulose

Navigator Pulp Aveiro, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Produção de pasta de celulose

Navigator Tissue Aveiro, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 

Navigator Tissue Ródão , S.A. Portugal - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Tissue Iberica , S.A. Espanha - 100,00 100,00 100,00 Comercialização de papel tissue 

Portucel Moçambique - Sociedade de   

Desenvolvimento Florestal e Industrial, Lda 
Moçambique 90,02 - 90,02 90,02 Produção florestal

Navigator Internacional Holding SGPS, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Gestão de participações sociais

Navigator Financial Services sp . Zoo  * Polónia 25,00 75,00 100,00 100,00 Serviços financeiros

Navigator Forest Portugal, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Produção florestal

     EucaliptusLand, S.A. Portugal - 100,00 100,00 100,00 Produção florestal

Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra - 

Produção e Comercialização de Vinhos, S.A.
Portugal - 100,00 100,00 100,00 Produção vitivinícola

     Gavião - Sociedade de Caça e Turismo, S.A. Portugal - 100,00 100,00 100,00 Gestão de recursos cinegéticos

Afocelca - Agrupamento complementar de 

empresas para protecção contra incêndios, ACE
Portugal - 64,80 64,80 64,80 

Prestação de serviços de prevenção e combate de 

incêndios florestais

 Viveiros Aliança - Empresa Produtora de Plantas, 

S.A.
Portugal - 100,00 100,00 100,00 Produção de plantas em viveiros

     Atlantic Forests, S.A. Portugal - 100,00 100,00 100,00 
Prestação de serviços no âmbito da actividade florestal e 

comércio de madeira

     Bosques do Atlantico, SL Espanha - 100,00 100,00 100,00 Comércio de madeira e biomassa e exploração florestal

     Navigator Africa, SRL Itália - 100,00 100,00 100,00 Comércio de madeira e biomassa e exploração florestal

Navigator Paper Setúbal , S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Produção de papel e de energia

     Navigator North America Inc. EUA - 100,00 100,00 100,00 Comercialização de papel

Navigator Afrique du Nord Marrocos - 100,00 100,00 100,00 

Navigator España, S.A. Espanha - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Netherlands, BV Holanda - 100,00 100,00 100,00 

Navigator France, EURL França - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Paper Company UK, Ltd Reino Unido - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Italia, SRL Itália - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Deutschland, GmbH Alemanha - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Paper Austria, GmbH Austria - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Paper Poland SP Z o o Polónia - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Eurasia Turquia - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Rus Company, LLC * Russia - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Paper Mexico México 25,00 75,00 100,00 100,00 

Navigator Middle East Trading DMCC Dubai - 100,00 100,00 100,00 

Navigator Egypt, ELLC Egipto 1,00 99,00 100,00 100,00 

Empremédia - Corretores de Seguros, S.A. Portugal 100,00 - 100,00 100,00 Mediação e consultoria de seguros

Navigator Abastecimento de Madeira, ACE Portugal 97,00 3,00 100,00 100,00 Comercialização de madeira

* Empresa liquidada em 2021 (Nota 10.2)

 % Participação 

30-06-2021

Prestação de serviços de manutenção industrial

Produção de papel tissue

Prestação de serviços de intermediação de vendas
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10.1.2  Operações conjuntas incorporadas 

 

 

10.2  VARIAÇÕES DO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO 
 

Durante o período de 6 meses findo em 30 de junho de 2021, o perímetro foi alterado face ao exercício 

precedente pela liquidação das seguintes sociedades: 

- Navigator Financial Services sp . Zoo; 

- Navigator Rus Company, LLC 

 

10.3  TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 

Saldos com partes relacionadas 

 

 

Transações do período com partes relacionadas 

 

 

Em 1 de fevereiro de 2013 foi celebrado um contrato de prestação de serviços entre a Semapa – Sociedade de 

Investimentos e Gestão, SGPS, S.A., hoje detentora de 69,4% do capital do Grupo, e o Grupo Navigator 

relativo à prestação de serviços de administração e gestão que fixa um sistema de remuneração baseado em 

critérios equitativos para as outorgantes nas referidas relações contínuas de colaboração e assistência, 

respeitando as regras aplicáveis às relações comerciais entre as sociedades do mesmo Grupo. 

 

31-12-2020

Denominação Social Sede Direta Indireta Total Total Principal atividade

Pulpchem Logistics, A.C.E. Portugal 50,00 - 50,00 50,00 
Compras de materiais, matérias subsidiárias e serviços 

utilizados nos processos de produção de pasta e papel

30-06-2021

 % Participação 

Valores em Euros

Valores a 

receber 

(Nota 4.2)

Valores a 

pagar 

(Nota 4.3)

Passivos de 

locação 

(Nota 5.5)

Valores a 

receber 

(Nota 4.2)

Valores a 

pagar 

(Nota 4.3)

Passivos de 

locação 

(Nota 5.8)

Acionistas (Nota 5.2)

Semapa - Soc. de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. - 7.470.630 - - 7.001.046 -

Outras subsidiárias do Grupo Semapa

Secil - Companhia Geral Cal e Cimento, S.A. - 79.311 - 443.648 35.503 -

Secil Britas, S.A. - 66.041 - - 86.954 -

Secil Prebetão, S.A. - 5.475 - - - -

CMP ‐ Cimentos Maceira e Pataias, S.A.  - 16.601 - - 23.682 -

Unibetão, S.A. - 11.643 - - 66.595 -

Outras entidades relacionadas

Sonagi Imobiliária, S.A. - - - - - 188.841

Hotel Ritz, S.A. - 4.410 - - 3.654 -

- 7.654.111 - 443.649 7.217.434 188.841

30-06-2021 31-12-2020

Valores em Euros

Compras de 

bens e 

serviços

Vendas e

prestações 

de serviços

Outros 

gastos 

operacionais

Compras de 

bens e 

serviços

Vendas e

prestações 

de serviços

Outros 

gastos 

operacionais

(Gastos)/

Rendimentos

financeiros

Acionistas (Nota 5.2)

Semapa - Soc. de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 5.052.517 - - 4.535.950 - 9.217 -

5.052.517 - - 4.535.950 - 9.217 -

Outras subsidiárias do Grupo Semapa

Secil - Companhia Geral Cal e Cimento, S.A. 61.694 15.750 - 33.071 12.000 - -

Secil Britas, S.A. 155.089 - - 23.188 - - -

CMP ‐ Cimentos Maceira e Pataias, S.A.  8.695 - - 23.587 - - -

Unibetão, S.A. 5.745 - - 104.125 - - -

231.223 15.750 - 183.971 12.000 - -

Outras entidades relacionadas

Sonagi Imobiliária, S.A. - - - - - - (665)

Refundos - Soc. Gestora de Fundos de Inv. Imobiliário, S.A. - - - - - - (55.274)

Hotel Ritz, S.A. 8.884 - - 570 - - -

8.884 - - 570 - - (55.939)

5.292.624 15.750 - 4.720.491 12.000 9.217 (55.939)

30-06-2021 30-06-2020

6 meses 6 meses



 

 

 

  

 

              66 | 68 
 

Foi ainda celebrado um contrato de arrendamento entre a Navigator Brands, S.A. (anteriormente denominada 

Navigator Paper Figueira, S.A.) e a Cimilonga – Imobiliária, S.A. relativo ao arrendamento de espaço para 

escritórios no edifício sede da Holding do Grupo, a Semapa, SGPS, S.A., situado em Lisboa, que foi denunciado 

em 2020. 

Foi também celebrado um contrato de arrendamento entre a The Navigator Company, S.A. e a Refundos – 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com início a 1 de junho de 2017 e válido até 

31 de maio de 2027, sendo renovável automaticamente por períodos de 5 anos, respeitante ao arrendamento 

de um edifício situado em Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, para utilização como escritório. Dado que 

a sociedade foi alienada a uma entidade terceira, a mesma deixou de ser considerada como parte relacionada 

em 2020. 

No âmbito da identificação das partes relacionadas, para efeitos de relato financeiro, foram avaliados como 

partes relacionadas os membros do Conselho de Administração e demais Órgãos Sociais. 
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João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

António José Pereira Redondo 

Presidente da Comissão Executiva 
 

 

Adriano Augusto da Silva Silveira 

Vogal Executivo 

 

 

José Fernando Morais Carreira de Araújo 

Vogal Executivo 

 

 

Nuno Miguel Moreira de Araújo Santos 

Vogal Executivo 
 

 

João Paulo Araújo Oliveira 

Vogal Executivo 
 

 

João Paulo Cabete Gonçalves Lé 

Vogal Executivo 

 

 

 

Manuel Soares Ferreira Regalado 

Vogal 
 

 

Maria Teresa Aliu Presas 

Vogal 

 

 

Mariana Rita Antunes Marques dos Santos 

Vogal 



 

 

 

  

 

              68 | 68 
 

 

 

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires 

Vogal 

 

 

Sandra Maria Soares Santos 

Vogal 
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RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA DE DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS CONDENSADAS CONSOLIDADAS INTERCALARES 
 
 

Introdução 
Efetuámos uma revisão limitada das demonstrações financeiras condensadas 
consolidadas intercalares anexas da The Navigator Company, S.A. (o Grupo), que 
compreendem a demonstração condensada intercalar da posição financeira 
consolidada em 30 de junho de 2021 (que evidencia um total de 2.427.812.938 euros 
e um total de capital próprio atribuível aos acionistas de 989.352.711 euros, incluindo 
um resultado líquido consolidado atribuível aos acionistas de 64.417.118 euros), as 
demonstrações condensadas intercalares dos resultados consolidados, do rendimento 
integral consolidado, das alterações nos capitais próprios consolidados e dos fluxos de 
caixa consolidados relativas ao período de seis meses findo naquela data, e as notas 
anexas às demonstrações financeiras condensadas consolidadas intercalares. 

Responsabilidades do órgão de gestão 
É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação de demonstrações 
financeiras condensadas consolidadas intercalares de acordo com a IAS 34 – Relato 
Financeiro Intercalar tal como adotada na União Europeia, e pela criação e 
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação 
de demonstrações financeiras condensadas consolidadas intercalares isentas de 
distorção material devida a fraude ou erro. 

Responsabilidades do auditor 
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma conclusão sobre as 
demonstrações financeiras condensadas consolidadas intercalares anexas. O nosso 
trabalho foi efetuado de acordo com as normas internacionais de revisão limitada de 
demonstrações financeiras e demais normas e orientações técnicas e éticas da 
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Estas normas exigem que o nosso trabalho 
seja conduzido de forma a concluir se algo chegou ao nosso conhecimento que nos 
leve a acreditar que as demonstrações financeiras condensadas consolidadas 
intercalares, como um todo, não estão preparadas em todos os aspetos materiais de 
acordo com a IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar tal como adotada na União 
Europeia. 

Uma revisão limitada de demonstrações financeiras condensadas consolidadas 
intercalares é um trabalho de garantia limitada de fiabilidade. Os procedimentos que 
efetuámos consistem fundamentalmente em indagações e procedimentos analíticos e 
consequente avaliação da prova obtida. 

  



 

2 

 

Os procedimentos efetuados numa revisão limitada são significativamente mais 
reduzidos do que os procedimentos efetuados numa auditoria executada de acordo 
com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA). Consequentemente, não 
expressamos uma opinião de auditoria sobre estas demonstrações financeiras 
condensadas consolidadas intercalares. 

Conclusão 
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 
concluir que as demonstrações financeiras condensadas consolidadas intercalares 
anexas da The Navigator Company, S.A., em 30 de junho de 2021, não estão 
preparadas em todos os aspetos materiais, de acordo com a IAS 34 – Relato 
Financeiro Intercalar tal como adotada na União Europeia. 

 
 
28 de setembro de 2021 
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