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CAPÍTULO 1 – ADVERTÊNCIAS
A forma e o conteúdo do presente prospeto (“Prospeto”) obedecem ao preceituado no Código
dos Valores Mobiliários (“Código dos Valores Mobiliários” ou “CódVM”), ao disposto no
Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, conforme alterado (“Regulamento
dos Prospetos”) e à demais legislação e regulamentação aplicável, sendo as entidades que a
seguir se indicam – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto
nos artigos 149.º, 150.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários – responsáveis pela
veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação nele contida à data da
sua publicação. Nos termos do artigo 243.º do Código dos Valores Mobiliários, são
responsáveis pelo conteúdo da informação contida no Prospeto, a Portucel, S.A. (“Portucel” ou
“Emitente”), os titulares do órgão de administração, os titulares do órgão de fiscalização do
Emitente e a sociedade de revisores oficiais de contas (“SROC”) do Emitente (a este respeito
vide o Capítulo 3 (Responsáveis pela informação)).
O Prospeto refere-se à admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon
(“Euronext Lisbon”) gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados
Regulamentados, S.A. (“Euronext”) de 2.000 obrigações, escriturais, ao portador, designadas
“PORTUCEL 2015-2023” (“Obrigações”) com valor nominal de € 100.000 cada, com o valor
global de € 200.000.000, tendo sido realizada mediante subscrição particular e direta em 22 de
setembro de 2015 (“Data de Subscrição e Pagamento”).
O pagamento de juros relativo às Obrigações será efetuado semestral e postecipadamente e
as Obrigações serão integralmente reembolsadas, ao par, de uma só vez, na data de
pagamento do 16.º cupão, ou seja, em 22 de setembro de 2023, salvo se ocorrer o reembolso
antecipado e/ou vencimento antecipado nos termos da secção 15.11.
O Prospeto foi objeto de aprovação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(“CMVM”) como autoridade competente nos termos da Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, conforme alterada, como um prospeto de
admissão à negociação, encontrando-se disponível sob a forma eletrónica em www.cmvm.pt e
no sítio do Emitente em www.portucelsoporcel.com e, mediante solicitação, em suporte de
papel e sem encargos, na sede social do Emitente.
Nos termos do artigo 234, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários, a decisão de admissão de
valores mobiliários à negociação, pela Euronext, não envolve qualquer garantia quanto ao
conteúdo da informação, à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade deste e
à qualidade dos valores mobiliários admitidos e apenas respeita, nos termos dos artigos 7 e
135 do Código dos Valores Mobiliários, à verificação da sua conformidade com as exigências
de completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação e à
verificação dos requisitos impostos pela lei portuguesa nos termos da Diretiva dos Prospetos.
No Capítulo 2 (Fatores de risco), estão referidos riscos associados à atividade do Emitente e
aos valores mobiliários a admitir à negociação. Os potenciais investidores devem ponderar
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cuidadosamente os riscos associados à detenção das Obrigações e devem também informarse sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de residência que decorrem da
aquisição, detenção, oneração ou alienação das Obrigações que lhes sejam aplicáveis.
No Prospeto, salvo quando do contexto claramente decorrer sentido diferente, os termos e
expressões iniciados por letra maiúscula, terão o significado que lhes é apontado no Capítulo
19 (Definições). No Prospeto, qualquer referência a uma disposição legal ou regulamentar
inclui as alterações a que a mesma tiver sido sujeita e qualquer referência a uma Diretiva inclui
o correspondente diploma de transposição no respetivo Estado Membro da União Europeia.
O Emitente confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída no Prospeto, foi
rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde se pode
verificar com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos
quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível de
induzir em erro.
O presente Prospeto não constitui uma oferta de valores mobiliários nem um convite à
subscrição de valores mobiliários.
O presente Prospeto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade das Obrigações
a admitir à negociação, nem uma recomendação à sua aquisição.
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CAPÍTULO 2 - FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO EMITENTE E AOS VALORES
MOBILIÁRIOS A ADMITIR
As Obrigações objeto da presente admissão à negociação constituem uma responsabilidade
direta, incondicional e geral do Emitente, que empenhará toda a sua boa-fé no respetivo
cumprimento. As Obrigações constituem obrigações comuns do Emitente, a que corresponderá
um tratamento “pari passu” com todas as outras dívidas e compromissos presentes e futuros
não especialmente garantidos, sem prejuízo dos privilégios que resultem da lei.
Os potenciais investidores nas Obrigações deverão, previamente à realização do seu
investimento, tomar em consideração no seu processo de tomada de decisão, em conjunto
com a demais informação financeira contida neste Prospeto, os fatores de risco que adiante se
indicam, relacionados com o Emitente e a sua atividade (vide secção 2.1 - Riscos relacionados
com a Emitente e a sua atividade) e relacionados com os valores mobiliários a admitir à
negociação (vide secção 2.2 – Riscos relacionados com as Obrigações).
2.1

Riscos relacionados com o Emitente e as suas atividades

Fatores de risco relacionados com o enquadramento económico e dos mercados financeiros
2.1.1

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

da economia global, poderão afetar a procura pelos produtos e serviços do Emitente,
bem como as suas receitas e rentabilidade
A crise económica e financeira que teve início em 2007 e o atual nível de crescimento desigual
e moderado da economia global, incluindo o grau de crescimento moderado da economia
portuguesa, tiveram, e poderão continuar a ter, um impacto negativo na procura pelos produtos
e serviços do Emitente e nas suas receitas e rentabilidade. Os mercados globais enfrentaram
turbulência significativa nos últimos anos, nomeadamente a crise da dívida da zona Euro que
teve início com a crise financeira global em 2007 e que, em 2011, já tinha evoluído para uma
grave crise de dívida soberana. Durante o ano 2011, um conjunto de países da zona Euro viuse confrontado com fortes pressões financeiras e de mercado, que afetaram a sua capacidade
de obter financiamento, refinanciar-se e fazer face ao serviço da dívida, conforme demonstrado
pelos valores recorde das taxas de juros da dívida durante a maior parte do ano, o que obrigou
Portugal, a Grécia e a Irlanda a pedir apoio ao BCE, à CE e ao FMI sob condições rígidas,
enquanto o receio de contágio para outros países da zona Euro obrigou os governos desses
países a reduzir os seus níveis de dívida através da implementação de medidas de austeridade
que, pelo menos no curto prazo, foram vistas como a causa do crescimento económico lento
de alguns países e da estagnação ou recessão económica doutros. Apesar de Portugal e a
Irlanda já não se encontrarem sob assistência financeira do BCE, da CE e do FMI, subsistem
globalmente alguns efeitos destas crises, entre os quais um nível elevado de endividamento
das famílias, das empresas e dos Estados, com o consequente baixo nível de consumo. Do
mesmo modo, a desaceleração económica das economias emergentes em curso - da China,
em particular - estreitamente relacionada com a evolução descendente nos preços das
commodities, e, muito em particular, do petróleo, contribuem para uma retoma mais lenta da
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economia global, acarretando inclusivamente riscos para aquela. Nestas e noutras formas,
efeitos de crises económicas e financeiras globais nas economias em que o Emitente vende os
seus produtos ou desenvolve a sua atividade podem afetar significativamente a atividade e
resultados de exploração do Emitente.
2.1.2

Uma evolução negativa nas condições económicas em Portugal pode prejudicar

a atividade do Emitente e os seus resultados de exploração
Embora a maior parte da pasta de papel e papel produzidos pelo Emitente sejam vendidos fora
de Portugal, as vendas de eletricidade gerada pelo Emitente são efetuadas em Portugal. Em
2014, as vendas de energia representaram cerca de 15% da receita global do Emitente (9%
das quais integradas no segmento de energia e as demais nos segmentos de pasta e papel
1

integrado e de pasta stand alone) e cerca de 12% em 2015. A crise económica global e os
níveis elevados de endividamento do Estado português, acrescidos das condições rígidas
impostas pelo programa de apoio financeiro pelo BCE e o FMI a que Portugal esteve
submetido entre maio de 2011 e junho de 2014, conduziram a cortes na despesa pública e a
aumentos nos impostos. Não obstante Portugal já não se encontrar sob assistência financeira,
as restrições à despesa pública e os aumentos nos impostos não foram revertidos. Apesar de
as vendas do Emitente estarem geograficamente diversificadas pela União Europeia, Estados
Unidos da América e o resto do mundo, uma parcela da sua atividade está concentrada em
Portugal, nomeadamente as referidas vendas de eletricidade. Se as condições económicas em
Portugal se deteriorarem, a atividade e os resultados financeiros do Emitente poderão ser
prejudicados. Acresce que o Emitente detém um conjunto de instalações em Portugal, incluindo
de produção de papel e de pasta de papel, de geração de energia e viveiros de árvores, pelo
que as suas operações estão sujeitas a alterações das condições económicas, fiscais,
monetárias, regulatórias, operacionais e políticas em Portugal. A presença operacional do
Emitente em

Portugal expõe-no a riscos como alterações relevantes

nas leis e

regulamentações, instabilidade e mudanças políticas, financeiras e sociais, bem como a riscos
relativos às relações com os seus parceiros locais. A ocorrência destes eventos poderá
prejudicar a atividade e os resultados de exploração do Emitente.
2.1.3

As condições dos mercados financeiros podem prejudicar a capacidade de o

Emitente obter financiamento, aumentar de forma significativa os custos de dívida do
Emitente e ter impacto negativo no justo valor dos seus ativos e passivos
As necessidades de capital do Emitente são financiadas através das receitas geradas pelas

1

As vendas de energia do Grupo são reportadas em vários segmentos de negócio e não apenas no segmento de

energia; a título de exemplo, as vendas de energia originadas no processo de cogeração da pasta são reportadas no
segmento de “pasta e papel integrados” e de “pasta stand alone”. Assim, quando se refere “vendas de energia”, o valor
corresponde ao total das respetivas vendas, independentemente da sua inclusão (ou não) no segmento de energia.
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suas operações, dos empréstimos que contrai com instituições financeiras e da emissão de
dívida. Estas receitas poderão ser insuficientes e pode ser necessário recorrer a financiamento
adicional para fazer face às necessidades de capital do Emitente. Desde 2008, os
acontecimentos que afetaram os mercados financeiros europeus e globais aumentaram a
incerteza e a volatilidade nesses mercados. Desde o início da crise, os mercados financeiros
globais e as condições económicas sofreram graves perturbações, e ainda que se tenha
verificado uma melhoria progressiva ao longo de 2015, e de forma mais notória no segundo
semestre do ano na sequência do acordo alcançado na Grécia, continuam expostos a
volatilidade e sujeitos a vulnerabilidades, como sejam a deterioração do equilíbrio fiscal,
elevados níveis de dívida pública e a desalavancagem no setor bancário. A vulnerabilidade dos
mercados e instituições financeiras tornaram mais difícil o acesso ao crédito por parte das
empresas. Como resultado da disrupção nos mercados de crédito, muitos financiadores
aumentaram as taxas de juro, implementaram standards de concessão de crédito mais
exigentes, impuseram condições mais restritivas de acesso ao crédito (incluindo rácios de
cobertura de risco mais elevados, maturidades mais curtas e montantes menores) ou
recusaram o refinanciamento de créditos anteriormente concedidos ou o refinanciamento em
termos idênticos aos concedidos anteriormente à crise.
Alterações significativas nos mercados financeiros como as acima descritas podem ter um
efeito significativo adverso na obtenção de financiamento para custear as operações do
Emitente e as suas demais necessidades de capital, nomeadamente, ter um efeito adverso nos
termos aplicáveis a eventuais novos financiamentos bancários ou à emissão de dívida pelo
Emitente e consequentemente ter impacto no nível de liquidez do Emitente.
Por outro lado, alterações significativas nos mercados financeiros, nomeadamente que afetem
as taxas de juro e de câmbio também podem ter um impacto negativo no justo valor do ativo,
principalmente o ativo biológico, e do passivo do Emitente. Se houver um impacto negativo no
justo valor do ativo e passivo do Emitente, este poderá ter de registar perdas por imparidade.
Riscos operacionais
2.1.4

O Emitente opera em indústrias cíclicas, algo que, no passado, resultou em

flutuações substanciais nos seus resultados
Os mercados nos quais o Emitente vende os seus produtos são afetados por alterações nos
níveis de capacidade e de produção da indústria, os quais estão fora do controlo do Emitente.
O negócio da produção de papel e de pasta de papel (correspondente ao segmento de Pasta e
Papel Integrado e ao segmento de Pasta stand alone), cujas vendas de pasta e papel
representaram 84% e 83% da receita global do Emitente durante os anos findos a 31 de
dezembro de 2013 e 2014, respetivamente (90% e 89%, respetivamente, considerando as
demais receitas daqueles segmentos) e 84% daquela à data de 31 de dezembro de 2015, é
afetado pelos preços mundiais de BEKP e de papel UWF, tendo sido, historicamente, cíclico e
sujeito a variações significativas em curtos períodos de tempo, dependendo de fatores que
incluem a procura mundial de produtos de pasta de papel e de papel, capacidade de produção
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e inventários mundiais de pasta de papel e de papel, e a disponibilidade de produtos
substitutos de pasta de papel e de papel. A procura por BEKP produzida pelo Emitente está
dependente da capacidade global de produção instalada de pasta de papel e de papel, tendo a
procura de pasta de papel e de papel sido, historicamente, sensível a fatores
macroeconómicos, nomeadamente a taxa de desemprego. Uma deterioração da economia
global pode diminuir de forma significativa a procura dos produtos de pasta de papel e de papel
produzidos pelo Emitente. A título de exemplo, um decréscimo no PIB corresponde
normalmente a uma redução na procura de determinados produtos do Emitente, tal como papel
de impressão. As mudanças nas preferências dos consumidores podem também desviar a
procura dos produtos de papel para substitutos como os meios eletrónicos. Qualquer declínio
na procura de BEKP e de papel UWF nos mercados do Grupo Portucel pode ter um impacto
negativo nas vendas do Emitente.
As flutuações de preços ocorrem como resultado de condições económicas mundiais e
regionais, restrições de capacidade, aberturas e encerramentos de fábricas, e da oferta e
procura tanto de matérias-primas como de produtos finais, entre outros fatores. Apesar do nível
elevado de integração da pasta de papel do Emitente (a maior parte da pasta de papel
produzida pelo Emitente é usada para a sua própria produção de papel), uma descida
significativa no preço da pasta de papel poderia ter um efeito material prejudicial nas suas
receitas operacionais líquidas, fluxos de caixa, resultado operacional e resultado líquido.
Os preços de papel podem também estar sujeitos a flutuações significativas. As flutuações
cíclicas nos preços do papel advêm principalmente de flutuações dos preços das matériasprimas, nomeadamente dos preços da pasta de papel, alterações na oferta e procura mundiais
de papel, e da situação financeira dos vários intervenientes do mercado (tal como produtores,
traders, distribuidores, clientes finais, etc.) a nível mundial. Assim sendo, não pode ser dada
qualquer garantia de que o Emitente conseguirá manter os atuais níveis de vendas ou
rentabilidade no futuro. Uma descida significativa no preço do papel pode prejudicar as receitas
operacionais líquidas, fluxos de caixa, resultado operacional e resultado líquido do Emitente.
Devido à intensidade de capital e aos elevados custos fixos típicos da atividade do Emitente, a
sua rentabilidade global é sensível a pequenas variações nos volumes de vendas e a
pequenas alterações no equilíbrio entre a oferta e a procura. Assim, a atividade, a situação
financeira e os resultados de exploração do Emitente podem ser materialmente afetados num
período de quebra prolongada e relevante do mercado. Por outro lado, se o Emitente for
incapaz de responder a subidas de procura, pode ter de limitar as entregas de algumas
encomendas a clientes atuais, o que pode prejudicar a sua reputação e as suas relações de
longo-prazo com estes clientes. Se o Emitente não for capaz de responder oportunamente às
alterações na procura dos seus produtos, a sua atividade e os seus resultados de exploração
podem ser prejudicados.
2.1.5

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

competitivos e alguns dos seus concorrentes têm vantagens que podem prejudicar a
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capacidade do Emitente concorrer com eles. A incapacidade do Emitente concorrer de
forma eficaz prejudicaria a sua atividade e os seus resultados de exploração
As indústrias em que o Emitente opera são extremamente competitivas, sendo de esperar que
o nível da concorrência em termos de preço e de oferta continue a ser intenso. Os fatores que
afetam a capacidade de o Emitente concorrer de forma bem-sucedida na indústria incluem a
qualidade, desempenho, preço, fiabilidade, mix e aceitação pelo mercado dos seus produtos e
serviços, aceitação pelo mercado dos produtos e serviços dos seus concorrentes, eficiência e
qualidade de produção dos produtos do Emitente, bem como a reputação do Emitente e o
apoio prestado aos seus clientes.
Para além de estar em concorrência com produtores regionais especializados, o Emitente
concorre também com um conjunto de grandes produtores internacionais de pasta de papel e
de papel. Qualquer aumento na concorrência nas indústrias em que o Emitente desenvolve a
sua atividade pode ter um impacto relevante nos seus preços. Adicionalmente, o aumento da
capacidade de produção pelos concorrentes do Emitente sem que o mesmo seja
acompanhado de um aumento de procura pode resultar num excesso de oferta em
determinadas regiões, fazendo descer os preços e diminuindo as margens. O Emitente pode
não ser capaz de aproveitar as oportunidades de consolidação que surjam no mercado e o
desaproveitamento de oportunidades de crescimento poderá tornar o Emitente menos
competitivo. Um aumento da concorrência, resultante principalmente de um excesso de
capacidade dos seus concorrentes, pode conduzir à perda de quota de mercado pelo Emitente,
a investimentos acrescidos e à redução de preços, sendo que qualquer uma destas situações
teria um efeito material adverso na situação financeira e nos resultados de exploração do
Emitente.
A posição competitiva do Emitente nos mercados da pasta de papel e do papel é influenciada
por muitos fatores, entre os quais o funcionamento eficiente das suas fábricas, a
disponibilidade, qualidade e custo das matérias-primas como a madeira, energia, água e
químicos, e a disponibilidade de mão-de-obra e fornecedores que prestem serviços nos
mercados de exportação de pasta de papel e de papel. Os concorrentes do Emitente no
mercado da pasta de papel e do papel no hemisfério sul têm custos de produção
consideravelmente mais baixos, o que obriga o Emitente a fazer investimentos relevantes de
modo a manter preços competitivos e a produzir produtos de elevada qualidade. Uma pressão
descendente nos preços da pasta de papel e do papel por parte dos concorrentes do Emitente
pode afetar a sua rentabilidade, especialmente se esta for incapaz de manter bases de custos
competitivas.
Alguns

dos

concorrentes

do Emitente poderão

ter

vantagens

relativamente a si,

nomeadamente maiores recursos financeiros, um custo mais baixo de matérias-primas,
energia, mão-de-obra e outros custos operacionais e legislação ambiental menos exigente a
cumprir. Em consequência, o Emitente não pode assegurar que cada uma das suas fábricas,
ou das suas operações como um todo, irão permanecer competitivas. Ademais, se o Emitente
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for incapaz de aumentar de forma suficiente ou oportuna os preços dos seus produtos para
contrariar os efeitos de maiores custos, ou se for incapaz de reduzir preços como resposta a
uma política agressiva de preços por parte dos seus concorrentes, pode perder quota de
mercado. Qualquer incapacidade em manter o nível de competitividade terá um impacto
negativo na capacidade de o Emitente manter os atuais níveis de rentabilidade ou de fazer
crescer a atividade.
2.1.6

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

Como parte da sua estratégia de crescimento, o Grupo Portucel decidiu diversificar a sua
atividade entrando em novas áreas de negócio. Assim, em fevereiro de 2015, o Grupo Portucel
celebrou um contrato para a aquisição das ações da sociedade AMS, empresa portuguesa com
atividade na área do papel tissue, a qual ficou concluída no dia 4 de junho de 2015. Por outro
lado, também em 2015, o Grupo Portucel iniciou a construção de uma fábrica de pellets nos
Estados Unidos da América, a qual espera que esteja concluída no terceiro trimestre de 2016.
A expansão da atividade do Emitente para novas áreas de negócio comporta riscos inerentes a
esses novos negócios, dos quais se realçam os seguintes:


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



o risco da existência de atrasos ou de custos com a integração dos negócios, das
operações, do pessoal e/ou dos sistemas que não tenham sido antecipados;



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



o risco de que as novas atividades requeiram métodos operacionais e estratégias
comerciais ou de marketing diversas das empregues pelo Grupo Portucel relativamente
aos seus outros segmentos de negócio;



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



o risco de que as despesas necessárias com o capital ou o fundo de maneio
associados aos novos negócios sejam superiores às previstas;



o risco de que os níveis estimados de vendas, lucros e/ou retorno do investimento nos
novos negócios não se concretize;



o risco de que as margens associadas aos novos negócios sejam inferiores às
previstas, exigindo do Grupo Portucel a implementação de medidas extraordinárias
para atingir a eficiência de custos necessária; e



o risco associado com a verificação de contingências ou de responsabilidades que não
tenham sido detetadas à data da aquisição ou cujo valor não tenha sido devidamente
estimado.

Para mais informação acerca da aquisição da AMS e da construção da fábrica de pellets, vide
secção 6.2 - Atividades.
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É ainda relevante no âmbito dos novos projetos o risco associado ao projeto de Moçambique
(ver secção 6.1 – Introdução). Trata-se de um projeto de elevada dimensão e complexidade,
cujo investimento se estende por um período de tempo alongado, e em relação ao qual não é
ainda neste momento possível definir com rigor os níveis de investimento total nem a sua
calendarização. Assim, para além dos riscos identificados acima neste mesmo ponto 2.1.6 para
os novos negócios que são globalmente aplicáveis a este projeto pelas características
inovadoras que este projeto tem no âmbito da Portucel, e para além dos riscos inerentes aos
mercados emergentes adiante identificados no ponto 2.1.16 – Operações internacionais
futuras, incluindo em mercados emergentes, poderão estar sujeitas a incertezas económicas,
sociais e políticas, há ainda a considerar: (i) o risco de ser efetuado um investimento gradual
durante o período de plantação e crescimento da base florestal, com alguma expressão, sem
que se concretizem as complementares unidades industriais, (ii) o risco do custo associado ao
investimento nas unidades industriais não poder ser suportado por falta de fundos, falta de
financiamento, falta de parceiros de capital para o projeto ou simplesmente por se revelar
excessivo para os retornos esperados na altura do investimento, e (iii) o risco associado ao
facto de não existirem ainda na data da concretização o conjunto de infraestruturas que são
indispensáveis à implementação da fase industrial do projeto.
2.1.7

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

cobrados a qualquer um dos seus principais clientes podem prejudicar os resultados
operacionais e situação financeira do Emitente
O Emitente vende uma quantidade importante do BEKP e do papel UWF por si produzidos a
vários grandes clientes. Em 31 de dezembro de 2015, os 10 maiores clientes de pasta de papel
do Emitente foram responsáveis por 76% das vendas externas de BEKP, sendo que o maior
cliente representou cerca de 15% dessas vendas. O Emitente estima que os seus 10 maiores
clientes de papel tenham sido responsáveis por 53% das vendas líquidas de papel UWF em
2015, sendo que o maior cliente representou cerca de 11% dessas vendas. Embora o Emitente
tente atenuar a concentração de clientes vendendo papel UWF para 131 territórios (incluindo
123 países), qualquer perda de grandes clientes ou redução significativa de encomendas de
grandes clientes pode prejudicar os seus resultados. O Emitente não tem contratos de longo
prazo com nenhum dos seus clientes que assegure um nível contínuo de negócio com eles.
Ademais, os contratos celebrados com os seus clientes não são exclusivos e não é costume
que contenham compromissos de compra de quantidades mínimas. O Emitente acredita que a
relação com os seus principais clientes depende da sua capacidade de continuar a
disponibilizar produtos de qualidade a preços competitivos. Se o Emitente perder qualquer um
destes clientes ou se sofrer uma redução significativa do nível de compras por parte de
qualquer um deles, poderá não ser capaz de substituir, rapidamente, o volume de negócio
perdido e os seus resultados operacionais, bem como a sua atividade poderão ser
prejudicados. Para além disso, o enfoque nestes grandes clientes pode afetar a capacidade de
satisfazer encomendas de clientes mais pequenos, especialmente quando a oferta de produto
for reduzida. A maior parte das vendas do Emitente é efetuada por distribuidores de papel.
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Adicionalmente, alguns dos maiores clientes distribuidores de papel e tipográficos foram
prejudicados pela atual instabilidade económica e os seus perfis creditícios foram-se
deteriorando. A perda ou redução de encomendas de qualquer um destes clientes importantes
ou de outros clientes pode ter um efeito material negativo na atividade e nos resultados de
exploração e fluxos de caixa do Emitente.
2.1.8

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

aumento da procura ou motivos relacionados com o número restrito de fornecedores
externos, sem aumentos correspondentes nos preços de venda, ou qualquer
perturbação no fornecimento de matérias-primas, podem prejudicar a atividade e
resultados de exploração do Emitente
Os preços de venda da maioria dos produtos que o Emitente produz, e os preços de compra de
muitas das matérias-primas que utiliza, costumam variar em função dos ciclos económicos
globais. Apesar de, devido ao nível de integração de BEKP produzida pelo Grupo Portucel na
produção de papel, as variações no custo desta matéria-prima não tenderem a afetar o custo
de produção de papel do Grupo Portucel, aumentos dos preços de outros custos de produção,
nomeadamente da madeira, químicos e energia, podem afetar os resultados operacionais do
Emitente se este não conseguir aumentar os preços do papel de modo a compensar de forma
suficiente os custos acrescidos. O Emitente precisa de quantidades substanciais de madeira,
químicos e energia para as suas atividades de produção. Os preços e a disponibilidade destas
matérias-primas poderão estar sujeitos a alterações. Qualquer aumento do custo de matériasprimas e outros serviços necessários, assim como restrições de fornecedores, pode ter um
impacto negativo na atividade e resultados de exploração do Emitente.
Como resultado da dependência do Emitente de um número limitado de fornecedores externos
e dos desafios que este poderá enfrentar para obter fornecimentos adequados de matériasprimas, o Emitente está sujeita a variações no preço, disponibilidade, qualidade e calendários
de entregas. Adicionalmente, o Emitente não pode ter a certeza de que os seus fornecedores
atuais irão continuar a fornecer-lhe as quantidades de matérias-primas de que precisa ou
satisfazer as suas especificações e requisitos de qualidade previstos. Qualquer interrupção no
fornecimento de matérias-primas cuja oferta é limitada pode prejudicar de forma significativa a
capacidade de o Emitente produzir os seus produtos até que seja identificada uma eventual
nova fonte de fornecimento. Embora o Emitente acredite que existem outros fornecedores
destas matérias-primas, pode não conseguir encontrar rapidamente um canal de fornecimento
alternativo em quantidades suficientes e em termos comercialmente satisfatórios. Qualquer
falha no desempenho por parte dos fornecedores do Emitente pode conduzir à interrupção da
produção dos seus produtos, o que teria um efeito materialmente negativo na sua atividade.
A madeira de eucalipto é a principal matéria-prima utilizada nos produtos de pasta de papel e
de papel fabricados pelo Emitente. As flutuações do preço e quaisquer dificuldades
encontradas no fornecimento de madeira podem ter um impacto significativo nos custos de
produção de BEKP.
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Ademais, outras indústrias podem concorrer pelas mesmas matérias-primas, fazendo subir os
preços destas. A plantação de novas áreas de eucaliptos está sujeita a autorização dos
proprietários de áreas florestais e de diversas entidades públicas e privadas, os quais poderão
demorar na aprovação de novos projetos. O Grupo Portucel assegura a gestão de um
património florestal de cerca de 122.000 hectares, em Portugal continental e nos Açores, onde
cerca de 73% da área é ocupada por eucaliptos. Para além disso, apesar de praticamente
todos os eucaliptais que o Emitente detém serem objeto de certificação, só uma pequena parte
dos eucaliptais portugueses está certificada. Tendo em conta que uma parte substancial do
fornecimento externo de eucaliptos do Emitente vem de eucaliptais portugueses, isto poderá
limitar a capacidade de o Emitente fornecer os seus clientes com produtos feitos a partir de
madeira certificada. Eventuais alterações na regulamentação e uma procura acrescida por
terrenos ou eucaliptos em Portugal para outros usos poderão reduzir a disponibilidade ou
aumentar o custo de eucaliptos disponíveis para a produção de pasta de papel e de papel.
Além disso, a oferta e o preço da madeira podem ser negativamente afetados por condições
atmosféricas e outros acontecimentos. Reduções na oferta doméstica em termos de volume ou
de qualidade para fazer face às necessidades do Emitente, poderão resultar na necessidade
de aumentar a quantidade de madeira importada, podendo, assim, aumentar os custos do
Emitente, o que poderá ter um efeito negativo nos seus resultados de exploração.
2.1.9

Aumentos dos custos de transporte ou perturbações nos serviços de transporte

podem prejudicar a atividade e os resultados de exploração do Emitente
A atividade do Emitente está dependente de serviços de transporte contratados a terceiros. O
Emitente depende fortemente de transportes rodoviários, ferroviários e marítimos para a
entrega de matérias-primas nas suas fábricas e dos seus produtos aos clientes. As operações
ferroviárias, rodoviárias e marítimas estão sujeitas a limitações de capacidade, bem como a
vários riscos, nomeadamente perturbações de índole atmosférica e abrandamentos devido a
greves e outras paralisações laborais. Se houver alterações materiais na disponibilidade ou
custo de serviços ferroviários, rodoviários ou marítimos, poderemos não ser capazes de
providenciar alternativas de transporte em termos aceitáveis, o que poderá levar a interrupções
ou abrandamentos na atividade do Emitente ou a custos acrescidos.
O custo dos serviços de transporte é afetado pela volatilidade dos preços dos combustíveis.
Dado que o Emitente exporta a maioria da pasta de papel e do papel que produz para fora de
Portugal, um aumento no custo dos serviços de transporte pode ter um efeito material adverso
no negócio do Emitente. Até agora, o Emitente não foi capaz de refletir a totalidade dos
aumentos dos preços dos combustíveis nos preços praticados com os seus clientes e pode não
vir a ser capaz de o fazer no futuro. Se o Emitente não conseguir aumentar os preços dos
produtos que vende de modo a refletir o aumento do preço do custo dos serviços de transporte,
as suas margens ilíquidas e os resultados operacionais poderão ser adversamente afetados de
modo material.
Se alguns dos prestadores de serviços de transporte do Emitente falhar na entrega atempada
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de matérias-primas, o Emitente pode não ser capaz de produzir os seus produtos dentro do
prazo acordado. Qualquer falha na entrega atempada de matérias-primas ou de produtos
acabados por um prestador de serviços de transporte pode denegrir a reputação do Emitente,
afetando negativamente as suas relações com os respetivos clientes, o que pode ter um efeito
material adverso no negócio e resultados operacionais daquele.
2.1.10 A disponibilidade e os preços da energia e das matérias-primas necessárias à
sua produção podem afetar adversamente o negócio e os resultados operacionais do
Emitente
O Emitente gera grande parte das suas necessidades energéticas. Em 2014 e também em
2015 (tal como verificado em 31 de dezembro de 2015) gerou mais eletricidade,
predominantemente a partir de recursos renováveis, incluindo biomassa florestal e subprodutos
operacionais, do que a que utilizou.
Não obstante, o Emitente tem vendido sensivelmente toda a eletricidade que produz à rede
nacional e adquirido a energia que consome (excluindo a energia a vapor) de fornecedores
terceiros. O custo da energia é um dos maiores gastos do Emitente, uma vez que as suas
operações consomem quantidades significativas de energia.
Os preços da energia e das matérias-primas necessárias à sua produção, com exceção da
biomassa, até certa medida, estão indexados aos preços internacionais do petróleo, os quais
são imprevisíveis e podem variar significativamente em virtude de ocorrências que estão fora
do controlo do Emitente, tais como desenvolvimentos geoestratégicos e geopolíticos, ações por
parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros produtores de petróleo e
gás, a oferta e procura de petróleo e gás, guerras, terrorismo e distúrbios em países produtores
de petróleo e padrões produtivos regionais. Em virtude de fatores contratuais ou de mercado, o
Emitente pode não conseguir compensar essa volatilidade. O Emitente não garante que está
protegido contra variações significativas nos preços e disponibilidade de fontes energéticas.
Incrementos de preço que o Emitente não consiga transpor para os clientes ou perturbações no
abastecimento de combustível, gás natural e eletricidade, poderão agravar a estrutura de
custos do Emitente, o que pode ter um efeito adverso relevante no seu negócio e resultados
operacionais.
2.1.11 Alterações no regime regulatório podem ter um efeito adverso no segmento de
negócio da energia do Emitente
Alterações regulatórias nas indústrias em que o Emitente está presente, relacionadas
nomeadamente com a produção de eletricidade e tarifas de venda, podem ter um efeito
adverso no segmento de negócio Energia, que representou cerca de 9% das suas receitas
totais em 2014 e cerca de 8% em 2015 e, em última instância, nos seus resultados
operacionais (o valor das vendas totais de energia, abrangendo também as vendas incluídas
em outros segmentos de negócio – entre os quais “pasta e papel integrados” e “pasta stand
alone” -, correspondeu a cerca de 15% e 12% das receitas totais do Grupo em 2014 e 2015,
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respetivamente).
Alterações nas tarifas aplicáveis podem significar uma diminuição do rendimento do Emitente,
o que pode ter um efeito adverso relevante no seu negócio e resultados operacionais.
2.1.12 As fábricas do Emitente podem enfrentar paragens de produção que podem
prejudicar o seu negócio e resultados de exploração
Os processos de produção do Emitente estão dependentes de equipamentos e fábricas de
importância crucial, tal como as de papel e de pasta de papel. Os seus equipamentos podem
sofrer avarias como consequência de falhas, danos ou acidentes imprevistos. Acresce que as
suas fábricas estão também sujeitas ao risco de perda catastrófica devido a eventos
imprevistos tais como incêndios, explosões ou condições atmosféricas violentas. Mesmo uma
perturbação de curta duração na produção pode prejudicar as relações do Emitente com os
seus clientes, fazendo com que estes reduzam a quantidade de produtos acabados que
compram ou deixem mesmo de comprar produtos ao Emitente. Qualquer perturbação desse
género pode resultar em perdas de receita, custos acrescidos ou diminuição de lucros.
2.1.13 O Emitente está sujeito a extensa regulação, incluindo regulação ambiental, e a
falta de capacidade para cumprir com a regulação em vigor ou com as alterações
regulatórias pode ter um impacto negativo na sua atividade e resultados de exploração
O Emitente está sujeito a um vasto leque de legislação e regulamentação relativas ao
ambiente, à saúde e à segurança no desenvolvimento da sua atividade. As leis e
regulamentação que lhe são aplicáveis exigem a obtenção de licenças, autorizações e outras
aprovações relativamente às suas atividades. Em particular, as fábricas em que o Emitente
opera estão sujeitas a rigorosa regulamentação internacional, nacional e local relativas ao seu
desenvolvimento e funcionamento (incluindo, entre outras, legislação sobre a aquisição,
locação e utilização de terrenos, alvarás de construção, conservação da paisagem, controlo do
ruído, proteção e licenças ambientais, emissões para o ar e para a água, transmissão de
energia e congestionamento das redes de distribuição). O Emitente vende os seus produtos em
cerca de 123 países, estando, por isso, sujeito ao enquadramento regulatório das várias
jurisdições em que está presente. A título de exemplo, o Emitente tem sido parte em alguns
processos de anti-dumping e de cláusula de salvaguarda em várias jurisdições. Este quadro
regulamentar impõe encargos e riscos de cumprimento diários significativos. O cumprimento
destas leis e regulamentações constitui um aspeto significativo do seu setor de atividade,
sendo necessários recursos legais e financeiros substanciais para assegurar o seu
cumprimento e para gerir os riscos ambientais.
O incumprimento da regulamentação poderia resultar na revogação de licenças, em sanções,
coimas, ou mesmo em sanções penais. O Emitente acredita que atualmente está em situação
de cumprimento material de toda a regulamentação aplicável. Contudo, não pode garantir que
irá continuar a estar em cumprimento de todas as regulamentações aplicáveis, ou que tem
capacidade para evitar, no futuro, coimas, penalizações, sanções e despesas relevantes
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associadas com aspetos relacionados com o cumprimento. O cumprimento dos requisitos
regulamentares pode ainda implicar custos substanciais para as suas operações que podem
não ser recuperáveis.
Os setores de atividade em que o Emitente atua estão sujeitos a um nível de regulação
ambiental substancial e estão expostos a custos e responsabilidades ambientais. Caso o
Emitente incorra nos referidos custos e responsabilidades ou adote leis, regulamentação ou
políticas e práticas de implementação na área ambiental mais restritivas, pode sofrer um efeito
negativo material na sua situação financeira, nos resultados de exploração ou nos fluxos de
caixa. De uma maneira geral, as autoridades governamentais competentes estão investidas de
poderes para limpar e reparar danos ambientais e para cobrar quaisquer custos relacionados
às partes responsáveis, incluindo aos proprietários de imóveis e às pessoas responsáveis por
causar os danos ou a contaminação ambientais. Estas autoridades governamentais podem
ainda impor um ónus, fiscal ou outro, às partes responsáveis para garantir o seu reembolso.
Para além disso, a indústria do papel europeia confronta-se com uma crescente pressão para
obter madeira e pasta de papel de florestas geridas de forma sustentável através de vários
sistemas de certificação. A madeira das suas florestas e a maioria da madeira importada da
América do Sul é certificada. Contudo, o mercado ibérico é caracterizado por pequenas
florestas que pertencem a um número considerável de pequenos proprietários florestais e que,
apesar de serem geridas de forma sustentável, não são todas certificadas. Os proprietários
florestais estão atualmente a conduzir um processo com vista ao aumento da proporção de
florestas certificadas em Portugal e em Espanha com o apoio do Emitente, no entanto, estes
benefícios só se concretizam a longo prazo.
As leis e a regulamentação ambientais que lhe são aplicáveis sofreram várias alterações nos
últimos anos e é provável que se tornem mais rigorosas no futuro. A título de exemplo, a
legislação local e nacional tornou-se mais exigente no que diz respeito ao controlo dos
resíduos. Não se pode prever o momento ou a forma de futuras iniciativas regulamentares ou
de aplicação da lei, ou o montante das despesas de capital acrescidas ou de outras despesas
que serão necessárias para cumprir com os requisitos regulamentares ambientais ou outros, ou
se estes custos poderão ser refletidos nos clientes através de um aumento dos preços.
Alterações das leis e regulamentação existentes podem afetar de forma relevante e negativa a
atividade e os resultados de exploração do Emitente.
2.1.14 A atividade do Emitente é conduzida sob controlos administrativos de natureza
diversa
O Emitente está sujeito a supervisão por parte de um conjunto de autoridades administrativas
públicas em áreas como laboral, fiscal e ambiente, entre outras. O Emitente acredita que a sua
atividade cumpre as normas e a regulamentos administrativos materiais aplicáveis em todas as
suas vertentes relevantes. Contudo, as autoridades competentes poderão não concordar com a
sua interpretação das referidas normas e regulamentos. No passado, o Emitente foi objeto de
processos por alegadas violações das referidas normas e regulamentos e pode voltar a sê-lo
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no futuro. As autoridades públicas podem decidir realizar auditorias, revisões ou inspeções às
suas atividades, o que pode significar um acréscimo de custos ou a aplicação de impostos,
coimas ou medidas corretivas necessárias para fazer com que as suas atividades estejam em
cumprimento das normas e regulamentos e em linha com as interpretações da respetiva
autoridade pública, o que pode prejudicar a atividade e os resultados de exploração do
Emitente.
2.1.15 Incêndios, acidentes ou outras situações de catástrofe que afetem as suas
instalações, florestas ou viveiros podem ter um impacto negativo na atividade e nos
resultados de exploração do Emitente
A paisagem portuguesa está sujeita a incêndios e a outras situações de catástrofe e as suas
florestas têm sido palco de eventos desta natureza no passado. Incêndios fora de controlo
podem atingir grandes partes das suas florestas e dos seus viveiros no futuro, queimando-os, e
os riscos de incêndio podem aumentar em resultado de alterações climáticas. Embora o
Emitente tenha implementado planos de prevenção e de proteção de incêndio abrangentes
para evitar e atenuar estes riscos (a título de exemplo refira-se que o Emitente investiu em
2014 cerca de Euros 3 milhões em ações de prevenção e apoio ao combate de incêndios,
investimento este que está em linha com o dos anos anteriores), estas medidas podem não ser
suficientes para evitar danos às suas florestas e aos seus viveiros resultantes de incêndios ou
de outras situações de catástrofe. Os incêndios constituem um risco de destruição das suas
existências de madeira, presentes e futuras, ao mesmo tempo que aumentam também os
custos de florestamento e posterior preparação da terra para plantação.
O Emitente está exposto aos riscos de incidentes operacionais e outros incidentes relacionados
com segurança. Podem eventualmente ocorrer acidentes ou outras situações imprevisíveis, e
não é garantido que os seguros do Emitente cubram os prejuízos resultantes dos mesmos.
Para além disso, algumas das instalações do Emitente estão situadas em áreas com elevado
risco de tremores de terra. Adicionalmente, se as suas fontes de madeira ou as dos seus
fornecedores ficarem danificadas devido a incêndio, acidentes ou outros eventos, a sua
capacidade de fornecimento de madeira da região para as suas fábricas poderá ser posta em
causa. Acresce que se as instalações do Emitente ficarem danificadas, tal pode afetar a
capacidade de produção dos seus produtos. Estas situações poderiam ter um impacto negativo
nas suas operações.
2.1.16 As alterações climáticas e as medidas legais e regulamentares introduzidas em
resposta a alterações climáticas podem afetar negativamente a atividade e os resultados
de exploração do Emitente
Um número crescente de cientistas, ambientalistas, organizações internacionais, entidades
reguladoras e outros peritos acreditam que as alterações climáticas globais têm contribuído e
continuarão a contribuir para a crescente imprevisibilidade, frequência e gravidade dos padrões
meteorológicos e dos desastres naturais em determinadas partes do mundo. Em
consequência, foram introduzidas medidas legais e regulamentares em inúmeros países, numa
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tentativa de reduzir o grau das emissões de gases com efeito de estufa e de outras emissões
de carbono, que alguns alegam contribuir de forma substancial para as alterações climáticas
globais. Para além disso, os incentivos legais e financeiros que favorecem os combustíveis
alternativos estão a levar a uma crescente utilização sustentável de fontes de combustível não
fóssil para a produção de eletricidade. As reduções das emissões de gases com efeito de
estufa e as iniciativas que favorecem a utilização de fontes de combustível não fóssil poderiam
resultar num aumento dos custos da energia, do transporte e das matérias-primas, e podem
obrigar o Emitente a fazer investimentos adicionais nas suas fábricas e nos seus
equipamentos.
De 2008 a 2012, o Emitente não tinha de pagar as suas emissões de carbono. Contudo, desde
2013, o regime de livre atribuição de direitos de emissão sofreu alterações na sequência de
uma Diretiva da União Europeia, com base nas referências para o mercado de pasta e de
papel, e com base em critérios de fugas de carbono. A livre atribuição manter-se-á
parcialmente (prevendo-se que cubra cerca de 60% das emissões do Emitente em 2020).
Desta forma, o Emitente terá de passar a adquirir as licenças de emissões de carbono de que
vier a necessitar, a um preço sujeito a variações de mercado e que, como tal, pode vir a
aumentar no futuro. Esta alteração irá aumentar os custos da indústria transformadora em geral
e, nomeadamente, da indústria da pasta de papel e do papel, sem qualquer compensação pelo
CO2 que é anualmente absorvido pelas florestas desta indústria. Acresce que as eventuais
alterações climáticas que tenham um impacto negativo nas condições climáticas em Portugal
poderão ter um impacto adverso na taxa de crescimento e na qualidade das florestas do
Emitente ou nos seus custos de produção. As alterações dos níveis de pluviosidade e de
outros padrões meteorológicos poderão resultar em falta de água, a qual constitui um recurso
crucial para os processos de fabricação do Emitente. Adicionalmente, as alterações climáticas
podem aumentar a propagação de doenças e de pestilências na madeira fornecida ao
Emitente. Não obstante o Emitente não poder prever o impacto das alterações das condições
climáticas globais ou das respostas legais dos reguladores e da sociedade às preocupações
com as alterações climáticas globais, quaisquer situações deste tipo podem prejudicar a sua
atividade e os seus resultados de exploração.
2.1.17 Operações internacionais futuras em mercados emergentes poderão estar
sujeitas a incertezas económicas, sociais e políticas
Atualmente o Emitente exerce uma pequena parte da sua atividade em localizações
internacionais, incluindo em Moçambique, e pode expandir-se para locais adicionais. Assim,
pode ser confrontado com um conjunto de riscos associados com a operação em mercados
emergentes que poderão ter um impacto relevante na sua atividade e nos resultados de
exploração. Estes riscos incluem a adaptação aos requisitos regulatórios locais, o cumprimento
das leis e da regulamentação aplicáveis a entidades estrangeiras, a incerteza dos processos
judiciais, e a ausência, perda ou não renovação de acordos favoráveis celebrados com as
autoridades locais.
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Para além disso, as futuras atividades do Emitente em mercados emergentes podem envolver
um conjunto de riscos que têm uma maior prevalência aí do que em mercados desenvolvidos,
tais como instabilidade económica, governamental e militar, agitação social, a possibilidade de
a regulamentação governamental sofrer alterações significativas, a nacionalização e a
expropriação da propriedade privada, dificuldades na cobrança de pagamentos, flutuações
significativas nas taxas de juro e de câmbio, alterações do quadro fiscal, a imprevisibilidade da
execução de disposições contratuais, medidas de controlo de divisas e outras intervenções ou
restrições desfavoráveis impostas por autoridades públicas, podendo todas colocar exigências
desproporcionais à administração do Emitente e ao seu pessoal. A verificação de um ou mais
destes riscos, em Moçambique ou em qualquer outro país ou região em que possa vir a
desenvolver a sua atividade no futuro, poderá ter um efeito negativo relevante na atividade e
nos resultados de exploração do Emitente.
2.1.18 Novas tecnologias ou alterações nas preferências do consumidor podem afetar a
capacidade do Emitente para concorrer com êxito
Podem surgir novas tecnologias ou processos inovadores e as tecnologias existentes podem
registar novos desenvolvimentos nos setores de atividade em que o Emitente está ativo, o que
pode ter um impacto nos métodos de produção ou na qualidade dos seus produtos. Alterações
inesperadas e repentinas nas tecnologias utilizadas ou o desenvolvimento de processos
inovadores que afetem o setor de atividade do Emitente podem tornar as suas tecnologias e os
seus produtos obsoletos, ou menos competitivos, no futuro. O desenvolvimento contínuo de
tecnologias avançadas para novos produtos e melhoramentos de produtos, nomeadamente no
âmbito da sua atividade de pasta de papel e de papel, é uma forma importante de manter a
competitividade dos preços praticados. Se o Emitente não conseguir acompanhar o ritmo das
alterações tecnológicas nos setores industriais em que opera, o Emitente pode sofrer um
decréscimo das encomendas, erosão dos preços e margens mais baixas. A sua falta de
capacidade para se antecipar a desenvolvimentos tecnológicos, a evoluções dos padrões da
indústria ou à procura do consumidor, ou de responder rapidamente aos mesmos, poderá ter
um efeito negativo relevante na sua atividade e nos seus resultados de exploração. Por outro
lado, as pressões competitivas poderão forçar o Emitente a implementar estas novas
tecnologias com custos substanciais.
Para além disso, as tendências da publicidade, da comunicação, da transmissão e da
armazenagem de dados e dos meios eletrónicos poderão afetar negativamente a procura de
suportes de impressão tradicionais e outras aplicações do papel, incluindo os seus produtos e
os dos seus clientes. Se bem que estas tendências não possam ser previstas com certeza, a
concorrência com os meios eletrónicos pode levar a uma procura mais fraca de determinados
produtos em alguns dos seus mercados. Quaisquer das referidas alterações das preferências
do consumidor ou de outras tendências poderá ter um impacto negativo relevante na atividade
e nos resultados de exploração do Emitente.
2.1.19 A atividade do Emitente irá sofrer se este não conseguir reter quadros superiores
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e colaboradores chave ou se não conseguir atrair e reter colaboradores altamente
qualificados
O êxito do Emitente depende em grande parte do pleno envolvimento dos seus quadros
superiores e de colaboradores que tenham uma experiência profissional de valor, em todas as
áreas de atividade. A capacidade do Emitente para reter e motivar os seus quadros superiores
e demais colaboradores chave e para atrair colaboradores altamente qualificados afeta de
forma significativa a sua capacidade para prosseguir a sua atividade com êxito e para expandir
as suas operações no futuro. O Emitente pode não conseguir contratar e reter quadros locais
altamente qualificados nas geografias para onde está atualmente a expandir o seu negócio,
nomeadamente, Moçambique e Estados Unidos da América. Se o Emitente perder quadros
superiores ou quadros locais com experiência significativa nos mercados em que está ativo,
poderá deparar-se com dificuldades em encontrar e atrair substitutos adequados. Tal poderá
ter um impacto negativo na sua atividade e nos resultados de exploração.
2.1.20 O Emitente pode estar sujeito a determinadas responsabilidades, nomeadamente
no que diz respeito a processos judiciais
O Emitente está exposto ao risco de responsabilidades decorrentes de processos judiciais. O
Emitente realiza uma avaliação das pretensões e dos processos judiciais para determinar a
probabilidade de resultados desfavoráveis registando provisões nas suas contas para o efeito;
contudo, os resultados ou perdas efetivos podem diferir significativamente e ter um impacto
negativo na sua atividade.
2.1.21 O Emitente pode estar sujeito a passivos contingentes relacionados com
subvenções e subsídios atribuídos ou geridos pelo Governo português
O Emitente beneficia de incentivos fiscais e financeiros atribuídos ou geridos pelo Governo
português relativamente a um conjunto de investimentos, cuja retenção está sujeita a
determinadas condições, incluindo o cumprimento de níveis de empregabilidade e de
produção. Apesar de o Emitente acreditar que as referidas condições estão a ser cumpridas,
não o fazer poderia resultar na retirada de tais apoios ou numa obrigação de reembolso.
Riscos financeiros
2.1.22 Risco cambial
A variação da taxa de câmbio do Euro face a outras divisas pode afetar significativamente as
receitas do Grupo Portucel, assim como algumas rubricas de custo.
Por um lado, uma parte significativa das vendas do Grupo Portucel (cerca de 38% das vendas
totais consolidadas a 31 de dezembro de 2015) é denominada em moedas diferentes do Euro,
pelo que a variação da taxa de câmbio do Euro face a essas moedas pode ter um efeito
significativo nas vendas, sendo a moeda com maior impacto o dólar norte-americano, que
representou no mesmo período cerca de 30% do referido indicador. As vendas em libras
esterlinas e em francos suíços têm igualmente alguma expressão, tendo as vendas noutras
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moedas menor significado.
Também as compras de algumas matérias-primas, energia e a contratação de serviços de
logística são efetuadas em dólares norte-americanos ou, de forma direta ou indireta, afetadas
pela sua cotação, pelo que variações nesta moeda poderão ter um impacto nos valores de
aquisição de bens e serviços pelo Grupo Portucel.
Uma vez concretizada uma venda ou compra em moeda diferente do Euro, o Grupo Portucel
incorre em risco cambial até ao recebimento ou pagamento dessa venda, existindo
permanentemente, no seu ativo, um montante significativo de créditos a receber, assim como,
embora com menor expressão, débitos a pagar, expostos a risco cambial.
Nos seus ativos, o Grupo Portucel detém uma filial comercial nos Estados Unidos da América,
a Portucel Soporcel North America, cujos capitais próprios ascendem a cerca de USD$ 25
milhões (cerca de Euros 23,1milhões, ao câmbio de 1,0816 à data de 31 de dezembro de
2

2015 ), estando este investimento exposto ao risco cambial. Para além desta operação, o
Grupo Portucel tem um investimento em curso atualmente no valor global de USD$ 116,5
milhões (cerca de Euros 108 milhões ao câmbio de 1,0816 à data de 31 de dezembro de
3

2015 ), relativos à construção de uma fábrica de pellets na Carolina do Sul, nos Estados
Unidos da América. Está prevista a conclusão da fábrica em Abril de 2016, estando o arranque
da produção previsto para julho do mesmo ano.
Também o investimento em curso em Moçambique, designadamente no que se refere aos
gastos com as operações de florestação que estão em curso, está exposto a um risco cambial
relevante. O ano de 2015 foi caraterizado pelo forte crescimento das operações de instalação
de plantações florestais, de forma a garantir o futuro abastecimento do parque industrial. O
investimento total do projeto em Moçambique deverá ascender a um montante entre USD$ 2,5
mil milhões e USD$ 3,0 mil milhões, dependendo das decisões que venham a ser tomadas
quanto à dimensão da fábrica e opções logísticas, e das condições de mercado que se
verificarem na altura em que for tomada a decisão final de prosseguir com o investimento
industrial.
Quando tal se afigura oportuno, o Grupo Portucel recorre à utilização de instrumentos
financeiros derivados, de acordo com uma política definida periodicamente, e que tem como
objetivo limitar o risco líquido de exposição cambial associado às vendas e compras futuras,
aos créditos a receber e aos débitos a pagar e a outros ativos denominados em moedas
diferentes do Euro.
Em 30 de junho de 2015, uma variação (positiva e negativa) de 10% de todas as taxas de
câmbio com referência ao Euro, resultaria num impacto nos resultados do período de Euros
5.675.158 e Euros (6.936.304), respetivamente, e em capital de Euros 2.409.004 e Euros

2

Fonte: Reuters, close price
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(2.106.926), considerando o efeito das operações de cobertura cambial contratadas nessas
datas.
2.1.23 Risco de taxa de juro
Em 31 de dezembro de 2015, cerca de 50% da dívida financeira contraída pelo Grupo Portucel,
tomando em conta os instrumentos de cobertura de risco utilizados, tem o seu custo indexado
a taxas de referência de curto prazo, revistas com uma periodicidade inferior a um ano
(geralmente seis meses na dívida de médio e longo prazo) e adicionadas de prémios de risco,
o que expõe o Grupo Portucel a variações nas taxas de juro. Já em 2016 foram contratados
novos instrumentos de cobertura, pelo que atualmente apenas 33% do custo da dívida está
indexado a taxas de referência de curto prazo. Um aumento nas taxas de juro resultaria num
aumento do custo financeiro do Grupo Portucel nos contratos de financiamento que não sejam
objeto de instrumentos de mitigação, mesmo que o montante do financiamento se mantenha.
Apesar de o Emitente ter recorrido à utilização de instrumentos financeiros derivados,
nomeadamente a swaps de taxa de juro, com o objetivo de fixar a taxa de juro de alguns dos
empréstimos que obtém dentro de determinados parâmetros, o Emitente não recorre à
utilização destes instrumentos para mitigar toda a sua exposição ao risco de taxa de juro.
Assim, a verificação de variações substanciais nas taxas de juro pode gerar um aumento do
custo da dívida financeira do Grupo Portucel, o que pode ter um efeito material adverso no
negócio, situação financeira, resultado líquido e cash flows do Emitente.
A título exemplificativo, um incremento de 0,50% nas taxas de juro sobre as quais são
calculados os juros dos empréstimos contratados pelo Grupo Portucel teria um impacto nos
seus resultados antes de impostos do exercício findo em 30 de junho de 2015 em cerca de
Euros 880 mil.
2.1.24 Risco de crédito
O Emitente encontra-se sujeito ao risco de incumprimento das obrigações de pagamento das
suas contrapartes, em particular, dos seus clientes. Em 30 de junho de 2015, os montantes dos
saldos a receber de clientes totalizavam Euros 202,3 milhões, dos quais Euros 195,1 milhões
dizem respeito a saldos não vencidos.
Com o objetivo de mitigar este risco, o Emitente adotou uma política de gestão da cobertura do
risco que envolve a implementação de seguros de crédito com entidades independentes
especializadas. A quase totalidade das vendas que não estão abrangidas por um seguro de
crédito têm garantias bancárias ou créditos documentários associados, sendo que as vendas
que não estejam cobertas por nenhuma das formas referidas, se encontram dentro dos limites
dos saldos máximos previamente aprovados pela Comissão Executiva.
O agravamento das condições económicas globais ou adversidades que afetem as economias
locais, pode originar uma deterioração na capacidade dos clientes do Emitente para cumprir
com as suas obrigações, podendo levar a que as seguradoras de crédito diminuam
significativamente o montante das linhas que disponibilizam para esses clientes. Como
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resultado, o Emitente pode ter limitações nos montantes que consegue vender a alguns
clientes.
Apesar do recurso a seguros de crédito e a outros instrumentos de mitigação do risco de
crédito, bem como da análise histórica do comportamento financeiro dos clientes do Emitente,
a política de gestão de risco do Emitente pode não ser bem-sucedida no objetivo de limitar a
sua exposição ao risco de crédito, o que pode afetar adversamente o negócio e os resultados
das operações do Emitente.
2.1.25 O nível de endividamento do Emitente pode dificultar a prossecução das suas
atividades
Atualmente, o Emitente tem um montante de dívida cujo serviço envolve recursos significativos.
Em 31 de dezembro de 2015, o endividamento líquido remunerado do Emitente ascendia a
Euros 654,5 milhões. O nível de dívida do Emitente pode ter consequências importantes para a
sua atividade e operações, bem como para os seus acionistas, de entre as quais:
 pode tornar mais difícil o cumprimento das obrigações financeiras do Emitente;
 pode obrigar o Emitente a destinar uma parte significativa dos fluxos de caixa resultantes
das suas operações para a amortização de dívida, reduzindo assim as disponibilidades de
caixa para financiar aquisições, projetos de expansão e outros objetivos em geral;
 pode tornar o Emitente mais vulnerável num cenário de retração da sua atividade ou de
recessão da economia em geral ou dos seus setores de atividade;
 pode colocar o Emitente numa situação de desvantagem competitiva face aos seus
concorrentes que tenham níveis de endividamento inferiores ou mais recursos financeiros;
 pode limitar a flexibilidade do Emitente para reagir à concorrência ou a alterações na sua
atividade e/ou setores de atividade;
 pode ter um impacto negativo nos termos e condições do crédito concedido ao Emitente;
 pode restringir a capacidade do Emitente de realizar aquisições estratégicas ou de explorar
determinadas oportunidades de negócio; e
 pode limitar, entre outros aspetos, a capacidade do Emitente para contrair financiamento
adicional e aumentar os custos associados a esse financiamento, ou para angariar capital.
Qualquer um destes ou outros eventos e respetivas consequências podem ter um impacto
material negativo na capacidade do Emitente para satisfazer as obrigações relacionadas com a
dívida por si contraída. A capacidade do Emitente para realizar pagamentos, para refinanciar
dívida ou para financiar aquisições, para fazer investimentos ou realizar outras despesas de
capital, irá depender do desempenho operacional futuro do Emitente e da sua capacidade para
gerar liquidez através da prossecução das suas atividades. A capacidade do Emitente para
gerar liquidez através da prossecução das suas atividades está em grande medida dependente
de fatores económicos, concorrenciais, legislativos e regulatórios, bem como de outros fatores
fora do controlo do Emitente. O Emitente pode não ser capaz de gerar liquidez suficiente
através da prossecução das suas atividades ou de obter capital suficiente para servir a sua
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dívida, para financiar investimentos futuros ou para fazer face a outras despesas de capital.
Caso o Emitente contraia dívida adicional, os riscos atualmente enfrentados pelo Emitente
podem intensificar-se.
2.1.26 Os contratos de financiamento do Emitente contêm condições contratuais
restritivas (covenants) que podem limitar a capacidade de resposta a alterações das
condições de mercado ou a prossecução de oportunidades de negócio do Emitente
Alguns dos financiamentos do Emitente contêm condições contratuais restritivas que podem
limitar a capacidade da Emitente e de algumas das suas filiais para, entre outros:
 contratar ou garantir financiamento adicional ou emitir ações preferenciais;
 pagar dividendos ou efetuar outras distribuições;
 adquirir participações sociais;
 constituir determinadas garantias;
 celebrar transações com sociedades participadas;
 aumentar o capital social ou vender participações em sociedades; e
 vender ativos, fundir-se ou consolidar contas com outra sociedade.
Estas limitações estão sujeitas a um conjunto de importantes reservas e exceções. O
cumprimento das restrições constantes de algumas destas condições contratuais pode exigir,
relativamente a determinados rácios, tais como o net debt/EBITDA, a sua manutenção dentro
de determinados níveis, ou a realização de testes para permitir a execução de transações
específicas. O facto de o Emitente ter de cumprir as referidas condições contratuais pode ter
um impacto negativo adverso e prejudicar a sua capacidade de reação a alterações de
condições de mercado para tirar partido de oportunidades de negócio que considere atrativas,
para obter financiamento futuro, para financiar despesas operacionais necessárias, ou para
suportar um abrandamento da sua atividade.
2.1.27 Se o Emitente desrespeitar as limitações (covenants) constantes dos seus
contratos de financiamento, poderá verificar-se uma situação de incumprimento dos
mesmos, o que poderá originar uma antecipação de reembolso
Se o Emitente não tiver capacidade para respeitar as limitações e outras condições constantes
dos contratos de financiamento por si celebrados, poderá verificar-se uma situação de
incumprimento nos termos desses contratos. A capacidade do Emitente para respeitar estas
limitações e as condições contratuais, incluindo o cumprimento de rácios e testes financeiros,
quando aplicáveis, pode ser afetada por fatores fora do seu controlo, razão pela qual o
Emitente não pode garantir que terá capacidade para cumprir pontualmente as cláusulas
contratuais, para respeitar as referidas limitações ou para satisfazer os referidos rácios e testes
financeiros. Em caso de incumprimento dos referidos contratos, os financiadores podem ficar
desonerados das suas obrigações de financiamento ao abrigo dos mesmos contratos e
declarar a totalidade do valor em dívida vencida e exigível. Acresce que os financiamentos
contraídos pelo Emitente contêm disposições de vencimento antecipado cruzado (cross
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acceleration) e de incumprimento cruzado (cross default), pelo que as obrigações de
pagamento no âmbito destes contratos se podem vencer e tornar-se exigíveis antecipadamente
em caso de incumprimento de outros contratos de financiamento.
Caso se verifique qualquer uma destas situações, o valor de mercado dos ativos do Emitente
pode não ser suficiente para reembolsar a totalidade da sua dívida e o Emitente pode ter
dificuldades em obter financiamento alternativo. Por outro lado, caso o Emitente consiga obter
financiamento alternativo neste cenário, o mesmo poderá vir a ser obtido em condições menos
favoráveis.
2.1.28 Para satisfazer o seu serviço de dívida, o Emitente necessita de montantes de
liquidez significativos e a sua capacidade para gerar liquidez depende de vários fatores
fora do seu controlo
A capacidade do Emitente para servir a sua dívida, para refinanciar a dívida existente e para
financiar as despesas de capital projetadas e as necessidades de fundo de maneio depende,
em parte, da capacidade do Emitente para gerar liquidez no futuro. Esta capacidade está, em
certa medida, dependente de fatores económicos, de mercado, financeiros, competitivos,
legislativos, regulatórios, e a outros fatores que se encontram fora do controlo do Emitente.
Sem prejuízo de entender que o seu fundo de maneio é suficiente para as necessidades atuais,
ou seja, para um período de 12 meses a contar da data da publicação do presente Prospeto, o
Emitente não pode garantir que irá, através da exploração das suas atividades, gerar um fluxo
de capital suficiente, que irá realizar aperfeiçoamentos operacionais atempadamente ou que
terá à sua disposição financiamentos futuros em montante suficiente para permitir o serviço da
sua dívida e o reembolso dos financiamentos existentes quando este seja devido, ou para
financiar as suas outras necessidades de liquidez, para além do período referido. Se o
Emitente não tiver capacidade para cumprir as obrigações emergentes dos seus
financiamentos, poderá ter de adotar planos de financiamento alternativos, como o
refinanciamento ou a restruturação da sua dívida, vendendo ativos, reduzindo ou adiando os
investimentos de capital ou procurando obter capital adicional. Nomeadamente, a capacidade
de restruturação ou de refinanciamento da dívida do Emitente irá em parte depender da sua
situação financeira na devida altura. Qualquer refinanciamento da dívida do Emitente poderá
ser contratado com taxas de juro mais altas do que as aplicáveis à dívida atual e poderá exigir
da parte do Emitente o cumprimento de condições mais onerosas que poderão restringir ainda
mais as suas atividades empresariais. As condições de instrumentos de dívida existentes ou
futuros podem impedir a adoção de algumas destas alternativas. Para além disso, se o
Emitente não pagar atempadamente os juros ou o capital da sua dívida atual, isso conduzirá
provavelmente a uma redução da sua notação de crédito, o que poderá prejudicar a sua
capacidade para contratar financiamento adicional e/ou aumentar o custo do financiamento.
Perturbações no mercado de capitais e de dívida, como as que se têm feito sentir em anos
recentes, poderão afetar negativamente a capacidade do Emitente para fazer face às suas
necessidades de liquidez ou para refinanciar a sua dívida, incluindo a sua capacidade para
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cumprir as obrigações emergentes dos contratos de financiamento existentes ou para contratar
novos financiamento. Os bancos que são parte nos contratos de financiamento celebrados pelo
Emitente poderão não estar em situação de satisfazer os seus compromissos de financiamento
se sofrerem défices de capital e de liquidez ou caso enfrentem um volume excessivo de
pedidos de financiamento por parte do Emitente e de outros mutuários num curto espaço de
tempo.
2.2. Riscos relacionados com as Obrigações
2.2.1 Riscos gerais relativos às Obrigações
2.2.1.1 As Obrigações podem não ser um investimento adequado para todos os
investidores
Cada potencial investidor nas Obrigações deve determinar a adequação do investimento em
atenção às suas próprias circunstâncias. Em particular, cada potencial investidor deverá:
(i)

ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma avaliação ponderada das
Obrigações, das vantagens e dos riscos de um investimento nas Obrigações e da
informação contida ou incorporada por remissão neste Prospeto ou em qualquer adenda
ou retificação ao mesmo;

(ii)

ter acesso e conhecer instrumentos analíticos apropriados para avaliar, no contexto da
sua particular condição financeira, um investimento nas Obrigações e o impacto das
mesmas na sua carteira de investimentos;

(iii)

ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar todos os riscos
inerentes a um investimento nas Obrigações;

(iv)

perceber aprofundadamente os termos e as condições aplicáveis às Obrigações, estar
familiarizado com os mercados financeiros relevantes, e/ ou recorrer a assessoria de um
consultor financeiro ou outro adequado, bem como analisar os diferentes cenários
possíveis relativamente a fatores económicos, de taxas de juro ou outros que possam
afetar o seu investimento e a sua capacidade de suportar os riscos aplicáveis.

2.2.1.2 Regras fiscais portuguesas aplicáveis a não residentes
Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, os rendimentos de capitais pagos
aos titulares não residentes das Obrigações e as mais-valias resultantes da alienação de tais
Obrigações estarão isentos de imposto sobre o rendimento em Portugal, (desde que tais
beneficiários sejam (i) organizações internacionais reconhecidas pelo Estado português; (ii)
bancos centrais e agências de natureza governamental; (iii) entidades residentes em país ou
jurisdição com o qual esteja em vigor convenção para evitar a dupla tributação internacional, ou
acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal; e (iv) outras entidades que, em
território português, não tenham residência, sede, direção efetiva nem estabelecimento estável
ao qual os rendimentos possam ser imputáveis, e que não sejam residentes em país, território
ou região com um regime de tributação claramente mais favorável, constante de lista aprovada
pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º
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292/2011, de 8 de novembro) caso determinados requisitos de prova, que atestem a não
residência em Portugal (nem em qualquer jurisdição de tributação privilegiada nos termos da
Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro) do respetivo titular dos rendimentos, estejam
devidamente cumpridos.
Na falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente
exigíveis, as entidades registadoras diretas (isto é, os intermediários financeiros com contas de
controlo na CVM) terão de proceder à retenção na fonte à taxa de 28% ou 35%, consoante os
casos (vide o Capítulo 16 (Informações de natureza fiscal)). Os Obrigacionistas não residentes
deverão obter o seu próprio aconselhamento fiscal de modo a garantir que cumprem todos os
procedimentos relativos ao tratamento fiscal adequado dos pagamentos recebidos no âmbito
da detenção das Obrigações. O Emitente não assume a obrigação de pagamento de
montantes brutos, caso seja aplicável qualquer retenção na fonte nos pagamentos devidos, por
falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente
exigíveis.
2.2.1.3 Alterações legais
Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal (incluindo
fiscal), regulatória ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis que possa
ter algum tipo de efeito adverso nos direitos e obrigações do Emitente e/ou dos Obrigacionistas
ou nas Obrigações.
2.2.2 Riscos gerais do mercado
2.2.2.1 O mercado secundário em geral
As Obrigações não tinham um mercado estabelecido na data da sua emissão e tal mercado
pode não vir a desenvolver-se. Se um mercado se desenvolver, poderá não ter um elevado
nível de liquidez, pelo que os investidores poderão não ter a possibilidade de alienar as
Obrigações com facilidade ou a preços que lhes possibilitem recuperar os valores investidos ou
realizar um ganho comparável a investimentos similares que tenham realizado em mercado
secundário. A falta de liquidez poderá ter um efeito negativo no valor de mercado das
Obrigações. Os investidores devem estar preparados para manter as Obrigações até à
respetiva data de vencimento.
2.2.2.2 Risco de taxa de juro e de controlos cambiais
O Emitente pagará o capital e juros relativos às Obrigações em Euros, o que coloca certos
riscos relativamente às conversões cambiais, caso a moeda de origem de um investidor não
seja o Euro. Tais riscos incluem o risco de alteração nas taxas de câmbio e o risco de
imposição de controlos cambiais.
2.2.2.3 Lei aplicável
Os direitos dos investidores enquanto Obrigacionistas serão regidos pelo direito português,
podendo alguns aspetos diferir dos direitos usualmente reconhecidos a obrigacionistas de
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sociedades regidas por sistemas legais que não o português.
2.2.3 Considerações sobre a legalidade do investimento
As atividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos em matéria de
investimentos e/ou a revisão ou regulação por certas autoridades. Cada potencial investidor
deve recorrer aos seus próprios consultores jurídicos para determinar se, e em que medida, (i)
as Obrigações são investimentos que lhes são legalmente permitidos, (ii) as Obrigações podem
ser usadas como colateral para diversos tipos de empréstimos, e (iii) outras restrições são
aplicáveis à subscrição/aquisição das Obrigações.
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CAPÍTULO 3 - RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO
3.1

Responsáveis pela informação contida no Prospeto

A forma e conteúdo do Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos Valores
Mobiliários, ao disposto no Regulamento dos Prospetos, na sua atual redação e demais
legislação e regulamentação aplicáveis.
Nos termos dos artigos 149.º, 150.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários, as seguintes
entidades são responsáveis pela veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da
informação nele contida à data da sua publicação:
(i) Emitente: A Portucel enquanto entidade emitente;
(ii) Conselho de Administração do Emitente:
Os atuais membros do Conselho de Administração da Portucel foram nomeados em
Assembleia Geral realizada no dia 29 de abril de 2015, com exceção do vogal João Paulo
Araújo Oliveira, que foi cooptado em Conselho de Administração, por deliberação em 1 de
julho de 2015 e o Engenheiro José Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco e Dr. Vítor
Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves que foram nomeados pela Assembleia Geral
Extraordinária de 5 de Outubro de 2015. O Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes
renunciou ao cargo de vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A. por apresentação
de declaração de renúncia com efeitos a 1 de Julho de 2016. Desta forma, os membros eleitos
para o quadriénio 2015-2018, são:
Presidente:
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Vice-Presidentes:
Diogo António Rodrigues da Silveira
Luís Alberto Caldeira Deslandes
João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco

Vogais:
Adriano Augusto da Silva Silveira
António José Pereira Redondo
João Paulo Araújo Oliveira
José Fernando Morais Carreira de Araújo
José Miguel Pereira Gens Paredes
Manuel Soares Ferreira Regalado
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Nuno Miguel Moreira de Araújo Santos
Paulo Miguel Garcês Ventura
Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires
Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves

Aquando da aprovação das contas respeitantes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2014, o Conselho de Administração do Emitente era composto pelos seguintes membros:
Presidente:
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Vice-Presidentes:
Diogo António Rodrigues da Silveira
Luís Alberto Caldeira Deslandes
Vogais:
Manuel Soares Ferreira Regalado
Adriano Augusto da Silva Silveira
António José Pereira Redondo
José Fernando Morais Carreira de Araújo
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Francisco José Melo e Castro Guedes
José Miguel Pereira Gens Paredes
Paulo Miguel Garcês Ventura
Na sequência da renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
apresentada pelo Dr. José Alfredo de Almeida Honório, por carta datada de 31 de janeiro de
2014, o Engenheiro Diogo António Rodrigues da Silveira, foi nomeado, por cooptação em
reunião do Conselho de Administração de 25 de março de 2014, nos termos e ao abrigo do
disposto na alínea b) do n.º 3, do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais (“CSC”),
para o desempenho do cargo de Administrador, com funções executivas, no mandato
correspondente ao quadriénio 2011-2014. Esta nomeação foi ratificada na Assembleia Geral de
21 de maio de 2014.
Aquando da aprovação das contas respeitantes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2013, o Conselho de Administração do Emitente era composto pelos seguintes membros:
Presidente:
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Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Vogais:
José Alfredo de Almeida Honório
Manuel Soares Ferreira Regalado
Adriano Augusto da Silva Silveira
António José Pereira Redondo
José Fernando Morais Carreira de Araújo
Luís Alberto Caldeira Deslandes
Manuel Maria Pimenta Gil Mata
Francisco José Melo e Castro Guedes
José Miguel Pereira Gens Paredes
Paulo Miguel Garcês Ventura
(iii) Conselho Fiscal do Emitente
O órgão de fiscalização da Portucel é o Conselho Fiscal. De acordo com o artigo 22º dos
Estatutos da Sociedade, o Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos, um dos
quais é o Presidente, e dois suplentes, eleitos em Assembleia Geral, pelo período de quatro
anos.
A composição atual do Conselho Fiscal é a seguinte:
Presidente:
Miguel Camargo de Sousa Eiró
Vogais Efetivos:
Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira
José Manuel Oliveira Vitorino
Nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 19 de maio de 2011, as pessoas indicadas
acima, com exceção do Dr. José Manuel Oliveira Vitorino, foram eleitas membros do Conselho
Fiscal, para o mandato de 2011-2014, tendo sido reeleitas, nos termos da deliberação da
Assembleia Geral de 29 de abril de 2015, para o mandato correspondente ao quadriénio 20152018.
Na sequência da renúncia ao cargo de vogal do Conselho Fiscal da Portucel, S.A. apresentada
pelo Dr. Duarte Nuno d'Orey da Cunha em 2 de julho de 2015, o vogal suplente designado Dr.
José Manuel de Oliveira Vitorino assegurou a sua imediata substituição.
Nos termos do n.º 3 do artigo 8.º dos Estatutos da Sociedade o mandato dos membros dos
órgãos da Sociedade é de quatro anos e é renovável.
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(iv) Revisor Oficial de Contas (“ROC”):
O ROC efetivo da Portucel é a PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda (“PricewaterhouseCoopers”), inscrita na Comissão de
Valores Mobiliários sob o n.º 9077, a qual exerce esta função junto da Portucel desde 2004.
A sociedade PricewaterhouseCoopers, para o quadriénio 2015-2018, é representada por
José Pereira Alves, ROC n.º 711, ou António Alberto Henrique Assis, ROC n.º 815, sendo
suplente Jorge Manuel Santos Costa, ROC n.º 847. As contas relativas aos exercícios de
2013, 2014 e primeiro semestre de 2015 foram assinadas por António Alberto Henrique
Assis.
A PriceWaterhouseCoopers, promoveu a rotação do auditor externo (sócio responsável pelos
trabalhos de auditoria junto da Portucel) com efeitos a partir de 2010, tendo, a partir de
Fevereiro de 2014, passado a ser representada por António Alberto Henrique Assis ou por
José Pereira Alves.
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º.2 do artigo 420º do CSC do e do número 2 alínea
b) do artigo 9º dos Estatutos da Portucel, o ROC ou Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas (“SROC”) é eleito pela Assembleia Geral mediante proposta do Conselho Fiscal.
O endereço profissional do Revisor Oficial de Contas efetivo e o do Revisor Oficial de Contas
suplente é no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, número 1 - 3.º, 1069-316 Lisboa.
(v) Auditor Externo:
O Auditor Externo da Portucel é a PricewaterhouseCoopers, a qual no quadriénio 2011-2014
foi representada por António Alberto Henriques Assis, ROC n.º 815.
O atual Auditor Externo da Sociedade foi nomeado como Fiscal Único em meados de abril de
2006 para completar o triénio 2004-2006, pelo que, com a conclusão dos trabalhos de
auditoria das contas anuais de 2005, completou o período de exercício de funções
correspondente ao mandato de suplente que lhe fora atribuído para aquele período. Durante
esse triénio, a empresa auditora foi representada por Ana Maria Ávila de Oliveira Lopes
Bertão e por Abdul Nasser Abdul Sattar.
No entanto, em março de 2007, foi nomeado como revisor oficial de contas efetivo da
Portucel por um período de 4 anos, com efeitos a partir de 2007 e término em 2010, tendo
durante este período sido representado pelos mesmos revisores oficiais de contas
anteriormente referidos.
Sucessivamente, a Assembleia Geral procedeu à renovação do mandato, por um período
igual de 4 anos, em maio de 2011, correspondente ao quadriénio 2011-2014 e, em abril de
2015, correspondente ao quadriénio 2015-2018.
Neste contexto, a sociedade de auditoria PriceWaterhouseCoopers tem desempenhado com
a Portucel e demais sociedades do Grupo funções de auditor externo há onze anos .
3.2

Declaração sobre a informação constante do Prospeto
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Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do Código dos Valores
Mobiliários, a Portucel e as demais entidades que, nos termos da secção 3.1 são
responsáveis pela informação contida no presente Prospeto ou em parte(s) do presente
Prospeto declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento e após terem efetuado todas as
diligências razoáveis para se certificarem de que tal é o caso, a informação constante do
presente Prospeto ou da(s) parte(s) do presente Prospeto pelas quais são responsáveis está
em conformidade com os factos, não existindo quaisquer omissões suscetíveis de afetar o
seu alcance.
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CAPÍTULO 4 - REVISORES OFICIAIS DE CONTAS E AUDITORES DO EMITENTE
4.1

Revisor Oficial de Contas

Remissão para o ponto 3.1 do presente Prospeto.
4.2

Auditor Externo

Remissão para o ponto 3.1 do presente Prospeto.
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CAPÍTULO 5 - ANTECEDENTES E EVOLUÇÃO DO EMITENTE
5.1

Denominação jurídica e comercial do Emitente

A denominação jurídica do Emitente é Portucel, S.A.
5.2

Registo e número de pessoa coletiva do Emitente

A Portucel encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal, com o
Número Único de Matrícula e de Pessoa Coletiva 503 025 798, com o capital social
integralmente subscrito e realizado no valor € 767.500.000.
5.3

Constituição do Emitente e período de existência

A Portucel – Empresa de Celulose e Papel de Portugal, EP, foi constituída em 1976, com a
natureza de pessoa coletiva de direito público, pelo Decreto-Lei n.º 554-A/76, de 14 de julho,
como resultado da fusão de várias sociedades com atividade na área da celulose que tinham
sido previamente nacionalizadas.
Em 31 de maio de 1993, foi concretizado um plano de reestruturação estratégica desta
empresa, que resultou na autonomização das suas diversas atividades em sociedades distintas
e na criação de uma holding de controlo destas sociedades. Neste contexto, e nos termos do
Decreto-Lei n.º 39/93, de 13 de fevereiro, foi constituída a Portucel Industrial – Empresa
Produtora de Celulose, S.A., por destaque do património da Portucel – Empresa de Celulose e
Papel de Portugal, E.P..
Por escritura pública outorgada em 4 de dezembro de 2000, a Portucel Industrial – Empresa
Produtora de Celulose, S.A. adotou a designação jurídica de Portucel – Empresa Produtora de
Pasta e Papel, S.A., tendo adotado a atual designação jurídica de Portucel, S.A. em 17 de abril
de 2012.
O Emitente foi constituído por tempo indeterminado.
5.4

Sede, forma jurídica e legislação que regula a atividade do Emitente

A Portucel é uma sociedade comercial anónima com o capital aberto ao investimento do
público, constituída e funcionando ao abrigo das leis da República Portuguesa, com sede na
Península da Mitrena – Sado, 2910-861, em Setúbal, e com o número de telefone (+351) 265
709 000.
O Emitente rege-se, nomeadamente, pelas normas da UE, pela lei comercial aplicável às
sociedades anónimas (nomeadamente pelo CSC), pelo Código dos Valores Mobiliários e pelos
seus Estatutos.
5.5 Alteração da marca corporativa para The Navigator Company
A 11 de fevereiro de 2016 o Grupo Portucel Soporcel comunicou a alteração da sua marca
corporativa para The Navigator Company. Declinada da sua principal marca de papel, esta
nova identidade corporativa representa a união de empresas com uma história de mais de 60
anos, pretendendo dar uma imagem mais moderna e apelativa a um dos maiores grupos
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empresariais nacionais com uma forte componente internacional.
Algumas das empresas do Grupo alteraram a sua denominação social para incorporar esta
nova identidade a partir de 10 de fevereiro, sendo que a alteração da denominação social da
Portucel S.A. apenas ocorrerá após aprovação em Assembleia Geral, a realizar no dia 19 de
abril de 2016.
De referir que se tratou de uma simples alteração na denominação social de algumas das
empresas do Grupo, sendo que que toda a informação societária/contabilística permanecerá
igual, nomeadamente no que diz respeito aos números de identificação fiscal.
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CAPÍTULO 6 - PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DO EMITENTE
6.1

Introdução

O Emitente desenvolve atualmente a sua atividade em cinco áreas de negócio, quatro das
quais correspondem aos quatro segmentos operacionais com base nos quais o Emitente tem
apresentado a sua informação financeira desde 2012: papel de impressão e escrita não
revestido (também designado por pasta e papel integrado), pasta branqueada de eucalipto
(também designado por pasta stand alone), floresta e energia. Com a aquisição da AMS BR
3

Star Paper S.A. (“AMS”) , concluída em 4 de junho de 2015, o Emitente iniciou atividade na
área da produção de papel tissue. O Emitente gere um negócio verticalmente integrado que
combina os segmentos floresta, pasta de papel, energia, papel e tissue, o que lhe permite uma
otimização dos seus custos, eficiência acrescida e exploração de sinergias entre os diversos
segmentos de negócio.
No final de 2014 o Emitente anunciou o investimento na construção de uma fábrica de
produção de pellets, derivados de madeira e de biomassa, utilizados na produção de energia,
nos Estados Unidos da América, não sendo expectável, contudo, que a atividade nesta área
tenha início antes do terceiro trimestre de 2016.
Através da sua subsidiária Portucel Moçambique, o Grupo Portucel tem em curso um projeto
integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia em Moçambique que
consiste atualmente no desenvolvimento de operações florestais e se prevê poderá vir a incluir
a construção duma fábrica de pasta e de uma unidade integrada geradora de energia. Este
projeto surge no âmbito da adjudicação, em 2010, ao Grupo Portucel de uma concessão de
direito de uso e aproveitamento de terra abrangendo cerca de 173 mil hectares na província
moçambicana de Zambézia e de uma segunda concessão de direito de uso e aproveitamento
de terra, em 2011, abrangendo cerca de 183 mil hectares na província moçambicana de
Manica. Este projeto encontra-se atualmente numa fase de intensificação das operações
florestais e de reforço da base operacional no país.
Em 2014 o Emitente deu um importante passo no desenvolvimento deste projeto ao assinar
com a International Finance Corporation (“IFC”), participada do Banco Mundial, um acordo pelo
qual esta entidade se comprometeu a adquirir uma participação de 20% do capital da Portucel
Moçambique. O investimento global da IFC no capital social da Portucel Moçambique poderá
atingir USD 30,4 milhões numa fase inicial do projeto. Ainda em 2014, o Emitente concluiu o
estudo de impacto social e ambiental relativo a este projeto, elemento importante para a
evolução do processo de florestação e prosseguiu na construção do primeiro viveiro de grande
capacidade na província da Zambézia, o qual é uma estrutura decisiva para o incremento das

3

A 9 de fevereiro de 2015 o Emitente celebrou um contrato de compra e venda das ações representativas da totalidade
do capital social da AMS, uma sociedade produtora de papel tissue localizada no norte de Portugal, nomeadamente em
Vila Velha de Ródão. A transmissão das ações objeto deste contrato ocorreu no dia 4 de junho de 2015.
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áreas de plantação.
Em 2015 a Portucel obteve o Licenciamento Ambiental para florestação, quer para a Província
da Zambézia, quer para a Província de Manica. Foi também concluída a construção do Viveiro
de Luá, na Província da Zambézia, destinado à produção industrial de plantas clonais, com
uma capacidade de 6 milhões de plantas por ano, que está atualmente a ser duplicada. A
inauguração do viveiro realizou-se no início do mês de Setembro, com a participação dos
principais dirigentes do Grupo Portucel, assim como com a presença do Presidente da
República de Moçambique e com representantes do IFC. Apesar das condições climatéricas
desfavoráveis, com fenómenos de cheias de níveis históricos no início do ano e de um período
de seca extrema durante o resto do ano, foi possível manter as operações de plantação,
embora a um ritmo inferior ao inicialmente previsto. Finalmente, fez-se o ajustamento da
organização ao ritmo crescente das operações, tendo sido concluído o centro habitacional base
de vida para alguns dos colaboradores localizados na Zambézia (em Nipiode).
O Grupo Portucel é o maior produtor europeu de papel de impressão e escrita não revestido,
4

em termos de capacidade , agregando uma capacidade produtiva anual de 1,6 milhões de
toneladas de papel não revestido. Na área da produção de pasta branqueada de eucalipto, o
Grupo Portucel tem uma capacidade produtiva anual de 1,5 milhões de toneladas. O Emitente
tem uma base diversificada de clientes, principalmente distribuidores de papel, fornecedores de
material de escritório, retalhistas, gráficas e transformadores, bem como produtores de papel,
nomeadamente tissue e papéis decorativos e especiais.
5

O Grupo Portucel é o maior produtor nacional de energia renovável proveniente de biomassa .
O Emitente gera energia primordialmente a partir de biomassa e de gás natural. A biomassa do
Emitente é gerada de duas formas: no processo de produção de pasta de papel branqueada de
eucalipto e através de atividades florestais que geram biomassa florestal residual. O Emitente
tem três unidades de cogeração renovável a biomassa, uma em cada uma das suas fábricas
de pasta, uma pequena central de cogeração a fuel em Setúbal e duas centrais de cogeração a
gás natural, em Setúbal e na Figueira da Foz, que produzem eletricidade para a rede e
abastecem as fábricas de papel com vapor. O Grupo Portucel tem ainda duas centrais térmicas
autónomas, geradoras de energia a partir de biomassa, em Cacia e em Setúbal, afetas à
produção de eletricidade, a qual é sensivelmente toda vendida à rede elétrica nacional. O
Grupo Portucel tem uma capacidade energética global instalada de 2,5 TWh por ano,
principalmente em centrais de cogeração.
O Grupo Portucel tem também negócios na área florestal. As suas operações florestais
baseiam-se no plantio e colheita de florestas renováveis para o abastecimento de madeiras
primordialmente destinadas ao uso interno a custos competitivos. O Grupo Portucel estima ser

4

Fonte: EMGE European Woodfree – May 2015

5

Fonte: DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia
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o maior gestor florestal privado em Portugal, tendo sob a sua responsabilidade a gestão de
cerca de 122.000 hectares de terras florestais nacionais, dos quais cerca de 65.000 hectares
são propriedade sua e os restantes são geridos ao abrigo de contratos de arrendamento de
longa duração. Por forma a otimizar a produção das suas florestas, o Grupo Portucel produz e
vende ainda cortiça e madeira de pinho.
A sua atividade é ainda sustentada pelo recurso à investigação aplicada nas áreas florestal,
pasta e papel, através dos projetos do RAIZ (Instituto de Investigação da Floresta e Papel),
desenvolvidos em estreita cooperação com as respetivas áreas de atividade do Grupo Portucel
e diversas entidades do sistema científico e tecnológico nacional e internacional.
Não obstante as suas unidades de produção se encontrarem em Portugal, em 2014, 79% dos
rendimentos do Grupo Portucel tiveram origem fora de Portugal. Também em 2014, 95% das
suas vendas de pasta e de papel se realizaram fora de Portugal, sendo que os rendimentos do
Emitente em Portugal resultam principalmente do negócio energético. Em 2014, o Emitente
vendeu pasta de papel e papel em cerca de 123 países nos cinco continentes, tendo-se
destinado a maioria das suas exportações à Europa e aos Estados Unidos da América.
Em 2015 o volume de negócios do Grupo Portucel atingiu € 1,6 mil milhões, o maior valor
alguma vez registado, refletindo um aumento de cerca de € 85,7 milhões relativamente a 2014
(+5,6%), que resulta essencialmente da evolução favorável dos preços de pasta e de papel,
decorrente da valorização do dólar face ao euro. A inclusão do negócio de tissue no universo
de consolidação do Grupo contribuiu para o crescimento registado. O peso das vendas de
papel no volume de negócios foi de 75%, a energia representou 12%, a pasta 9% e o tissue
cerca de 3%.
Nos custos de produção, importa destacar a evolução positiva dos custos com a matéria-prima.
O mix de abastecimento do Grupo caracterizou-se pelo aumento do peso da madeira nacional
em detrimento da madeira proveniente do mercado espanhol. Esta alteração, associada a uma
otimização dos custos de logística e uma melhoria no consumo específico, traduziu-se numa
evolução favorável na mais importante rubrica de custos, apesar de se continuar a verificar a
necessidade de importações significativas de madeira da América do Sul.
Na rubrica de custos com pessoal, verificou-se um aumento de cerca de € 34,2 milhões, que
resulta essencialmente dos seguintes fatores:


Crescimento do número de colaboradores do Grupo, nomeadamente no projeto de
Moçambique (no final do ano totalizavam 228 colaboradores) e da inclusão dos custos
com pessoal da AMS;



Fatores não recorrentes, tais como a dotação efetuada para o Fundo de Pensões, o
acréscimo do custo com rescisões, relativo às indemnizações atribuídas no âmbito do
programa de rejuvenescimento em curso, e à estimativa de custos com o prémio de
desempenho para 2015.

Neste cenário, o EBITDA consolidado evoluiu muito favoravelmente para € 390 milhões, o que
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representa um aumento de cerca de 61,6 milhões face a 2014.
O montante de EBITDA registado reflete também uma contribuição positiva de € 8 milhões
resultante das operações da AMS, assim como um valor negativo de cerca de € 10,9 milhões
relativo aos projetos de Moçambique e de pellets nos Estados Unidos, ambos ainda em fase de
investimento. De referir ainda o impacto negativo de € 3,8 milhões resultante da aplicação da
taxa anti-dumping nos Estados Unidos. A margem EBITDA / Vendas melhorou igualmente,
situando-se em 24%. O cash flow de exploração atingiu €303,6 milhões, mais 4,1 % que no
período homólogo. Os resultados operacionais apresentam também uma clara melhoria, tendo
crescido 29,6% e alcançado € 282,9 milhões.
Os resultados financeiros no período foram negativos em € 50,3 milhões, e comparam com um
valor também negativo de € 34,2 milhões em 2014. A principal diferença resulta do
reconhecimento dos custos relativos ao reembolso parcial antecipado do empréstimo
obrigacionista Portucel Senior Notes 5.375%. O montante do reembolso foi de € 200 milhões
(num empréstimo total de € 350 milhões), tendo sido pago um preço correspondente ao valor
nominal das obrigações a reembolsar, adicionado do prémio contratual para a antecipação do
reembolso, no montante de cerca de € 14,6 milhões. Este reembolso antecipado originou
adicionalmente o reconhecimento imediato de cerca de € 2,3 milhões de custos incorridos com
a emissão deste empréstimo. Este reembolso irá permitir uma redução significativa nos custos
financeiros, já que o Grupo renegociou simultaneamente um novo empréstimo obrigacionista
pelo mesmo montante de € 200 milhões (ao qual o presente Prospeto diz respeito), em
condições mais vantajosas e com maturidade prolongada. Os resultados financeiros incluem
também o custo de operações de cobertura cambial contratadas para 2015 de cerca de € 6,8
milhões.
Assim, o resultado líquido consolidado do período foi de € 196,4 milhões em 2015, evoluindo
favoravelmente face a igual período de 2014 (+8,2%).
Para além da aquisição da AMS, o Grupo prosseguiu também com o desenvolvimento das
várias alternativas de crescimento delineadas no seu plano estratégico. O montante de
investimento situou-se em cerca de € 148 milhões em 2015, incluindo € 63 milhões no negócio
de pasta e papel (dos quais € 42 milhões no projeto de expansão de Cacia), € 36 milhões na
expansão de capacidade de tissue na fábrica de Vila Velha de Rodão, € 18 milhões no projeto
de Moçambique e €32 milhões na construção da fábrica de pellets nos Estados Unidos.
A Portucel não tem uma política formal de distribuição de dividendos, existindo apenas, de
acordo com o n.º 1 do artigo 25.º dos Estatutos da Emitente, e nos termos da lei aplicável, a
obrigatoriedade de aplicação de 5% dos resultados do exercício na constituição, reforço ou
reintegração da reserva legal, até ao limite da lei. A aplicação do valor remanescente dos
resultados apurados é decidida pela Assembleia Geral, aprovada por maioria simples dos votos
emitidos.
Sem prejuízo do facto de não existirem garantias de que a Portucel distribua dividendos no
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futuro, e caso o faça, de qual será a percentagem dos resultados distribuídos e dependendo da
situação económica e financeira da Portucel no respetivo momento, é intenção da Portucel,
para as próximas duas distribuições a terem lugar em 2016 e 2017, na sequência da aprovação
das contas dos exercícios de 2015 e 2016, distribuir um valor total de aproximadamente €400
milhões para o conjunto dos dois anos, e (ii) para as distribuições relacionadas com os
exercícios posteriores, pelo menos metade do lucro dos respetivos exercícios. Refira-se que a
Portucel procedeu, já, em dezembro 2015 ao pagamento de € 130 milhões relativo à
antecipação de lucros de 2015 e à distribuição de resultados transitados.
6.2

Atividades

(i)

Produtos e Atividades

Papel de impressão e escrita não revestido (UWF)
O Grupo Portucel dedica-se à produção e comercialização de papéis de impressão e escrita
não revestidos, conhecidos por papéis UWF, produzidos à base de pasta química, destinados
ao consumo por escritórios, consumo doméstico e para a indústria gráfica. O papel UWF é
conhecido pela sua suavidade, luminosidade e uniformidade e é geralmente produzido para
uso em fotocopiadoras e impressão de imagem a laser e digital, bem como em materiais de
publicidade e promocionais, tais como brochuras, panfletos, livros, circulares e publicações de
correio pré-endereçado.
O Emitente é o maior produtor europeu de papel UWF, em termos de capacidade, com uma
capacidade instalada anual de 1,6 milhões de toneladas, o que representa cerca de 18% da
6

capacidade de produção de papel UWF na Europa .
O Emitente desenvolve um modelo de negócio verticalmente integrado, em que uma parte
substancial da pasta que produz é integrada na produção de papel. O Emitente tem dois
complexos integrados de produção de pasta e de papel localizados na Figueira da Foz e em
Setúbal, os quais incluem cinco máquinas de papel e duas fábricas de pasta. Relativamente ao
ano findo em 31 de dezembro de 2014, o segmento de pasta e papel integrado do Grupo
Portucel gerou rendimentos de €1,2 mil milhões, representando cerca de 81% dos seus
rendimentos totais. A Europa e os Estados Unidos da América são os seus mercados
principais.
Em 2014, cerca de 72% do volume de vendas de papel do Grupo Portucel teve como destino a
Europa,15% os Estados Unidos da América e o restante outros mercados. As vendas do
Emitente têm um enfoque nos segmentos de alto valor acrescentado de produtos premium, que
representam cerca de 55% das vendas de papel UWF do Grupo Portucel na Europa, e de
produtos transformados em folhas (cut-size e folio). Em 2014, o mix de vendas do Grupo
Portucel por volume foi de cerca de 78% de produtos transformados e de cerca de 22%

6

Fonte: EMGE European Woodfree – May 2015
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bobines.
O ano de 2015, quando comparado com o ano de 2014, apresentou um decréscimo marginal
no consumo aparente de UWF na Europa de 0,3% tendo o principal índice de referência do
preço de UWF (PIX A4- Copy B) registado uma variação homóloga negativa de 0,7%. Tirando
partido da evolução cambial, a Portucel expandiu as suas vendas em mercados baseados em
USD, registando um crescimento de cerca de 1,7% no volume vendido para esses mercados,
diminuindo, consequentemente, as vendas para o mercado europeu. A taxa de utilização de
capacidade produtiva atingiu cerca de 92%, 1,5 pontos percentuais acima do registado no ano
anterior, tendo a carteira de encomendas da indústria, para o mesmo período, estado 1,3%
acima dos valores de 2014.
O preço médio de venda do Grupo teve uma evolução bastante positiva, aumentando cerca de
5% relativamente ao ano de 2014, o que possibilitou um crescimento de 4,0% no valor das
vendas de papel em 2015, que ultrapassaram € 1,2 mil milhões e atingiram o valor mais
elevado de sempre. No mesmo período, o índice de referência na Europa, PIX A4- Copy B,
teve uma redução de 0,6%. Em termos de volume, registou-se um ligeiro decréscimo de 0,6%,
que se deveu essencialmente ao esforço de reposicionamento de stocks, que se encontravam
em níveis muito baixos, e ao aumento do volume em trânsito para clientes.
Nos EUA, até Novembro, verificou-se uma diminuição de 0,4% no consumo aparente de papéis
UWF, com redução muito significativa das importações na ordem de 12,1%, em resultado das
medidas de anti-dumping impostas a produtores chineses, australianos, brasileiros e
portugueses. Não obstante, a taxa de utilização da capacidade produtiva foi de 93%, um ponto
percentual abaixo do registado no ano anterior. O principal índice de preços do sector (Risi 20lb
A4) teve uma diminuição de 1,8% em relação a igual período do ano anterior, seguindo a
tendência registada desde 2010, com um declínio total de 12% desde do preço mais elevado
registado nesse ano.
Neste contexto, o Grupo atingiu em 2015 o valor máximo de faturação de vendas de papel,
cerca de mais 4% que em 2014, um crescimento suportado pelo aumento de vendas nos
mercados externos de 1,7% em volume e 14,5% em valor, num continuado alargamento
geográfico, com acrescida penetração na América Latina e África. As vendas na Europa
registaram um abrandamento, resultante fundamentalmente do maior esforço dirigido para os
mercados baseados em USD, cujas margens de contribuição foram mais elevadas.
Deste modo, o Grupo continuou a operar, como habitualmente, a 100% da capacidade
instalada, com um nível de encomendas, tal como já referido, bastante confortável face ao ano
anterior. Entre os seus produtos, a marca Navigator continuou a destacar-se, obtendo um
crescimento de 2,4%, mantendo patamares de penetração e reconhecimento de marca
ímpares na indústria.
O Grupo Portucel mantém um forte enfoque no branding dos seus produtos de papel, estando
a estratégia comercial bastante focada nas vendas de produtos de marcas próprias, sendo a
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marca Navigator uma das mais vendidas no mundo. Em 2014, as marcas próprias do Grupo
Portucel cresceram cerca de 2% quer no mundo, quer na Europa, representando
aproximadamente 63% do volume total de vendas de papel do Grupo Portucel.
O Emitente é o líder europeu no fabrico de papéis finos não revestidos o que inclui papéis de
7

escritório e papéis destinados à indústria gráfica . A sua carteira destinada à indústria gráfica
inclui algumas das marcas mais reconhecidas e usadas na Europa, disponíveis com
gramagens que vão desde 60g a 350g.
As principais marcas do Grupo Portucel são:
Navigator: a sua qualidade tem contribuído para que seja uma das marcas premium de papéis
de escritório mais vendidas no mundo de acordo com estimativas do Emitente, sendo a marca
de fabricante mais valiosa da Europa de acordo com o estudo Opticom 2013.
Discovery: a marca Discovery é especificamente concebida para usos profissionais de grande
volume. O seu conceito, baseado na leveza do papel, permite uma utilização eficiente de
recursos e melhores níveis de desempenho.
Pioneer: a marca Pioneer é uma marca de papel de escritório premium que pretende dirigir-se
especificamente para o público feminino e que, nesse âmbito, apoia, há já 10 anos, a
instituição Laço na luta contra o cancro da mama.
Inacopia: a marca Inacopia foi o primeiro papel de escritório europeu feito de pasta de
Eucalyptus globulus, sendo particularmente adequada para a impressão a cores.
Soporset: é a principal marca gráfica do Grupo Portucel, apresentando um conceito de
comunicação que assenta na sua elevada performance.
Inaset: a marca Inaset foi a primeira marca de papel offset feita de Eucalyptus globulus.
Explorer: a marca Explorer destina-se a um ambiente de escritório de jovens profissionais.
Target: em 2014 esta marca reforçou a sua implementação através do lançamento de dois
novos produtos, o Target Personal 160 g/m2 e o Target Professional 70 g/m2, papéis que
permitem atingir um novo segmento de consumidores, quer pela sua elevada qualidade em
aplicações especiais a cores e em aplicações de alto volume, quer pela redução de gramagem,
com os consequentes benefícios de performance e ambientais.
Pasta
Uma das principais atividades do Grupo Portucel é a produção de pasta de papel branqueada
de eucalipto, conhecida por bleached eucalyptus kraft pulp ou BEKP. A pasta é um material
fibroso preparado pela separação de fibras celulósicas da madeira e é a matéria-prima mais
comum na produção de papel.

7

Fonte: EMGE European Woodfree – May 2015

43

PORTUCEL, S.A.
Os segmentos de pasta de papel e de papel do Grupo Portucel são substancialmente
integrados, usando o Emitente a maioria da pasta produzida para a sua própria produção de
papel e vendendo a pasta remanescente em mercado aberto, quase exclusivamente na Europa
e principalmente para os segmentos de produção de papel especializado de alto valor
acrescentado e de papéis decorativos. A pasta de papel BEKP produzida pelo Grupo Portucel
resulta na produção de papel com excelente qualidade de impressão bem como alta
estabilidade dimensional, opacidade, luminosidade e volume.
À data do presente Prospeto, o Emitente tem uma capacidade anual instalada de cerca de 1,5
milhões de toneladas (já refletindo a expansão de capacidade da fábrica de Cacia,
recentemente concluída) sendo um dos maiores produtores desta matéria-prima a nível
mundial, com base em capacidade instalada.
A capacidade produtiva encontra-se distribuída por três fábricas de pasta em Cacia, Figueira
da Foz e Setúbal, todas localizadas em Portugal. A maior parte da produção de pasta do Grupo
Portucel encontra-se integrada nas suas operações de papel UWF. Em 2014 o volume de
produção de pasta foi de cerca de 1,4 milhões de toneladas, sendo que cerca de 1,2 milhões
de toneladas, correspondentes a cerca de 83% do total produzido, foi consumida internamente
na produção de papel pelo Emitente. Em 2014 o segmento de pasta do Grupo Portucel gerou
rendimentos de €128,6 milhões, o que representa 8,3% dos seus rendimentos totais, sendo
que em 2013 as vendas de pasta representaram 9% do volume de negócios do Emitente. Em
2014, cerca de 94,1% do volume de vendas de pasta do Grupo Portucel teve como destino a
Europa e 1% os Estados Unidos da América.
Em 2015 o negócio de pasta branqueada de eucalipto (BEKP) manteve o desempenho positivo
verificado desde o início do ano, com uma melhoria significativa nos preços face a igual
período de 2014.
A redução do volume de vendas de pasta em 2015 resultou essencialmente da menor
disponibilidade de pasta para mercado, na sequência da paragem da fábrica de Cacia,
enquanto decorreram os trabalhos relativos ao projeto de expansão de capacidade. Este
projeto, que correspondeu a um aumento de 20% de capacidade instalada, foi concluído com
sucesso, tendo a fábrica de Cacia reiniciado a sua produção nos últimos dias de Junho. Os
níveis de produção têm seguido a curva de aprendizagem estabelecida, estando a fábrica a
ganhar estabilidade para os novos níveis de produção objetivo da expansão, 350 000
toneladas por ano de BEKP.
A recuperação que vinha do 4º trimestre de 2014 prolongou-se ao longo do ano de 2015, com o
mercado da pasta a beneficiar de um conjunto de fatores, nomeadamente o abrandamento no
lançamento de novas capacidades, a redução de oferta devido a diversas paragens de
produção ocorridas ao longo do ano, e a forte procura proveniente do mercado chinês. Já no
final do ano, assistiu-se a um abrandamento desta atividade, em virtude de uma forte pressão
sobre preços das matérias-primas e da desaceleração do crescimento económico na China,
principal mercado de destino da pasta.
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A evolução do mercado em 2015 permitiu, como acima referido, a subida do preço em relação
ao ano anterior, verificando-se que a média do índice de referência PIX apresenta um ganho de
5,1% face a 2014, passando de USD 746 para USD 784. Devido ao efeito cambial, esta
evolução representou uma subida acentuada no preço em euros, tendo o índice de referência
PIX BHKP atingido uma média de € 705 /ton, um aumento de 25,6% face a igual período no
ano anterior. Esta evolução do preço da pasta permitiu um crescimento de 23,2% no valor das
vendas, apesar da diminuição de 1,7% na quantidade vendida.
Evolução Mensal do Preço PIX Europa - BHKP

Como já referido, o mercado chinês continuou a ser o principal impulsionador do lado da
procura. Os dados do PPPC W-20, relativos às vendas de pasta para este mercado em 2015,
revelam um aumento global de 11,0%, destacando-se a pasta de eucalipto, com um
crescimento de 14,1%.
O volume de vendas de pasta BEKP do Grupo foi de cerca de 253 mil toneladas em 2015,
tendo reforçado a sua posição nos segmentos de papéis decorativos e especiais, que
representou mais de 75%.
Quadro resumo de indicadores operacionais

Floresta
O Grupo Portucel considera que gere a maior operação florestal privada em Portugal, com
aproximadamente 122.000 hectares de terrenos, dos quais cerca de 53% são propriedade sua
e cerca de 47% são detidos ao abrigo de contratos de arrendamento de longa duração. As
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suas operações florestais baseiam-se no plantio e colheita de florestas renováveis para o
abastecimento de madeiras para uso interno a custos competitivos. As operações florestais do
Grupo Portucel centram-se maioritariamente na cultura do eucalipto. A madeira desta espécie
tem características únicas que permitem excelente rigidez, espessura e opacidade do papel,
mesmo com gramagens inferiores quando comparada com outras madeiras. Como tal, o
Eucalyptus globulus é conhecido pelas suas qualidades intrínsecas como matéria-prima na
produção de pasta. O Grupo Portucel usa cerca de 88.000 hectares de terras florestais por si
geridas na produção de pasta e papel, dos quais cerca de 12.500 hectares são para
conservação ambiental. Por forma a otimizar a produção das suas florestas, o Grupo Portucel
produz e vende ainda cortiça e madeira de pinho.
O Grupo Portucel tem em curso um projeto integrado de produção florestal, de pasta de
celulose e de energia em Moçambique que consiste no desenvolvimento de operações
florestais e na construção duma fábrica de pasta e unidade geradora de energia. Este projeto
surge no âmbito da adjudicação, em 2010, ao Grupo Portucel de uma concessão de direito de
uso e aproveitamento de terra abrangendo cerca de 173 mil hectares na província
moçambicana de Zambézia e de uma segunda concessão de direito de uso e aproveitamento
de terra, em 2011, abrangendo cerca de 183 mil hectares na província moçambicana de
Manica.
O Grupo Portucel considera que o uso de biotecnologia e a sua estratégia de desenvolvimento
sustentável contribui para o sucesso das suas operações florestais através dum acréscimo de
produtividade, redução de custos de colheita e otimização de processos produtivos. Vários
outros fatores contribuem para o sucesso das suas operações florestais, incluindo o
melhoramento genético avançado, tecnologias de colheita e uma distância média baixa entre
as suas florestas plantadas e as suas fábricas.
O património florestal sob a responsabilidade de gestão do Grupo Portucel em Portugal
®

continental está certificado pelos sistemas internacionais FSC – Forest Stewardship Council
(FSC C010852) e PEFC

TM

®

(Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC/13-

23-001). Em janeiro de 2015, estas florestas representavam 33% da área certificada pelo FSC

®

e 47,5% da área certificada pelo PEFC em Portugal. A certificação é uma prática voluntária de
mercado que fomenta a gestão responsável das florestas e fornece um mecanismo para que
as empresas possam demonstrar o seu compromisso com a gestão responsável das florestas.
Sendo um pilar da estratégia do Grupo Portucel a utilização da melhor biotecnologia disponível
nas suas plantações de eucalipto e nas plantações dos proprietários florestais portugueses
que, em última instância, são os principais fornecedores da matéria-prima adquirida pelo
Emitente, o Emitente decidiu investir na expansão do seu principal viveiro, localizado na
Herdade de Espirra, em Pegões, Portugal. Este investimento, que totalizou cerca de €2,6
milhões e que foi efetuado ao longo de vários anos, tendo terminado em 2012, veio permitir a
otimização das suas operações florestais, vendendo plantas certificadas de alta qualidade a
produtores florestais portugueses e plantando-as em áreas sob a gestão do Emitente, com
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benefícios significativos tanto para operadores florestais como para o setor em geral. O Grupo
Portucel considera que, com este investimento, se tornou proprietário dum dos maiores viveiros
de plantas florestais certificadas na Europa, com uma capacidade de produção anual de 12
milhões de plantas, dos quais 6 milhões são de reprodução vegetal controlada (reprodução
clonada), 4 milhões são de sementeira de eucalipto e 2 milhões de espécies nativas e espécies
ornamentais da floresta portuguesa.
Energia
O Grupo Portucel é o maior produtor nacional de energia renovável a partir de biomassa. Em
2014 produziu cerca de 50% da energia elétrica produzida em Portugal a partir da valorização
deste recurso renovável

8

Em 2014, a produção de energia elétrica do Grupo Portucel atingiu 2.392 GWh, registando-se
um aumento de 1,4% face ao ano anterior. O Grupo Portucel vendeu um total de 2.184 GWh à
rede. Em 2014, a produção total de energia elétrica do Grupo Portucel correspondeu a cerca
de 5% da produção total nacional.
Em 2015 a produção e venda de energia foram afetadas pelas paragens de manutenção
registadas em Cacia, Setúbal e Figueira da Foz, fazendo com que a produção anual bruta do
Grupo tenha ficado 4,2% abaixo do valor registado em 2014 o que, associado à redução dos
preços faturados, determinou uma redução de 16,1% nas vendas de eletricidade à rede.
A redução dos preços de energia das cogerações a gás natural foi influenciada pela redução
da cotação do brent e do câmbio Euro/USD. Importa ainda referir que, no final do ano, a central
de cogeração a gás natural da Figueira da Foz viu a sua tarifa de venda de energia à rede
afetada negativamente pela aplicação do regime estabelecido na Portaria n.º 140/2012, de 14
de maio, com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 325-A/2012, de 16 de outubro, ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 23/2010, de 25 de março, alterado pela Lei n.º 19/2010, de 19 de
agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 68-A/2015, pelo que, a partir de 2016, esta instalação passará a
funcionar num regime de autoconsumo.
O Grupo Portucel tem oito centrais de energia com uma capacidade instalada de 2,5 TWh/ano.
Opera seis centrais de cogeração, isto é, centrais que produzem energia elétrica e térmica:
uma em Cacia, duas na Figueira da Foz e três em Setúbal. O Grupo Portucel opera ainda duas
centrais termoelétricas a biomassa dedicadas à produção de eletricidade, em que
sensivelmente toda a eletricidade produzida é vendida à rede, com uma capacidade elétrica de
12,5 MW cada, localizadas nos complexos de Cacia e Setúbal.
As seis centrais de cogeração do Grupo Portucel geram eletricidade e vapor utilizados nos
seus processos produtivos de pasta e papel. Todas as centrais de cogeração operam com
elevada eficiência, de acordo com as diretivas europeias e a legislação portuguesa. A

8

Fonte: DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia

47

PORTUCEL, S.A.
biomassa utilizada nas unidades fabris do Grupo Portucel é derivada de subprodutos das suas
fábricas de pasta (nomeadamente o licor negro, que é um subproduto resultante do cozimento
da madeira) e biomassa florestal residual oriunda de atividades florestais. Duas das centrais de
cogeração do Emitente são de ciclo combinado a gás natural e abastecem a produção das
fábricas de papel nos complexos da Figueira da Foz e Setúbal.
A produção de eletricidade é uma atividade regulada ao abrigo da Lei de Bases da Eletricidade,
a qual estabelece as principais regras para a organização e funcionamento do sistema elétrico.
A Lei de Bases da Eletricidade distingue dois diferentes regimes para a produção de
eletricidade: a produção de eletricidade sob o regime ordinário e a produção de eletricidade sob
o regime especial.
O regime ordinário refere-se à produção energética que não se encontra abrangida por um
regime legal especial (tais como centrais hidroelétricas, centrais de carvão e gás natural),
enquanto o regime especial se refere a atividades de produção energética sujeitas a regimes
legais especiais, tais como a cogeração e energias renováveis.
As atividades de produção energética ao abrigo dos regimes especiais encontram-se
abrangidas, de um modo geral, por certos incentivos financeiros (tarifas de alimentação).
Contudo, alterações legislativas relativamente recentes reduziram os incentivos financeiros
aplicáveis.
À data do presente Prospeto, sensivelmente toda a eletricidade produzida pelo Grupo Portucel
é vendida à rede elétrica nacional a tarifas estipuladas pelo governo (representando as vendas
de energia cerca de 12% das receitas totais em 2015) em quadros regulatórios legais e
sensivelmente toda a eletricidade necessária para cobrir as necessidades das fábricas do
Emitente é adquirida autonomamente a valores de mercado. As unidades fabris de pasta e
papel do Emitente são autossuficientes em termos de produção energética térmica e
excedentárias em termos de produção de energia elétrica.

Quadro resumo de indicadores operacionais

(ii)

Novas áreas de negócio

O Emitente decidiu diversificar a sua atividade para outras áreas de negócio. Assim, no final de
2014, anunciou o desenvolvimento de um projeto na área da produção de pellets, e, em
fevereiro de 2015, comunicou a entrada no negócio do papel tissue.
Pellets

48

PORTUCEL, S.A.
Em 2014 o Emitente iniciou o investimento na construção de uma fábrica de produção de
pellets, derivados de madeira e de biomassa, utilizados na produção de energia, nos Estados
Unidos da América, em Greenwood, no estado da Carolina do Sul. Com este projeto, o
Emitente pretende alavancar a sua experiência em matéria de transformação florestal e
processos industriais, entrando num setor em grande crescimento, que surge para apresentar
uma alternativa renovável e sustentável à utilização de combustíveis fósseis no mercado
industrial, assim como no mercado de aquecimento, comercial e particular. A construção desta
fábrica nos Estados Unidos da América irá permitir a internacionalização e diversificação da
base industrial do Emitente. De acordo com o plano em curso, o Emitente estima que a fábrica
de pellets venha a ter uma capacidade instalada de 460 mil toneladas, sendo o investimento
global estimado do Emitente neste projeto de USD 116,5 milhões (cerca de Euros 108 milhões
9

ao câmbio de 1,0816 à data de 31 de dezembro de 2015 ).
O projeto de construção da fábrica de pellets nos EUA continua a bom ritmo, nomeadamente
através da consolidação da equipa de projeto, instalada em Greenwood, South Carolina. Está
em curso o processo de recrutamento dos cerca de 70 colaboradores que irão operar a fábrica
estando já admitidos e em formação cerca de 15 pessoas. Os trabalhos da empreitada de
construção civil arrancaram no início de Agosto de 2015, encontrando-se já em curso a
edificação das fundações e edifícios onde serão instalados os equipamentos principais.
Encontra-se adjudicado cerca de 90% do valor do investimento, tendo-se iniciado a montagem
dos equipamentos, a qual prossegue a bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão para Abril de
2016. O período de comissionamento e ensaios iniciar-se-á em Maio 2016, estando o arranque
da produção previsto para Julho de 2016.

Tissue
No início de 2015 o Emitente entrou na área de negócio do papel tissue, através da aquisição
da AMS, localizada em Vila Velha de Rodão, em Portugal. O valor de aquisição foi de € 41
milhões, tendo o Grupo assumido cerca de € 24 milhões de dívida, prevendo também a
conclusão do aumento de capacidade de produção de papel tissue, o que implicou um
investimento de € 36 milhões adicionais. Esta nova capacidade entrou em funcionamento em
Setembro, e inclui uma segunda máquina de produção com 30 mil toneladas de capacidade,
assim como nova capacidade de transformação, de mais 20 mil toneladas. No final de 2015, a
capacidade nominal da unidade de Vila Velha de Rodão totaliza assim 60 mil toneladas de
bobines e 64 mil toneladas de produto transformado.
A indústria do papel tissue abrange uma vasta gama de produtos de higiene em papel para
consumo doméstico e profissional, tais como papel de cozinha e guardanapos.

9

Fonte: Reuters, close price
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No segmento de tissue, o Grupo atua nos segmentos de mercado Doméstico (At Home), que
representa 75% do mercado total, e Profissional (Away From Home), disponibilizando em
ambos uma gama diversificada de produtos. A estratégia de vendas foca-se principalmente no
mercado Ibérico, mas a empresa está a desenvolver outros mercados de elevado potencial,
sobretudo na Europa e em África.
Esta aposta é reflexo dos planos de expansão do Grupo, que incluem agora um segmento de
negócio em forte crescimento e no qual irá progressivamente introduzir o modelo de negócio
que o carateriza. O mercado do papel tissue representa na Europa Ocidental cerca de 6,4
milhões de toneladas, com a Alemanha e o Reino Unido a liderarem a lista de países com
maiores taxas de consumo per capita e um total de mais de 2 milhões de toneladas por ano. A
evolução do mercado Europeu ao longo dos últimos 10 anos tem sido marcada por um
crescimento anual sustentado de cerca de 1,3%.
As categorias de produto mais representativas são o papel higiénico e rolos de cozinha/toalhas,
de forma transversal em toda a Europa Ocidental, enquanto que os guardanapos têm maiores
taxas de utilização no Sul da Europa e os lenços faciais no Centro-Norte da Europa.
A AMS está presente no segmento de mercado profissional, fornecendo clientes nos setores da
hotelaria, restauração, catering, indústria e empresas de serviços, estando também presente
no segmento de consumo doméstico. Os mercados para os quais a AMS vende os seus
produtos são Portugal, Espanha, França, Marrocos e alguns países africanos de língua oficial
portuguesa.
A AMS tem uma capacidade atual de produção de 60.000 toneladas de tissue, contando com
230 colaboradores em 31 de dezembro de 2015 (dos quais 33 em regime temporário).
A compra da AMS permite ao Emitente entrar rapidamente na dinâmica do negócio do papel
tissue e beneficiar de uma base de clientes já estabelecida. Por outro lado, a atividade do
Emitente na produção de pasta de papel permite-lhe apostar no crescimento orgânico deste
negócio, através da integração direta de pasta produzida pelo Emitente na produção de tissue.
Neste sentido, o Emitente está a analisar a possibilidade de investir na instalação de máquinas
de papel tissue integradas na sua fábrica de pasta em Cacia, bem como a instalação de linhas
de transformação de papel tissue perto dos mercados de destino, com o objetivo de alcançar
vantagens competitivas a nível industrial, logístico e comercial.
No negócio do tissue, o volume das vendas de produtos e mercadorias da AMS registou um
crescimento de cerca de 6% em 2015, possibilitado pelo aumento de capacidade de produção
e de acabamento. O aumento das quantidades vendidas, conjugado com uma ligeira melhoria
no preço médio de venda, traduziu-se num crescimento de 9% das vendas da unidade de
negócio tissue, para € 55,8 milhões em 2015, o que representa um crescimento de cerca de
9% face ao ano anterior, com 52% desse valor a ser gerado pelo canal Doméstico, tendo os
restantes 48% sido originados pelo canal Profissional.
A taxa de ocupação das máquinas de papel ascendeu a 95% em 2015, que compara
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favoravelmente com uma média de cerca de 88% dos restantes produtores na Europa
Ocidental.
Quadro resumo de indicadores operacionais

Na sequência da opção estratégica do Grupo Portucel de diversificar a sua atividade e entrar
no negócio do tissue, a Portucel aprovou o investimento numa linha de produção de papel
tissue e respetiva transformação em produto final, com uma capacidade nominal de 70 mil
toneladas por ano, num valor estimado de € 121 milhões. Com este projeto, o Grupo passará a
dispor de uma capacidade total de 130 000 toneladas/ano neste sector.
Após terem sido concluídos, os estudos de impacto ambiental foram submetidos às entidades
competentes de forma a ser emitida a Declaração de Impacto Ambiental (DIA), após a qual
será possível iniciar os trabalhos de construção da unidade industrial. Paralelamente, estão a
ser desenvolvidas todas as análises de propostas para o fornecimento dos equipamentos,
assim como para os serviços de Engenharia e especialidade envolvidas.
O modelo de negócio que o Grupo está a desenvolver baseia-se numa estratégia de integração
direta de pasta na produção de tissue, pelo que a localização deste investimento será no
complexo fabril de Cacia. Tal como referido em comunicados anteriores, a decisão de
investimento está, no entanto, pendente da verificação de um conjunto de pressupostos,
nomeadamente da aprovação por parte da AICEP da candidatura ao programa Portugal 2020
para a obtenção de subsídios financeiros e/ou fiscais, que se encontra ainda em apreciação.
Foi igualmente submetida a candidatura a projeto PIN, a qual foi concedida pela AICEP em
Janeiro de 2015.
6.3

Principais mercados

Apesar de todas as unidades fabris do Grupo Portucel se encontrarem em Portugal, este
exporta cerca de 95% da sua produção de papel e pasta destinada ao mercado. Em 2015, o
Emitente vendeu os seus produtos de pasta e de papel em 131 territórios (incluindo 123
países), nos cinco continentes, destinando-se a maioria das suas exportações à Europa e aos
Estados Unidos da América. Os principais mercados para onde o Emitente exporta são:
Alemanha, Espanha, França, Estados Unidos da América, Itália, Reino Unido, Países Baixos,
Bélgica, Turquia, Egito, Argélia e Polónia A capacidade de se centrar em clientes e setoreschave, mantendo uma base de clientes diversificada, é essencial ao sucesso continuado do
Emitente. Não obstante, o Grupo Portucel tem aumentado a sua presença em novos mercados
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que apresentam um bom potencial de desenvolvimento, como é o caso de África, América
Latina e Médio Oriente.
O Emitente tem uma base diversificada de clientes, principalmente distribuidores de papel,
fornecedores de material de escritório, retalhistas, gráficas e transformadores, bem como
produtores de papel, nomeadamente tissue e papéis decorativos e especiais. O Emitente tem
13 subsidiárias comerciais: 11 na Europa, uma nos Estados Unidos da América e uma em
Marrocos. A maioria das suas vendas são realizadas através de comerciantes de papel. O
maior cliente de papel do Grupo Portucel representa 11% das vendas deste produto.
Na tabela em baixo, indica-se o peso que cada um dos segmentos de negócio usados pelo
Emitente para efeitos de preparação da informação financeira teve no período compreendido
entre 2013 e 2015, detalhado por região de destino:
Vendas e prestações de serviços por segmento de negócio e região de destino
Valores em Euros

Europa

2013

2014

2015

1.185.515.329

1.186.151.015

1.210.032.658

Pasta e papel Integrado

888.948.659

898.732.203

936.845.462

Pasta Stand alone

137.465.006

121.016.846

133.552.356

Energia

146.905.409

142.487.059

123.742.340

Floresta

7.505.541

17.984.680

11.280.204

Não alocados (1)

4.690.714

5.930.227

4.612.296

América

180.951.460

187.818.459

219.716.825

Papel

179.199.646

186.810.104

219.231.005

Pasta

1.751.814

1.008.355

485.820

Outros Mercados

164.142.641

168.309.941

198.273.624

Papel

150.049.673

161.724.251

191.514.556

Pasta

14.092.968

6.585.690

6.759.068

1.530.609.430

1.542.279.415

1.628.023.107

Total

(1) Inclui vendas relativas à atividade de corretagem de seguros e proveitos resultantes da
intermediação de vendas de produtos e da prestação de serviços diversos.

Em 2014, as vendas dos segmentos energia e não alocados realizaram-se em Portugal e as do
segmento floresta realizaram-se em Portugal e Espanha, enquanto em 2013, as vendas destes
três segmentos se realizaram apenas em Portugal.
Em 2014, cerca de 79% das receitas do Emitente provieram de fora de Portugal e o Emitente
exportou cerca de 95% da produção de papel e pasta, sendo que as receitas obtidas em
Portugal provieram, essencialmente, do segmento da energia. Em 2013, o Emitente obteve
cerca de 80% das suas receitas fora de Portugal e exportou cerca de 95% da produção de
papel e pasta para cerca de 118 países.
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CAPÍTULO 7 - ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO EMITENTE
7.1

Descrição sucinta do Grupo Portucel e da posição do Emitente no seio do

mesmo
O Emitente é a empresa-mãe do Grupo Portucel, cuja atividade se centra, especialmente, nos
seguintes setores de atividade: produção florestal, produção de pasta de papel e papel UWF,
produção de energia e, mais recentemente, papel tissue e pellets.
O Emitente é a sociedade mãe do grupo que corresponde ao conjunto formado pelo Emitente e
suas participadas.
Por sua vez, o Emitente é incluído no perímetro de consolidação da Semapa, sendo 64,84% do
seu capital social detido pela mesma.
7.2

Estrutura Organizativa

O organigrama seguinte apresenta, de forma esquemática, a estrutura de participações do
Grupo Portucel:
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PortucelSoporcel
Internacional,

PortucelSoporcel
Floresta, SGPS
100%

SGPS

100%

Portucel
Moçambique
75%
Portucel Finance
75%
Colombo Energy
INC
75%
Portucel Af rica
SRL
100%

25%

25%

25%

Soporcel
100%

PortucelSoporcel
Participações,
SGPS

100%

Viveiros Aliança
100%
Soc. de Vinhos
Herdade Espirra
100%
Raiz
94%

Atlantic Forests
100%

Portucel Soporcel
Florestal
100%
Af ocelca ACE
64,8%
Bosques do
Atlantico, SL
100%

Gavião, S.A.
100%

Liaison
Technologies
0,6%

Empremédia
100%

Headbox
100%

Cutpaper ACE
50%

EMA 21
100%

EMA Cacia ACE
90%
EMA Figueira da
Foz ACE
88,9%
EMA Setúbal ACE
92,1%

PortucelSoporcel
Parques
Industriais
100%

PortucelSoporcel
Pulp, SGPS
100%

PS Abastecimento
de Madeira ACE
33,33%

33,33%

0,07%

Celcacia
99,93%

Portucel Florestal
100%

Aboutbalance
100%
AMS
100%
PortucelSoporcel
Tissue
100%

Soporcel Pulp
100%

PortucelSoporcel
Papel, SGPS
100%

SPCG
100%
Portucel Papel
Setúbal
100%

Portucel Soporcel
North America
100%
Portucel Soporcel
Sales & Marketing
75%

PSSM Sucursal em
Portugal
100%

25%

Eucaliptusland
100%

25%

Portucel Soporcel
Lusa
100%

Arboser
100%

Portucel Soporcel
Serv. Partilhados
100%

Enerpulp
100%

About The Future
100%
33,33%

Celset
100%

Portucel Intern.
Trading GmbH
100%

PortucelSoporcel
Energia, SGPS
100%

Portucel Soporcel
Fine Paper
100%

Portucel Soporcel
Sw itzerland
75%
Portucel Soporcel
Eurasia
100%
Portucel Soporcel
Netherlands BV
100%
Portucel Soporcel
Austria
100%

Portucel Soporcel
Deutschland
100%
Portucel Soporcel
Itália
100%
Portucel Soporcel
France
100%
Portucel Soporcel
Poland
100%
Portucel Soporcel
España
100%
Portucel Soporcel
U.K.
100%
Portucel Soporcel
Af rique du Nord
100%

Portucel LLC
100%
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CAPÍTULO 8 - INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS
8.1.

Alterações significativas

A Portucel atesta que, na sua perspetiva, não houve alterações significativas adversas desde a
data de publicação dos seus últimos mapas financeiros auditados relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2014 e dos seus mapas financeiros objeto de revisão limitada relativos
a 30 de junho de 2015, divulgados no website da CMVM em www.cmvm.pt e no website da
Portucel em www.portucelsoporcel.com.
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CAPÍTULO 9 - PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS
Não aplicável.
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CAPÍTULO 10 - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DO EMITENTE
10.1 Regime de governo da Sociedade
A Portucel adota o modelo de governo dito “monista”, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo
278.º do CSC. Nos termos da alínea a), n.º 1 e n.º 3 do artigo 278.º e da alínea b), n.º 1 do
artigo 413.º, todos do CSC, e do nº1 do artigo 8º dos Estatutos, os órgãos sociais da Portucel
são constituídos pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração (a quem compete a
administração da Sociedade e composto por membros executivos e não executivos), pelo
Conselho Fiscal e por um ROC ou SROC (a quem compete a fiscalização da Sociedade).
O mandato dos membros dos órgãos da sociedade é de quatro anos e é renovável. Todos os
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são eleitos pela assembleia
geral de acionistas.
A Portucel dispõe de uma comissão executiva composta por seis membros, eleita pelo
Conselho de Administração e na qual este delega a gestão corrente do Emitente.
O Emitente tem ainda as seguintes comissões: um Conselho Ambiental, uma Comissão de
Controlo do Governo Societário, um Fórum de Sustentabilidade, uma Comissão de
Acompanhamento do Fundo de Pensões, uma Comissão de Análise e Acompanhamento de
Riscos Patrimoniais, uma Comissão de Ética e uma Comissão de Fixação de Vencimentos.
Apresenta-se de forma gráfica simplificada o organigrama dos vários órgãos e comissões do
Emitente:
Conselho de
Administração

Assembleia Geral

Revisor Oficial de
Contas

Comissão de Fixação de
Vencimentos

Conselho Ambiental

Conselho Fiscal

Secretário da Sociedade

Comissão de
Acompanhamento do
Fundo de Pensões

Comissão de Controlo
do Governo Societário

Fórum de
Sustentabilidade

Comissão de Ética

Comissão de Análise e
Acompanhamento de
Riscos Patrimoniais

Comissão Executiva

10.2 Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão competente para gerir a atividade do Emitente.
Conforme o artigo 16º dos Estatutos, compete em geral ao Conselho de Administração a
prática de todos os atos necessários a assegurar a gestão e desenvolvimento da sociedade e
designadamente aqueles que não caibam na competência expressamente atribuída pelo
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contrato da sociedade ou pela lei a outros órgãos sociais.
À data do presente Prospeto, o Conselho de Administração do Emitente é constituído pelos 12
membros que a seguir se listam, 6 dos quais exercem funções executivas e formam uma
Comissão Executiva, exercendo os restantes 6 administradores funções não executivas.
Os atuais membros do Conselho de Administração foram nomeados em Assembleia Geral
realizada no dia 29 de abril de 2015¸ com exceção do vogal João Paulo Araújo Oliveira, que foi
cooptado em Conselho de Administração, por deliberação em 1 de julho de 2015 e do
Engenheiro João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello Branco e Vítor Manuel Galvão Rocha
Novais Gonçalves nomeados na Assembleia Geral Extraordinária de 5 de Outubro de 2015.

Título

Data da
primeira
designação

Termo do
Mandato em
Curso

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira

Presidente

2004

2018

Diogo António Rodrigues da Silveira

Vice-Presidente

2014

2018

Luís Alberto Caldeira Deslandes

Vice-Presidente

2001

2018

João Nuno de Sottomayor Pinto de Castello
Branco

Vice-Presidente

2015

2018

Adriano Augusto da Silva Silveira

Vogal

2007

2018

António José Pereira Redondo

Vogal

2007

2018

João Paulo Araújo Oliveira

Vogal

2015

2018

José Fernando Morais Carreira de Araújo

Vogal

2007

2018

José Miguel Pereira Gens Paredes

Vogal

2011

2018

Manuel Soares Ferreira Regalado

Vogal

2004

2018

Nuno Miguel Moreira de Araújo Santos

Vogal

2015

2018

Paulo Miguel Garcês Ventura

Vogal

2011

2018

Vogal

2015

2018

Vogal

2015

2018

Nome
Conselho de Administração:

Vítor Manuel
Gonçalves

Galvão

Rocha

Novais

Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires

O

endereço

profissional

dos

membros

do

Conselho

de

Administração,

Senhores

Administradores Pedro Mendonça de Queiroz Pereira, José Miguel Pereira Gens Paredes,
Paulo Miguel Garcês Ventura, Ricardo Miguel dos Santos Pacheco Pires, João Nuno de
Sottomayor Pinto de Castello Branco e Vítor Manuel Galvão Rocha Novais Gonçalves é Av.
Fontes Pereira de Melo, n.º 14 – 10.º 1050-121, Lisboa. O endereço profissional dos restantes
membros do Conselho de Administração é Polo Industrial de Mitrena, Apartado 55, 2910-861,
Setúbal.
De acordo com os critérios de independência definidos no Regulamento da CMVM n.º 4/2013 e
nas Recomendações incluídas no Código de Governo Societário divulgado pela CMVM de
2013, aplicáveis aos membros não executivos do Conselho de Administração, considera-se
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independente o membro que não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos
no Emitente nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de
análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:
a) ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em
relação de domínio ou de grupo nos últimos três anos;
b) ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial
significativa com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação
de domínio ou de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador,
gerente ou dirigente de pessoa coletiva;
c) ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se
encontre em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente do
exercício das funções de administrador;
d) viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 3.º grau,
inclusive, na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares
direta ou indiretamente de participação qualificada;
e) ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular de
participações qualificadas.
Neste contexto, os administradores não executivos do Conselho de Administração do Emitente
não podem ser considerados independentes, na medida em que ou foram reeleitos por mais de
2 mandatos ou atuam por conta de titulares de participações superiores a 2% do capital social
do Emitente.
Não

obstante

os

administradores

não

executivos

não

poderem

ser

considerados

independentes à luz dos critérios supra enunciados, o Emitente entende que eles reúnem a
idoneidade, formação e competência profissional necessárias para assegurar uma efetiva
fiscalização e inexistência de conflitos de interesses entre o interesse e posição do acionista e
o Emitente, bem como o bom funcionamento do modelo adotado.
A Assembleia Geral que elege o Conselho de Administração designa o respetivo Presidente,
podendo também eleger administradores suplentes até ao limite fixado por lei.
Em caso de falta ou impedimento, temporário ou definitivo, do Presidente do Conselho de
Administração, este deverá designar um vogal para o substituir. A falta definitiva, por qualquer
motivo, do Presidente do Conselho de Administração determina a realização de uma nova
eleição pela Assembleia Geral que designará o novo Presidente do Conselho de
Administração.
Nos termos do artigo 20.º dos Estatutos do Emitente, o Conselho de Administração deve reunir,
pelo menos, uma vez por trimestre, quando e onde o interesse social o exigir, uma vez
convocado, verbalmente ou por escrito, pelo Presidente ou por outros dois Administradores. O
Conselho de Administração não poderá validamente deliberar sem que esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros em exercício.
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10.2.1 Qualificações e lista dos cargos exercidos pelos membros do Conselho de
Administração noutras sociedades
Do quadro infra constam as informações curriculares, bem como a denominação de todas as
entidades nas quais cada um dos membros do Conselho de Administração tenha sido membro
nos cinco anos anteriores à data do Prospeto, incluindo cargos em subsidiárias diretas
consolidadas e sociedades participadas da Emitente, bem como os cargos atualmente
exercidos em entidades de dentro e de fora do Grupo Portucel:
Pedro Mendonça de
Queiroz Pereira
A. Qualificações
Curso Geral dos Liceus em Lisboa e frequência do Instituto Superior de
Administração.
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Presidente do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland
LTD..
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Presidente do Conselho de Administração da Celcimo, S.L.
Presidente do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Ciminpart - Investimentos e
Participações, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações
Sociais, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Costa das Palmeiras – Turismo e
Imobiliário, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da CMP - Cimentos Maceira e
Pataias, S.A.
Gerente da Ecovalue – Investimentos Imobiliários, Lda.
Presidente do Conselho de Administração da Greath Earth – Projectos, S.A.
Presidente do Conselho de Administração do Hotel Ritz, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Inspiredplace, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da OEM - Organização de
Empresas, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Secil - Companhia Geral de Cal
e Cimento, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Secilpar, SL.
Presidente do Conselho de Administração da Seinpart - Participações, SGPS,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão
Executiva da Semapa Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Seminv - Investimentos, SGPS,
S.A
Presidente do Conselho de Administração da Sodim SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Terraços d´Areia – SGPS, S.A.
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Presidente do Conselho de Administração Villa Magna SL
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Administrador Único da Tema Principal – SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Vieznada SL
Presidente do Conselho de Administração da Cimentospar – Participações
Sociais, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Gestão de Participações
Sociais, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Vértice – Gestão de
Participações, SGPS, S.A.
Diogo António
Rodrigues da Silveira
A. Qualificações
Diplôme d’Ingénieur. Ecole Centrale de Lille, em França (1984); Research
Scholar at Berkeley UC. USA, (1984); MBA INSEAD, em França (1989).
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Presidente do Conselho de Administração da About The Future-Empresa
Produtora de Papel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Aboutbalance, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da AMS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Celcacia- Celulose de Cacia,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Celset- Celulose de Setúbal S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.
Presidente do Conselho de Administração da Eucaliptusland- Sociedade de
Gestão de Património Florestal, S.A.
Presidente da Comissão Executiva e Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Portucel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Florestal-Sociedade de
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Parques
Industriais, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações,
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SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Tissue, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales &
Marketing, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.
Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da
Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Pulp-Sociedade
Portuguesa de Celulose, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Não aplicável.
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Presidente da Comissão Executiva da Companhia de Seguros Açoreana, S.A.
Administrador não executivo do BANIF - Banco Internacional do Funchal S.A.
Luís Alberto Caldeira
Deslandes
A. Qualificações
Engenheiro Químico – Instituto Superior Técnico de Lisboa; Engenheiro
Cervejeiro- Inst. Superieur D’Agronomie de Louvain.
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vice-Presidente no Conselho de Administração da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Membro honorário do ACFPI (FAO) – Advisory Committee on Sustainable
Forest - based Industries
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Vogal no Conselho de Administração da About The Future, Empresa Produtora
de Papel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Celcacia, Celulose de Cacia,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Colombo Energy, INC.
Presidente da Comissão Executiva da Portucel S.A.
Vogal da Comissão Executiva da Portucel- Empresa Produtora de Pasta e
Papel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta SGPS,
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel International,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS,
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S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Parques
Industriais, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel-Sociedade Portuguesa
de Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel, Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Austria GmbH
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Deutschland GmbH
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel France EURL
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel International BV
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Italia SRL
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel North America Inc.
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, Sociedade
Portuguesa de Celulose, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Soporcel UK LTD
Manuel Soares
Ferreira Regalado
A. Qualificações
Licenciatura em Finanças, pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e
Financeiras, Lisboa (ISEG) em 1972; Senior Executive Programme (SEP),
London Business School (1997)
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da About the Future – Empresa
Produtora de Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da AMS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Atlantic Forests – Comércio de
Madeiras, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celset- Celulose de Setúbal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.
Presidente do Conselho de Administração de Empremédia – Corretores de
Seguros, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A
Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Africa S.R.L.
Presidente do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
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Vogal do Conselho de Administração da Portucel Florestal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel LLC
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal S.A.
Membro da Direção de PortucelSoporcel Abastecimento de Madeira, ACE
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia SGPS, S.A
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Florestal – Empresa de
Desenvolvimento Agro-Florestal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional,
SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração de Portucel Soporcel International, Ltd.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações
SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Tissue, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.
Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Vinhos de Espirra
– Produção e Comercialização de Vinhos, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Viveiros Aliança – Empresa
Produtora de Plantas, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Membro do Conselho Geral da CELPA - Associação da Indústria Papeleira
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Vogal do Conselho de Administração da Bosques do Atlântico, SL
Presidente do Conselho de Administração da Enerforest- Empresa de
Biomassa para Energia, S.A.
Gerente da Portucel Moçambique, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Aflomec – Empresa de
Exploração Florestal, S.A
Presidente do Conselho de Administração Cofotrans – Empresa de Exploração
Florestal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Florestal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS,
S.A.
Vogal da Direção do RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, - Sociedade de Transformação
e Distribuição de Papel, Lda.
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Adriano Augusto da
Silva Silveira
A. Qualificações
Licenciatura em Engenharia Química pela Universidade do Porto em 1975.
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da About The Future – Empresa
Produtora de Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração AMS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celset- Celulose de Setúbal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.
Presidente do Conselho de Administração da Enerpulp – Co-geração
Energética de Pasta, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Africa S.R.L.
Vogal do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Vogal do Conselho de Administração da Portucel LLC
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal, S.A
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.
Vogal do Conselho de Administração PortucelSoporcel Tissue, S.A.
Membro da Direção do Raiz- Instituto de Investigação da Floresta e do Papel
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, Sociedade Portuguesa
de Celulose, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da SPCG – Sociedade Portuguesa
de Co-geração, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Não aplicável
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Presidente do Conselho de Administração da EMA 21, S.A.
Membro da Direcção da PortucelSoporcel Abastecimento de Madeira ACE
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS, S.A
Vogal do Conselho de Administração PortucelSoporcel Internacional, SGPS,
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S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração PortucelSoporcel Participações,
SPGS,S.A.
Vogal do Conselho de Administração PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia,
SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS,
S.A.
Vogal da Direção do RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Vogal do Conselho de Administração da Soporgen, S.A.
Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, - Sociedade de Transformação
e Distribuição de Papel, Lda.
António José Pereira
Redondo
A. Qualificações
Licenciado em Engenharia Química pela FCTUC (1987); frequência do 4º ano
de Gestão de Empresas da Universidade Internacional; MBA com
especialização em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa (1998).
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da About The Future, – Empresa
Produtora de Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração AMS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celset- Celulose de Setúbal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, Inc.
Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A.
Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Africa S.R.L.
Vogal do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Florestal, S.A.
Vogal do Conselho de Gerência da Portucel International Trading, GMBH
Vogal do Conselho de Administração da Portucel LLC
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal S.A.
Gerente da Portucel Soporcel Afrique du Nord, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Austria GmBH
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Deutschland GmBH
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS,
S.A.
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Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Netherlands
BV
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações,
SGPS, S.A.
Gerente da PortucelSoporcel Poland SP.Z.O.O.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing
S.A
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland, Ltd.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Tissue, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel UK LTD
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp,-Sociedade Portuguesa
de Celulose, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Não aplicável
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel International, Ltd
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel España S.A
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel France EURL
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Itália, SRL
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel North America, Inc.
Presidente do Conselho de Administração da Portucel Soporcel UK, Ltd.
Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, Lda.
José Fernando Morais
Carreira de Araújo
A. Qualificações
Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP-1986); Curso de Estudos
Superiores Especializados em Controle Financeiro pelo Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP-1992); Revisor Oficial de
Contas desde 1995; Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada do Porto
(2000); Pós-Graduado em Contabilidade Financeira Avançada (ISCTE –
2002/2003); Pós-Graduado em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito de
Lisboa (FDL– 2002/2003); Pós-Graduado em Corporate Governance pelo
Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa (ISEG– 2006/2007).
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
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Vogal do Conselho de Administração da About The Future – Empresa
Produtora de Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da AMS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Bosques do Atlântico, S.L.
Vogal do Conselho de Administração da Celcacia – Celulose de Cacia, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celset- Celulose de Setúbal, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, INC
Vogal do Conselho de Administração da Eucaliptusland, S.A.
Vogal da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Portucel,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Africa S.R.L.
Vogal do Conselho de Administração de Portucel Finance spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Vogal do Conselho de Administração da Portucel LLC
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Papel Setúbal S.A.
Gerente da Portucel Soporcel Afrique du Nord, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Austria, GmBH
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Deutschland,
GmBH
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS,
S.A.
Presidente do Conselho de Gerência Portucel Soporcel International,Trading,
GMBH.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Internacional,
SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Fine Paper S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Floresta, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Netherlands, BV
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Parques Industriais,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações,
SGPS, S.A
Gerente da Portucel Soporcel Poland SP.Z.O.O.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Sales & Marketing
S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Serviços
Partilhados, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Switzerland, Ltd.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Tissue, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel UK, Ltd.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel Pulp, Sociedade Portuguesa
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de Celulose, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Não aplicável
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Gerente da Portucel Moçambique, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Cogeração de
Energia, S.A.
Administrador da Portucel Soporcel Eurasia Kağit Ve Kağit Ürünleri Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirket
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel España, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel France, EURL
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Itália, SRL
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel North America, Inc.
Vogal da Direção da PortucelSoporcel Logística do Papel, ACE
Presidente do Conselho de Administração da Setipel – Serviços Técnicos para
a Indústria Papeleira, S.A.
Vogal do Conselho de Gerência da Tecnipapel, Lda.
Nuno Miguel Moreira
de Araújo Santos
A. Qualificações
MBA pelo INSEAD, (1995-1996); Dean's List; Licenciatura em Engenharia Civil
pelo Instituto Superior Técnico, (1989-1993).
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da About The Future, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da AMS,S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Colombo Energy, INC
Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Portucel,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Florestal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Moçambique, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel Soporcel Switzerland LTD
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Energia, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração PortucelSoporcel Internacional, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Papel, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Participações,
SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da PortucelSoporcel Pulp, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Sócio Sénior (Diretor) da McKinsey & Company
Membro do Comité de Liderança da Prática Global de Energia da McKinsey &
Company
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Líder do Client Committee da Prática Global de Energia/Utilities da McKinsey &
Company
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Líder da Prática de Energia, Commodities & Indústria do Escritório da Ibéria da
McKinsey & Company
João Paulo Araújo
Oliveira
A. Qualificações
Licenciado em Engenharia de Produção Industrial na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (1988); MBA em Engenharia
Comercial e Gestão AEP– ESADE, Espanha (1994).
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Presidente do Conselho de Administração da Arboser, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Colombo Energy, INC
Presidente do Conselho de Administração da EMA 21, S.A.
Presidente do Conselho de Administração Headbox, S.A.
Vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Portucel,
S.A.
Membro da Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais
da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Membro do Conselho Geral da Universidade de Aveiro
Membro do Conselho Consultivo da AICEP
Membro do Conselho de Supervisão da Fraunhofer Institute em Portugal
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Administrador Delegado da Bosch Termotecnologia S.A.
Presidente da Unidade de Negócio de Água Quente do grupo Bosch
Presidente da Câmara de Comércio e Industria Luso-Alemã
José Miguel Pereira
Gens Paredes
A. Qualificações
Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa (1984)
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da About The Future – Empresa
Produtora de Papel, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Presidente do Conselho de Administração da Abapor - Comércio e Indústria de
Carnes, S.A.
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Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Aprovechamiento Integral de
Subprodutos Ibéricos, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Celcimo, SL.
Presidente do Conselho de Administração da Cimo- Gestão de Participações,
SGPS, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Cimipar – Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Ciminpart – Investimento e
Participações, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da ETSA Investimentos, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da ETSA LOG, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Great Earth - Projectos, S.A.
Vogal do Conselho de Administração do Hotel Ritz, S.A.
Gerente da Biological - Gestão de Resíduos Industriais, Lda
Vogal do Conselho de Administração da Inspiredplace, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da I.T.S. - Indústria Transformadora
de Subprodutos, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da MOR ON-LINE – Gestão de
Plataformas de Negociação de Resíduos On-Line, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da OEM – Organização de Empresas,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Sebol - Comércio e Indústria de
Sebo, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Secil – Companhia Geral de Cal e
Cimento, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Seinpart - Participações, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Seminv - Investimentos, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Sodim, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Villa Magna SL
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Vogal do Conselho de Administração da ABAPOR - Comércio e Indústria de
Carnes, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Cimentospar – Participações Sociais,
SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações,
SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da ETSA - Empresa de
Transformação de Subprodutos Animais S.A.
Vogal do Conselho de Administração da ETSA, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da GOLIATUR – Sociedade de
Investimentos Imobiliários, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Margem – Companhia de Mineração,
S.A.
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Vogal do Conselho de Administração da SONACA, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração do Supremo Cimentos, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da VERDEOCULTO - Investimentos,
SGPS, S.A.
Paulo Miguel Garcês
Ventura
A. Qualificações
Qualificações profissionais: Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (1994). Inscrito na Ordem dos Advogados.: IEP no
INSEAD (2008)
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da About The Future – Empresa
Produtora de Papel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da ABAPOR - Comércio e Indústria de
Carnes, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Aboutbalance SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Antasobral- Sociedade
Agropecuária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Aprovechamiento Integral de
Subprodutos Ibéricos, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Beira Rio-Sociedade Construtora
de Armazéns, S.A
Gerente da Biological - Gestão de Resíduos Industriais, Lda.
Vogal do Conselho de Administração da Celcimo, SL
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Cimilonga- imobiliária, S.A
Presidente do Conselho de Administração da Cimipar – Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Ciminpart – Investimento e
Participações, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Cimigest, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Cimo – Gestão de Participações,
SGPS, S.A.
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Estradas de Portugal, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da ETSA Investimentos, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da ETSA LOG, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Galerias Ritz- imobiliária, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Great Earth - Projectos, S.A.
Vogal do Conselho de Administração do Hotel Ritz, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Inspiredplace, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da I.T.S. - Indústria Transformadora de
Subprodutos, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Longapar, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Longavia- Imobiliária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da OEM – Organização de Empresas,
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SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Parque Ritz- Imobiliária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Refundos- Sociedade Gestora de
Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da SEBOL - Comércio e Indústria de
Sebo, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da SEINPART - Participações, SGPS,
S.A.
Vogal do Conselho de Administração da SEMAPA Inversiones, S.L.
Vogal do Conselho de Administração da SEMINV - Investimentos, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Secil – Companhia Geral de Cal e
Cimento, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Agrícola da Quinta da
Vialonga, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Sodim, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonagi- Imobiliária, S.A
Vogal do Conselho de Administração da Soporcel – Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Valuelegend- SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Vértice- Gestão de Participações,
SGPS, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Villa Magna SL
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Vogal do Conselho de Administração da CIMENTOSPAR – Participações
Sociais, SGPS, S.A
Vogal da Comissão de Ética da Portucel, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da ETSA - Empresa de Transformação
de Subprodutos Animais S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Goliatur – Sociedade de
Investimentos Imobiliários, S.A.
Ricardo Miguel dos
Santos Pacheco Pires
A. Qualificações
Universidade Católica Portuguesa, Licenciatura em Administração e Gestão de
Empresas (1993-1999); Universidade Nova de Lisboa, MBA em Gestão de
empresas (2001–2002); ISCTE, Especialização em Corporate Finance (2000).
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Administrador da Cimipar – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Secretário da Sociedade da Cimigest, SGPS, S.A.
Membro do Conselho de Administração da Semapa- Sociedade de
Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
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exercer
Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho de Administração da SemapaSociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Diretor de Planeamento Estratégico e Novos Negócios da Semapa- Sociedade
de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
João Nuno de
Sottomayor Pinto de
Castello Branco
A. Qualificações
Licenciatura em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico
(Portugal); Mestrado em Gestão pelo INSEAD (França)
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da
SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da SECIL - Companhia Geral
de Cal e Cimento, S.A.
Administrador da SODIM, SGPS, S.A.
Administrador CIMIGEST, SGPS, S.A
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Sócio Diretor da McKinsey & Company - Escritório Ibéria
Centro de desenvolvimento de motores da Renault
Vítor Manuel Galvão
Rocha Novais
Gonçalves
A. Qualificações
Qualificações: Licenciatura em Gestão de Empresas pelo ISC-HEC- St. Louis
em Bruxelas – 1984
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do Grupo
Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo Portucel
Vogal do Conselho de Administração da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo Portucel
Administrador na Extra Search, SGPS, S.A.
Gerente da Magalhães e Gonçalves- Consultoria e Gestão, Lda.
Vogal do Conselho de Administração da Semapa- Sociedade de Investimento
e Gestão, SGPS, S.A.
Administrador da Tcare- Conhecimento e Saúde, S.A.
Administrador da Zoom Investment SGPS
Administrador da Zoom Investment Turismo, S.A.
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto deixou de
exercer
Administrador Winenergy-Engenharia e Desenvolvimento, S.A.
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Administrador Winpower, S.A.

10.3 Comissão Executiva
Nos termos do artigo 17.º dos Estatutos do Emitente, o Conselho de Administração delega a
gestão corrente do Emitente numa comissão executiva composta por um mínimo de três e um
máximo de nove membros. Atualmente a Portucel dispõe de uma Comissão Executiva
composta por seis membros, incluindo um presidente eleito pelo Conselho de Administração.
Nos termos das deliberações do Conselho de Administração de 29 de abril de 2015 e de 1 de
Julho de 2015, a atual composição da Comissão Executiva é a seguinte:

Título

Data de Eleição

Termo do Mandato
em Curso

Diogo António Rodrigues da Silveira

Presidente

2015

2018

Manuel Soares Ferreira Regalado

Vogal

2015

2018

João Paulo Araújo Oliveira

Vogal

2015

2018

António José Pereira Redondo

Vogal

2015

2018

José Fernando Morais Carreira de Araújo

Vogal

2015

2018

Nuno Miguel Moreira de Araújo Santos

Vogal

2015

2018

Comissão Executiva
Nome

A Comissão Executiva pode discutir todos os assuntos da competência do Conselho de
Administração, sem prejuízo de só poder deliberar nas matérias que lhe estão delegadas.
Todos os assuntos tratados na Comissão Executiva, mesmo que incluídos na sua competência
delegada, são dados a conhecer aos Administradores não executivos, que têm acesso às
respetivas atas e documentos de suporte. O Conselho de Administração é permanentemente
informado sobre todas as deliberações da Comissão Executiva através das atas das respetivas
reuniões, de forma sistemática, e enviadas, por escrito, para o Conselho de Administração.
Adicionalmente, o Presidente da Comissão Executiva remete ao Presidente do Conselho de
Administração e ao Presidente do Conselho Fiscal as convocatórias e as atas das respetivas
reuniões.
A Comissão Executiva reúne sempre que convocada pelo seu presidente ou por dois dos seus
membros, devendo as suas reuniões ter uma periodicidade mínima mensal. As deliberações da
Comissão Executiva são aprovadas por maioria dos votos dos membros presentes ou
representados, tendo o seu Presidente voto de qualidade. Qualquer administrador pode, nos
termos e com os limites estabelecidos no contrato de sociedade, fazer-se representar numa
reunião por outro administrador mediante simples carta dirigida ao Presidente.
10.4 Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão competente pela fiscalização da atividade do Emitente. O
Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos, um dos quais é o presidente.
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As competências do Conselho Fiscal são definidas nos termos do CSC.
O Conselho Fiscal, no exercício das suas funções, poderá solicitar e apreciar toda a
informação de gestão que considere em cada momento necessária, bem como ter acesso à
documentação produzida pelos auditores da Sociedade, podendo, inclusivamente, solicitar-lhes
qualquer informação que entenda necessária e zelando para que sejam asseguradas, dentro
da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços de auditoria.
Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de quatro
anos.
Conforme disposto no n.º 4 do artigo 414.º do CSC, o Conselho Fiscal do Emitente deve incluir
pelo menos um membro que tenha curso superior adequado ao exercício das suas funções e
conhecimentos em auditoria ou contabilidade e que seja independente.
Ainda de acordo com o artigo 414.º do CSC, o seu n.º 6 prevê que o conselho fiscal de
sociedades emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado (como é o
caso do Emitente) deve ser composto por uma maioria de membros independentes.
Nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 19 de maio de 2011, as pessoas indicadas
abaixo, com exceção do Dr. José Manuel Oliveira Vitorino, foram eleitas membros do Conselho
Fiscal, para o mandato de 2011-2014, tendo sido reeleitas, nos termos da deliberação da
Assembleia Geral de 29 de abril de 2015, para o mandato correspondente ao quadriénio 20152018.
Conselho Fiscal

Título

Miguel Camargo de Sousa Eiró

Presidente

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira

Vogal

José Manuel Oliveira Vitorino

Vogal

O Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha, apresentou, no dia 2 de julho de 2015, a respetiva
renúncia, com efeitos imediatos, aos cargos de membro do Conselho Fiscal da Portucel e
membro do Conselho Fiscal da Semapa. Em consequência do anteriormente exposto, o Dr.
José Manuel Oliveira Vitorino, vogal suplente dos Conselhos Fiscais do Emitente e da Semapa,
substituiu o Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha no exercício dos respetivos cargos.
Os membros do Conselho Fiscal têm o seguinte endereço profissional:
Nome

Endereço profissional

Miguel Camargo de Sousa Eiró

Av. Fontes Pereira de Melo, 15, 7º andar, 1050 - 115 Lisboa

Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão Caldeira

Rua da Arrábida, 59, 2º andar, 1250 - 032 Lisboa

José Manuel Oliveira Vitorino

Rua Augusto Rossíni Marques, 7º andar, 2070 - 063
Cartaxo

De acordo com o disposto no Regulamento Interno do Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal
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reúne, pelo menos, uma vez em cada três meses e não pode deliberar sem que esteja
presente a maioria dos seus membros. As deliberações são tomadas por maioria, devendo os
membros que não concordem com as mesmas, fazer inserir na ata os motivos da sua
discordância. Em caso de empate nas votações o Presidente do Conselho Fiscal tem voto de
qualidade.
10.4.1 Qualificações e lista dos cargos exercidos pelos membros dos órgãos de
fiscalização noutras sociedades
Miguel Camargo de Sousa Eiró
A. Qualificações
Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa (1971);
Inscrito na Ordem dos Advogados desde 28 de junho de 1973
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do
Grupo Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo
Portucel
Presidente do Conselho Fiscal da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo
Portucel
Presidente do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de
Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho Fiscal da Secil – Companhia Geral de Cal
e Cimento, S.A.
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto
deixou de exercer
Vogal do Conselho Fiscal da Portucel, S.A.
Vogal do Conselho Fiscal da Semapa
Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

– Sociedade de

Exercício da advocacia
Gonçalo Nuno Palha Gaio Picão
Caldeira
A. Qualificações
Licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa de
Lisboa (1990); Conclusão do Estágio profissional no Conselho
Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados (1991); PósGraduação em Gestão - Master of Business Administration (MBA)
pela Universidade Nova de Lisboa (1996); Frequência da PósGraduação em Gestão e Avaliação Imobiliária do ISEG (2004)
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do
Grupo Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo
Portucel
Vogal efetivo do Conselho Fiscal da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo
Portucel
Vogal efetivo do Conselho Fiscal da Semapa – Sociedade de
Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Vogal do Conselho Fiscal da Secil – Companhia Geral de Cal e
Cimento, S.A.
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Gerente da Loftmania – Gestão Imobiliária, Lda.
Gerente da LINHA DO HORIZONTE – Investimentos Imobiliários,
Lda.
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto
deixou de exercer
Para além das funções incluídas no ponto anterior não exerceu
mais nenhuma função nos últimos 5 anos.

José Manuel Oliveira Vitorino
A. Qualificações
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto
Superior de Economia da Universidade de Lisboa.
B. Cargos sociais exercidos noutras entidades, dentro ou fora do
Grupo Portucel
B.1. Cargos sociais exercidos noutras entidades do Grupo
Portucel
Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Portucel, S.A.
B.2. Cargos sociais exercidos noutras entidades fora do Grupo
Portucel
Vogal do Conselho Fiscal da Semapa- Sociedade de Investimento
e Gestão , SGPS, S.A
Presidente do Conselho Fiscal do Novo Banco
Vogal do Conselho Fiscal da ANA Aeroportos de Portugal, SA
C. Cargos sociais exercidos nos últimos 5 anos que entretanto
deixou de exercer
Vogal do Conselho Fiscal da ANAM Aeroportos e Navegação
Aérea da Madeira, SA (entretanto extinta)
Partner responsável em Portugal (Territory Sector Leader) pela
coordenação
das
indústrias
de
Technology,
Information+Communication e Entertainment & Media, e pelo
sector de Retail+Consumer Goods dentro da estrutura
internacional da PricewaterhouseCoopers.
Responsável em Portugal
PricewaterhouseCoopers.

pelo

Comité

Técnico

da

Professor Assistente da Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra

10.5 Revisor Oficial de Contas
A fiscalização externa do Emitente compete ao ROC, o qual não pode integrar o Conselho
Fiscal.
O ROC tem, especialmente e sem prejuízo da atuação dos membros do Conselho Fiscal, o
dever de proceder a todos os exames e verificações necessários à revisão e certificação legais
das contas, bem como os outros deveres especiais previstos por lei.
Nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 29 de abril de 2015, as funções de Revisor
Oficial de Contas são exercidas pela seguinte entidade, eleita nessa data para o mandato 2015
– 2018:
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Revisor Oficial de Contas

PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda.,

Independente

representada pelos Senhores Dr. José Pereira Alves ou
Dr. António Alberto Henrique Assis, e como suplente o
Dr. Jorge Manuel Santos Costa

O endereço profissional do ROC efetivo e o do ROC suplente é no Palácio Sottomayor, Rua
Sousa Martins, 1-3.º, 1069-316 Lisboa.
10.6 Outros Corpos Sociais do Emitente
10.6.1 Comissão de Fixação de Vencimentos
A Comissão de Fixação de Vencimentos é responsável pela determinação das remunerações e
pela apresentação e submissão para aprovação da declaração anual sobre a política de
remuneração dos membros dos órgãos sociais à Assembleia Geral. A Comissão de Fixação de
Vencimentos participa, igual e ativamente, na avaliação de desempenho, em particular para
efeitos da fixação da remuneração variável dos administradores executivos.
Nos termos da deliberação da Assembleia Geral de 29 de abril de 2015, foram eleitos membros
da Comissão de Fixação de Vencimentos para o quadriénio 2015-2018 os Senhores José
Gonçalo Maury, que assume as funções de presidente, João Rodrigo Appleton Moreira Rato e
Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses, ambos na qualidade de vogais.
10.6.2 Conselho Ambiental
Foi constituído, em 2008, um Conselho Ambiental, ao qual compete fazer o acompanhamento
e dar parecer sobre os aspetos ambientais da atividade do Emitente e formular recomendações
acerca do impacte ambiental dos principais

empreendimentos do

Emitente, tendo

especialmente em atenção as disposições legais aplicáveis, as condições de licenciamento e a
política do Grupo Portucel sobre a matéria.
O Conselho Ambiental é ainda responsável pela elaboração, a cada dois anos, do Relatório de
Sustentabilidade em conjunto com o Fórum de Sustentabilidade.
O Conselho Ambiental é atualmente composto por cinco membros todos eles personalidades
académicas e independentes, de reconhecida competência técnica e científica, particularmente
nos mais importantes domínios relativamente aos quais o Grupo Portucel tem preocupações
ambientais.
O Conselho Ambiental é designado por um período de quatro anos e não poderá exceder o
tempo do mandato do Conselho de Administração que o designou.
10.6.3 Fórum da Sustentabilidade
Compete ao Fórum de Sustentabilidade a análise e discussão de temas relacionados com a
Sustentabilidade, com o objetivo de reforçar o conhecimento recíproco, entre os membros do
Grupo Portucel e as personalidades ligadas aos seus principais stakeholders, e potenciar
plataformas de entendimento e cooperação. O Fórum da Sustentabilidade é composto por
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membros externos e membros internos, tendo como Presidente o Presidente da Comissão
Executiva e um Secretário-geral designado para o efeito. Os membros externos são
personalidades exteriores ao Grupo Portucel, com ligação aos principais stakeholders e os
membros internos são os membros da Comissão Executiva e do Conselho Ambiental, podendo
acrescer outros designados pelo Presidente da Comissão Executiva.
O Fórum de Sustentabilidade é designado pelo Conselho de Administração, pelo período de
dois anos.
10.6.4. Comissão de Controlo do Governo Societário
A Comissão de Controlo do Governo Societário tem como responsabilidade supervisionar a
aplicação das normas do governo societário do Emitente e do Código de Ética, tendo as
seguintes atribuições:
a) Colaborar com o Conselho de Administração, avaliando e submetendo-lhe as
propostas de orientação estratégica no domínio da responsabilidade corporativa;
b) Acompanhar e supervisionar de modo permanente as matérias relativas ao governo
societário, responsabilidade social, ambiental e ética; à sustentabilidade dos negócios
do Grupo Portucel e ao Código de Ética e aos sistemas de avaliação e resolução de
conflitos de interesses, nomeadamente no que respeita a relações entre o Emitente e
os seus acionistas ou outros stakeholders.
A Comissão de Controlo do Governo Societário é composta por quadros do Grupo com
experiência nesta matéria. O mandato da Comissão coincide com o do Conselho de
Administração que a designar.
10.6.5 Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões
Em 2009 foi constituída a Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões Portucel, com
o objetivo de verificar o cumprimento das disposições aplicáveis ao plano de pensões e à
gestão do respetivo fundo de pensões. As funções da Comissão de Acompanhamento incluem
pronunciar-se sobre propostas de transferência da gestão e de outras alterações relevantes
aos contratos constitutivos e de gestão de fundos, bem como sobre a extinção do fundo de
pensões ou de uma quota-parte do mesmo. Atualmente a Comissão é constituída por três
representantes dos associados do fundo e por dois representantes dos beneficiários e
participantes do fundo.
10.6.6 Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais
A Comissão de Análise e Acompanhamento de Riscos Patrimoniais tem como objetivos
pronunciar-se sobre os sistemas de prevenção de risco patrimonial em vigor no Emitente,
nomeadamente sobre as medidas tomadas para ir ao encontro das recomendações resultantes
das inspeções efetuadas pelos resseguradores, assim como pronunciar-se sobre a adequação,
em termos de âmbito, tipo de coberturas e capitais, dos seguros contratados pelo Grupo
Portucel; discutir e emitir pareceres ou recomendações sobre políticas, procedimentos, riscos
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significativos, limites de risco e situações extraordinárias em termos de risco patrimonial;
promover e acompanhar a manutenção do inventário dos riscos mais significativos de cariz
patrimonial, em estreita ligação com o sistema de governança do risco em vigor no grupo.
Esta Comissão é composta por oito quadros do Grupo, designados pelo Conselho de
Administração por um período de quatro anos. Atualmente a Comissão de Análise e
Acompanhamento de Riscos Patrimoniais é composta por Manuel Regalado, João Paulo
Oliveira, José Miranda, Carlos Brás, José Nordeste, Óscar Arantes, Gonçalo Veloso Sousa e
Manuel Arouca.
10.6.7 Comissão de Ética
Em 2010 foi criada a Comissão de Ética, na sequência da elaboração e aprovação do Código
de Ética pela Comissão Executiva.
Cabe à Comissão de Ética acompanhar com isenção e independência os órgãos do Emitente
na divulgação e no cumprimento do Código de Ética em todas as sociedades do Grupo
Portucel.
A Comissão de Ética, cujo mandato coincidirá com o do Conselho de Administração que a
nomear, é normalmente composta por três membros. Atualmente fazem parte da Comissão de
Ética Júlio Castro Caldas, Rui Gouveia e Jaime Falcão.
10.7 Conflitos de interesses de membros dos órgãos de administração, de direção e de
fiscalização
Tanto quanto é do conhecimento da Portucel, e no seu entendimento, não existem conflitos de
interesse potenciais entre as obrigações de qualquer das pessoas que integram os órgãos de
administração e de fiscalização para com o Emitente ou para com outra sociedade do Grupo
Portucel e os seus interesses privados ou outras obrigações.
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CAPÍTULO 11 - PRINCIPAIS ACIONISTAS DO EMITENTE
11.1 Estrutura acionista
11.1.1 Capital social, nº de ações, admissão ou não à negociação
O capital social da Portucel é composto exclusivamente por ações ordinárias, com o valor
nominal de 1 euro cada, sendo iguais os direitos e deveres inerentes a todas as ações.
O capital é, na presente data, composto por um total de 767.500.000 ações ordinárias,
estando, atualmente, a totalidade das ações admitidas à negociação.
11.1.2 Restrições à transmissibilidade de ações e acordos parassociais e limitações à
titularidade de ações
As ações representativas do capital social da Portucel são livremente transmissíveis, de acordo
com o regime jurídico aplicável.
A Portucel desconhece a existência de qualquer acordo parassocial que possa conduzir a
restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto.
11.1.3 Ações próprias
A 30 de setembro de 2015, a Portucel era detentora de 50.489.973 ações próprias,
correspondentes a 6,58% do seu capital social.
11.1.4 Titulares de participações qualificadas
Tendo por referência as comunicações efetuadas ao Emitente a 30 de setembro de 2015, nos
termos do disposto no artigo 447.º do CSC, artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários ou
artigo 11.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, a estrutura de participações sociais
qualificadas da Portucel calculadas nos termos do artigo 20.º, n.º 1 do Código dos Valores
Mobiliários é, por referência àquela data, a seguinte:

Entidade

Im putação

Semapa - Soc. de Investimento e Gestão,
SGPS, S.A.
Seinpar Investments B.V.
Seminv - Investimentos, SGPS, SA

Direta
Indireta através da
Sociedade Dominada
Indireta através da
Sociedade Dominada

Total im putável à Sem apa

Fundo de Pensões do Banco BPI

Direta
Total im putável ao Banco BPI

Norges Bank (the Central Bank of Norw ay) Direta
Total im putável ao Norges Bank

Nº de ações

% de direitos de
voto não
% capital
suspensos

256.033.284

33,36%

35,71%

241.583.015

31,48%

33,69%

1.000

0,00%

0,00%

497.617.299

64,84%

69,40%

36.875.907

4,80%

5,14%

36.875.907

4,80%

5,14%

25.360.219

3,30%

3,54%

25.360.219

3,30%

3,54%

Por forma a assegurar que a relação de domínio entre a Semapa e o Emitente não resultará
num exercício abusivo desse controlo pela Semapa, o Emitente dispõe de mecanismos gerais
de controlo, tais como a existência de um conselho fiscal e de revisores oficiais de contas,
adotando igualmente a larga maioria das recomendações constantes do Código de Governo
Societário da CMVM.
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Acresce que, sendo uma sociedade aberta, emitente de ações admitidas à negociação em
mercado regulamentado, o Emitente está sujeito ao regime de divulgação de informação e à
supervisão da CMVM.
11.2 Acordos com impacto na estrutura acionista
A Portucel não tem conhecimento da celebração de acordos parassociais da natureza dos
mencionados no artigo 19.º do Código dos Valores Mobiliários relativamente ao exercício de
direitos sociais na Portucel.
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CAPÍTULO 12 - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS LUCROS E PREJUÍZOS DO EMITENTE
As demonstrações financeiras consolidadas da Portucel foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas
incluídas na consolidação, 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 Demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Portucel relativas aos anos de 2013,
2014 e 2015 foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(“IAS/IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e Interpretações
emitidas pelo “International Financial Reporting Interpretations Committee” (“IFRIC”) ou pelo
anterior “Standing Interpretations Committee” (“SIC”), adotadas pela União Europeia, em vigor
à data da preparação das referidas demonstrações financeiras. De ora em diante, o conjunto
daquelas normas e interpretações serão designados genericamente por IFRS.
As informações financeiras relativas aos exercícios de 2013 e 2014 inseridas mediante
remissão foram objeto de auditoria externa. As certificações legais de contas relativas aos
exercícios de 2013 e 2014 não contêm quaisquer reservas ou ênfases.
As informações financeiras relativas a 31 de dezembro de 2015 não são auditadas e as
referentes ao primeiro semestre de 2015 foram objeto de revisão limitada.
12.1 Síntese dos principais indicadores (IFRS não auditado) em 31 de dezembro de 2015
e em 31 de dezembro de 2014
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12.2 Demonstrações consolidadas dos resultados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2014 (não auditados)
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12.3 Demonstrações consolidadas da posição financeira em 31 de dezembro de 2015 e
31 de dezembro de 2014
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12.4 Demonstrações consolidadas dos resultados em 31 de dezembro de 2014 e 2013

Valores em Euros

Nota

Vendas
Prestações de Serviços
Outros Rendimentos e Gastos Operacionais

2014

4º Trim estre 4º Trim estre
2014
2013

2013

1.537.678.167

1.526.951.626

402.990.732

392.649.258

4.601.248

3.657.804

1.333.766

796.187

5

Ganhos na alienação de activos não correntes
Outros proveitos operacionais
Variação de justo valor nos activos biológicos

18

Variação de justo valor nos Investimentos financeiros

19

Gastos e Perdas

6

Inventários Consumidos e Vendidos

408.792

1.033.762

271.041

390.603

30.650.502

17.786.057

25.283.793

5.737.086

2.630.117

2.283.381

2.677.933

(10.676)

144.728

-

-

(659.833.383) (167.629.346)

(164.705.590)

(675.102.529)

Variação da Produção

(13.785.825)

876.942

(26.196.684)

(7.371.013)
(110.090.560)

Materiais e serviços consumidos

(423.025.068)

(415.261.449) (111.778.948)

Gastos com o Pessoal

(120.562.976)

(114.247.516)

(32.874.488)

(15.050.161)

(12.896.110)

(4.315.673)

(3.314.377)

1.336.655

(13.964.192)

(5.523.082)

(14.166.000)

(111.502.345)

(102.820.792)

(30.001.772)

(26.177.996)

218.276.578

233.710.855

54.237.273

50.041.870

Outros Gastos e Perdas
Provisões Líquidas
Depreciações, amortizações e perdas por Imparidade

8

Resultados Operacionais

(23.695.051)

Resultados apropriados de associados e emp. conjuntos

19

-

-

-

-

Resultados Financeiros

10

(34.152.250)

(14.147.811)

(9.506.555)

1.530.811

184.124.328

219.563.044

44.730.718

51.572.681

Resultados antes de im postos

Imposto sobre rendimento

11

Resultados após im posto

Interesses Não Controlados

13

Resultado líquido do exercício

(2.654.912)

(9.519.615)

3.622.884

8.747.075

181.469.417

210.043.429

48.353.602

60.319.756

(2.721)

(5.677)

6.947

(3.284)

181.466.696

210.037.752

48.360.548

60.316.472

Resultados por acção
Resultados básicos por acção, Eur

12

0,253

0,292

0,067

0,084

Resultados diluídos por acção, Eur

12

0,253

0,292

0,067

0,084
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12.5 Demonstrações consolidadas da posição financeira em 31 de dezembro de 2014 e
2013
Valores em Euros

Notas

31-12-2014

31-12-2013

Goodw ill

15

376.756.383

376.756.383

Outros activos intangíveis

16

3.416.269

3.350.257

Activos fixos tangíveis

17

1.250.351.511

1.316.186.000

Activos biológicos

18

113.969.423

111.339.306

Outros activos financeiros

19

229.136

229.136

Investimentos em associadas

19

-

-

Activos Detidos para Venda

-

-

Outros Activos

-

-

ACTIVO
Activos não correntes

Activos por impostos diferidos

26

23.418.573

30.726.594

1.768.141.295

1.838.587.676

Activos correntes
Inventários

20

188.859.834

202.925.486

Valores a receber correntes

21

188.808.093

200.812.149

Estado

22

62.929.572

53.050.496

Caixa e Equivalentes de caixa

29

499.552.853

524.293.683

Activo Total

940.150.351

981.081.814

2.708.291.646

2.819.669.491

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital e Reservas
Capital Social

25

767.500.000

767.500.000

Acções próprias

25

(96.974.466)

(94.305.175)

Reservas de justo valor

(2.329.120)

Reserva Legal

83.644.527

Reservas de conversão cambial

724.832

Resultados Líquidos de Exercícios anteriores

519.395.217

Resultado Líquido do Exercício

Interesses Não Controlados

13

213.354
75.265.842
(1.296.817)
522.172.435

181.466.696

210.037.752

1.453.427.686

1.479.587.391

235.253

238.543

1.453.662.938

1.479.825.935

95.893.297

99.279.735

Passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos

26

Obrigações com pensões de reforma

27

Provisões

28

41.148.805

49.317.391

Passivos remunerados

29

468.458.255

771.632.455

Outros passivos

29

38.551.650

46.259.136

644.052.007

966.488.718

-

Passivos correntes
Passivos remunerados

29

304.735.140

59.702.381

Valores a pagar correntes

30

211.924.917

201.052.536

Estado

22

93.916.644

112.599.923

610.576.701

373.354.839

Passivo Total

1.254.628.708

1.339.843.557

Capital Próprio e Passivo Total

2.708.291.646

2.819.669.491
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12.6 Destaques dos resultados referentes ao ano de 2015 (face aos resultados referentes
ao ano de 2014)


Volume de negócios cresce 5,6% para € 1.6 mil milhões, com evolução favorável do
preço da pasta e do papel



EBITDA atinge € 390 milhões, aumentando 18,7,%, com melhoria na margem
EBITDA/Vendas para 24%



Grupo avança com o seu plano de desenvolvimento estratégico, concluindo as
seguintes etapas:


Arranque da nova capacidade de pasta em Cacia, permitindo um aumento de
produção anual de 20%



Entrada no tissue, com a aquisição e integração da AMS



Conclusão e arranque da segunda máquina de produção de tissue em Vila Velha
de Ródão



Início da construção da fábrica de pellets nos EUA



Construção e início de produção do Viveiro de Luá, na Zambézia, permitindo
entrar na fase de plantação de floresta em larga escala



Reestruturação da dívida, com melhoria de condições e extensão de maturidades



Manutenção do rácio de endividamento Net Debt/EBITDA em níveis prudentes e
abaixo da média do sector

12.7

Ações judiciais e arbitrais e processos administrativos

Descrevem-se, de seguida, os processos judiciais e administrativos de que a Portucel tem
conhecimento e que possam vir a ter um impacto significativo na situação financeira ou na
rendibilidade do Emitente:
(a)

Contencioso tributário para reembolso de sobretaxas pagas em 2010

Em 2011 o Emitente pediu o reembolso de aproximadamente €5,6 milhões pagos a título de
derrama estadual apurada em base individual em 2010. À data do Prospeto o pedido de
reembolso apresentado continua pendente.
(b)

Contencioso tributário relativo ao IRC de 2010 e 2011

Em sede de fiscalização tributária a administração fiscal reclamou o pagamento de montantes
adicionais de IRC relativos aos exercícios de 2010 e 2011 de €4,4 milhões e €6,8 milhões,
respetivamente.

O

Emitente

pagou

as

liquidações

adicionais,

tendo

contestado

contenciosamente as mesmas. Em 10 de dezembro de 2015, no âmbito do Processo n.º
400/2015-T, o Tribunal Arbitral decidiu em favor da Portucel, quanto à liquidação relativa ao
exercício de 2011, o montante de €4,4 milhões, sendo que €0,2 milhões já haviam sido
deferidos em sede administrativa. Os restantes valores encontram-se ainda pendentes de
decisão judicial (€4,4 milhões de 2010) e arbitral (€ 2,2 milhões de 2011).
(c)

Contencioso tributário relativo ao IRC de 2012
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Em sede de fiscalização tributária a administração fiscal reclamou o pagamento de um
montante adicional de IRC relativo ao exercício de 2012 de € 6,8 milhões. À data do Prospeto
decorrem ainda os prazos para pagamento e contestação da referida liquidação
(d)

Contencioso tributário relativo ao IRC de 2005 e 2006

A administração fiscal reclamou o pagamento dos montantes adicionais de €11,8 e €9,3
milhões (ambos os valores incluem juros de mora) a título de IRC referente aos anos de 2005 e
2006, respetivamente. O Emitente efetuou o pagamento das dívidas em causa ao abrigo do
Regime Excecional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social, tendo
beneficiado da eliminação do pagamento de encargos, designadamente dos juros
compensatórios e de mora, e de coimas. À data do Prospeto a impugnação judicial
apresentada continua pendente.
(e)

Reembolsos do Fundo de Regularização da Dívida Pública

Nos termos do Decreto-Lei n.º 36/93, de 13 de fevereiro, as dívidas fiscais de empresas que
tenham sido objeto de privatização e que sejam referentes a períodos anteriores à data da sua
privatização (no caso do Emitente, 25 de novembro de 2006) são suportadas por um fundo de
regularização da dívida pública (o “Fundo de Regularização da Dívida Pública”).
Em 2010, o Emitente apresentou um pedido de reembolso ao Fundo de Regularização da
Dívida Pública de aproximadamente €33,8 milhões referentes a impostos liquidados pela
administração fiscal em data anterior à privatização do Emitente, dos quais, à data do presente
Prospeto, permanecem por reembolsar €30,4 milhões. Adicionalmente, o Emitente pediu o
reembolso de montantes vários que totalizam €136,2 milhões, relacionados com ajustamentos
feitos às demonstrações financeiras do Emitente após a sua privatização que não foram tidos
em consideração no cálculo do preço pago à data da sua privatização, por estes ajustamentos
não terem sido divulgados aos vários concorrentes. À data do Prospeto o pedido de reembolso
continua pendente.
(f)

Unicarta SRL (Itália)

Em 28 de outubro de 2008 o Emitente instaurou um processo contra a Unicarta SRL visando a
condenação desta no pagamento de €0,4 milhões relacionados com vendas de papel.
Em 18 de março de 2013, a Unicarta SRL contestou a ação pedindo (i) a revogação da decisão
de condenação no pagamento do montante supra referido, e (ii) condenação do Emitente no
pagamento de uma indemnização por danos causados relacionados com uma alegada violação
de deveres contratuais no valor de €2,2 milhões e lucros cessantes. A Unicarta entrou
entretanto em processo de insolvência sendo que o período para reclamação de créditos se
estende até outubro de 2016. Foi constituída uma provisão no montante de €2,3 milhões para
cobrir este processo. À data do Prospeto, este processo ainda se encontra pendente.
(g)

Investigação anti dumping iniciada pelo Ministério de Comércio Exterior Marroquino em

relação à importação de resmas de papel A4 originárias de Portugal
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Em 18 de março de 2013 o Ministério de Comércio Exterior Marroquino (“MCE”) iniciou uma
investigação anti dumping relacionada com a importação de resmas de papel A4 provenientes
de Portugal, na sequência da qual o MCE impôs, em 9 de setembro de 2014, uma taxa anti
dumping definitiva de 10,61% sobre as importações de papel A4 de origem portuguesa. A
investigação teve por base uma queixa apresentada pela produtora de papel marroquina Med
Paper, que alegou que o papel português estaria a ser importado a preços predatórios e que
isso causava danos significativos na indústria marroquina do papel. À data do Prospeto o
Emitente continua a diligenciar no sentido de reverter a medida.
(h)

Investigação anti dumping pelo US Department of Commerce (Departamento de

Comércio dos Estados Unidos) em relação à importação de papel de escritório em diversos
formatos originário de Portugal
Em 21 de janeiro de 2014 um grupo de produtores de papel de escritório (uncoated free sheet
paper) norte-americanos iniciou um processo tendente à investigação de alegadas práticas de
dumping nas importações de papel de diversos formatos provenientes de cinco países, de
entre os quais Portugal.
O Emitente constituiu-se como parte interessada no início das investigações, enquanto o
processo se encontrava ainda na International Trade Commission (“USITC”), tendo, nessa
ocasião, respondido a um questionário e estado presente na audiência pública realizada no
âmbito daquele processo. No dia 6 de março de 2015 a USITC deliberou a continuação das
investigações e o envio do processo para o Departamento de Comércio, tendo o Emitente
respondido aos questionários dessa segunda fase de investigação no dia 15 de maio de 2015.
A 20 de agosto de 2015 o Departamento de Comércio publicou os resultados preliminares do
processo tendo determinado margens provisórias relativamente aos diversos exportadores em
causa. Relativamente ao Emitente a margem provisória determinada foi de 29.53%. O Emitente
considerou esta margem desajustada, tendo destacado que parte do cálculo se tinha
alicerçado em inferências de natureza adversa face a informação que o Departamento de
Comércio classificou como errónea, o que ficou comprovado com a decisão do Departamento
de Comércio, em 11 de janeiro de 2016, que determinou uma taxa final anti dumping de 7,8%.
Entretanto, em 28 de setembro os queixosos requereram o reconhecimento de circunstâncias
críticas (critical circumstances) relativamente às exportações feitas pelo Emitente antes da
fixação do direito provisório no intuito deste direito abranger também o período de 3 meses
anterior à sua fixação. O Departamento de Comercio deferiu este pedido que terá ainda de ser
confirmado pela USITC.
Embora esta determinação do Departamento de Comércio seja final, a sua aplicação está
dependente da USITC considerar que a indústria norte-americana ficou prejudicada ou poderá
ficar prejudicada com as importações provenientes de Portugal. Em 9 de fevereiro de 2016, a
USITC deliberou sobre este processo, confirmando que as importações provenientes dos cinco
países, incluindo Portugal, causaram tais prejuízos. Prevê-se que a decisão final da USITC
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seja publicada no início de março de 2016.
O Emitente continua em desacordo com a aplicação de qualquer margem anti dumping e
utilizará todos os meios processuais disponíveis para evidenciar que esta medida é
injustificada.(i) Processo para aplicação de medidas de salvaguarda iniciado pelo Ministério da
Economia da Turquia em relação às importações de papel de impressão e escrita não
revestido (uncoated wood-free paper) e cut-size paper independentemente do país de origem
Na sequência de uma queixa presentada por produtores de papel turcos, o Ministério da
Economia da Turquia iniciou uma investigação para apurar a necessidade de aplicação de
medidas de salvaguarda em relação às importações de papel de impressão e escrita não
revestido (wood-free uncoated paper) e papel cortado (cut-size paper) independente do país de
origem. Após o inquérito, no qual o Emitente participou ativamente, as autoridades Turcas
arquivaram o processo sem a aplicação de qualquer medida de salvaguarda. No entanto, foi
imposto a todas as importações de papel de impressão um sistema de vigilância à entrada da
alfândega.
(j)

Processo para aplicação de medidas de salvaguarda iniciado pelo Diretório Nacional

de Proteção à Produção – National Production Protection Directorate da Jordânia (“DNPP”) em
relação às importações de papel A4 independentemente do país de origem
Em agosto de 2014 o DNPP notificou o Comité das Medidas de Salvaguarda da Organização
Mundial de Comércio a sua intenção de impor medidas de salvaguarda sobre as importações
de papel A4 independentemente do país de origem no valor de 80 (oitenta) dinares jordanianos
por tonelada de papel importado para a Jordânia. Em outubro de 2014, o Emitente constituiu-se
como parte interessada, tendo apresentado a sua posição de oposição à aplicação de tais
medidas. Em 19 de novembro de 2015 o processo foi arquivado sem a aplicação de qualquer
medida.
(k)

Processo para aplicação de medidas de salvaguarda iniciado pelo Ministério de

Comércio Exterior Marroquino em relação às importações de papel em bobines e em resma
Na sequência de uma queixa apresentada pela produtora de papel marroquina Med Paper em
fevereiro de 2015, no dia 9 de junho de 2015 o Ministério de Comércio Exterior Marroquino
iniciou uma investigação para apurar a necessidade de aplicação de medidas de salvaguarda
em relação às importações de papel em bobines e em resma. No dia 19 de junho de 2015, o
Emitente constituiu-se como parte interessada, uma vez que exporta aqueles tipos de papel
para Marrocos. Uma decisão no âmbito deste processo poderá implicar a aplicação de medidas
tais como a aplicação de taxas às importações, quotas ou imposição de preços mínimos.
Atualmente este processo está pendente.
12.8

Alterações significativas na situação financeira ou comercial do Emitente

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na situação financeira ou comercial da
Portucel desde o final do último período financeiro em relação ao qual foram produzidas
informações financeiras objeto de revisão limitada, reportadas a 30 de junho de 2015.
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CAPÍTULO 13 - CONTRATOS SIGNIFICATIVOS DO EMITENTE
Durante os dois anos anteriores à publicação do presente Prospeto, o Emitente celebrou os
seguintes contratos significativos:
13.1

Contratos relacionados com a participação da International Finance Corporation

no capital social da Portucel Moçambique - Sociedade de Desenvolvimento Florestal e
Industrial, S.A.
O Grupo Portucel tem uma parceria com a International Finance Corporation (“IFC”), uma
subsidiária do Banco Mundial, com vista ao desenvolvimento dos investimentos do Grupo
Portucel em Moçambique, através da Portucel Moçambique - Sociedade de Desenvolvimento
Florestal e Industrial, S.A. (“Portucel Moçambique”). Neste âmbito, em 15 de dezembro de
2014, a IFC celebrou com o Emitente, a Portucel Moçambique e a PortucelSoporcel
Internacional Moçambique SGPS (“Acionistas Portucel”) um acordo de subscrição de ações
representativas do capital social da Portucel Moçambique, nos termos do qual a IFC se
comprometeu a adquirir faseadamente uma participação de até 20% no capital social da
Portucel Moçambique, através de um investimento faseado até ao montante máximo
equivalente a USD 30,4 milhões (€ 28,1 milhões à data de 17 de dezembro de 2015). O prazo
para a concretização deste investimento termina em 16 de julho de 2016. O acordo inclui
cláusulas típicas neste tipo de contratos, tais como a prestação de declarações e garantias
(representations and warranties) e uma obrigação de indemnização dos Acionistas Portucel à
IFC pelos danos emergentes de uma eventual violação das declarações e garantias. O IFC tem
uma opção de venda (put option) das ações da Portucel Moçambique ao Emitente.
13.2

Contrato de aquisição da AMS BR Star Paper S.A.

A 9 de fevereiro de 2015 o Emitente celebrou um contrato de compra e venda das ações
representativas da totalidade do capital social da AMS, uma sociedade produtora de papel
tissue localizada no norte de Portugal, nomeadamente em Vila Velha de Ródão, com uma
capacidade de produção de 60.000 toneladas de tissue, que conta com 230 colaboradores no
final de 2015 (33 dos quais em regime temporário).
O mês de setembro ficou marcado pela conclusão e arranque da segunda máquina de
produção de bobines, que permitiu a duplicação da capacidade de produção de 30.000 para
60.000 toneladas por ano. A transmissão das ações objeto deste contrato ocorreu no dia 4 de
junho de 2015.
13.3

Contratos de investimento celebrados com a AICEP

a) Em 18 de junho de 2014 o Emitente celebrou um contrato de investimento com a
Agência Externa para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.
(“AICEP”), relacionado com incentivos financeiros a conceder à Celcacia – Celulose de
Cacia, S.A. para promover o projeto de expansão de capacidade da fábrica de pasta
de Cacia (“Contrato de Investimento Celcacia”) cujo prazo de vigência termina em
2023. O Contrato de Investimento Celcacia prevê a concessão de um incentivo
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financeiro reembolsável para a modernização e expansão da unidade fabril de Cacia,
cujo valor, em face do investimento realizado, se estima em € 9,3 milhões, e inclui um
prémio de realização, que corresponde à conversão do incentivo reembolsável
atribuído, em incentivo não reembolsável, até ao limite de 75%, mediante o
cumprimento dos objetivos estabelecidos no contrato. Nesse âmbito, entre outras
condições estabelecidas no Contrato de Investimento Celcacia, o Emitente obrigou-se
a manter 181 postos de trabalho do seu quadro de pessoal afetos, direta ou
indiretamente à Celcacia, durante a vigência deste contrato com a AICEP (até 31 de
dezembro de 2023). Em caso de incumprimento do Contrato de Investimento Celcacia,
o valor total do incentivo financeiro, acrescido de juros compensatórios à taxa legal em
vigor, tem de ser devolvido à AICEP.
b) Em 26 de novembro de 2009 a atual filial do Emitente AMS celebrou um contrato de
investimento com a AICEP, relacionado com incentivos financeiros para promover o
projeto de construção e equipamento da fábrica de papel tissue localizada em Vila
Velha de Rodão (“Contrato de Investimento AMS - Construção”) cujo prazo de vigência
termina em 2017. O Contrato de Investimento AMS - Construção prevê a concessão de
um incentivo financeiro reembolsável até ao valor de € 15,407 milhões e inclui um
prémio de realização, que corresponde à conversão do incentivo reembolsável
atribuído, em incentivo não reembolsável, até ao limite de 62,3%, mediante o
cumprimento dos objetivos estabelecidos no contrato. O Contrato de Investimento AMS
- Construção prevê ainda a concessão de um incentivo financeiro não reembolsável até
ao valor máximo de cerca de € 333.886,59 correspondentes a investimento em
formação profissional. Nesse âmbito, entre outras condições estabelecidas no Contrato
de Investimento AMS - Construção, a AMS obrigou-se a criar, até 12 de dezembro de
2012, 114 postos de trabalho diretos e permanentes e a mantê-los, conjuntamente com
os postos de trabalho permanentes existentes à data da celebração do Contrato de
Investimento AMS - Construção, durante a vigência deste contrato com a AICEP (até
31 de dezembro de 2017). Em caso de incumprimento do Contrato de Investimento
AMS - Construção, o valor total do incentivo financeiro, acrescido de juros
compensatórios à taxa legal em vigor, tem de ser devolvido à AICEP.
c) Em 3 de março de 2014 a AMS celebrou um contrato de investimento com a AICEP,
relacionado com incentivos financeiros para promover o projeto de expansão de
capacidade da fábrica de papel tissue localizada em Vila Velha de Rodão (“Contrato de
Investimento AMS - Expansão”) cujo prazo de vigência termina em 2022. O Contrato
de Investimento AMS - Expansão prevê a concessão de um incentivo financeiro
reembolsável no valor de € 9,647 milhões para a modernização e expansão da unidade
fabril de Vila Velha de Rodão e inclui um prémio de realização, que corresponde à
conversão do incentivo reembolsável atribuído, em incentivo não reembolsável, até ao
limite de 50%, mediante o cumprimento dos objetivos estabelecidos no contrato. O
Contrato de Investimento AMS - Expansão prevê ainda a concessão de um incentivo
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financeiro não reembolsável até ao valor máximo de cerca de € 140.667,18
correspondentes a investimento em formação profissional. Nesse âmbito, entre outras
condições estabelecidas no Contrato de Investimento AMS - Expansão, o Emitente
obrigou-se a criar, até 31 de dezembro de 2015, 71 postos de trabalho permanentes e
a mantê-los, conjuntamente com os 118 postos de trabalho existentes nesse momento,
durante a vigência do Contrato de Investimento AMS - Expansão (até 31 de dezembro
de 2022). Em caso de incumprimento do Contrato de Investimento AMS - Expansão, o
valor total do incentivo financeiro, acrescido de juros compensatórios à taxa legal em
vigor, tem de ser devolvido à AICEP.
13.4

Contratos fiscais de investimento celebrados com o Estado Português

a) Em 18 de junho de 2014 a filial do Emitente Celcacia celebrou um contrato fiscal de
investimento com o Estado Português, relacionado com incentivos fiscais a conceder à
Celcacia para promover o projeto de expansão de capacidade da fábrica de pasta de
Cacia (“Contrato Fiscal de Investimento Celcacia”) cujo prazo de vigência termina em
2024. O Contrato Fiscal de Investimento Celcacia prevê a concessão de um benefício
fiscal num valor de até € 6,756 milhões (estimado em € 5,9 milhões em face do
investimento realizado), que se consubstancia na atribuição de um crédito fiscal em
sede de IRC para a modernização e expansão da unidade fabril de Cacia, mediante o
cumprimento das condições de atribuição do benefício, as quais incluem a manutenção
de postos de trabalho e de determinados volumes e vendas. A resolução do Contrato
Fiscal de Investimento Celcacia pelo Estado Português em caso de incumprimento
deste contrato ou das obrigações fiscais da Celcacia, implica a perda do benefício
fiscal, gerando uma obrigação de pagamento das importâncias referentes às receitas
fiscais não arrecadadas, acrescidas de juros compensatório, nos 30 dias seguintes à
notificação da resolução.
b) Em 22 de julho de 2010 a AMS celebrou um contrato fiscal de investimento com o
Estado Português, relacionado com incentivos fiscais a conceder à AMS para promover
o projeto de construção e equipamento da fábrica de papel tissue localizada em Vila
Velha de Rodão (“Contrato Fiscal de Investimento AMS - Construção”) cujo prazo de
vigência termina em 2017. O Contrato Fiscal de Investimento AMS – Construção prevê
a concessão de um benefício fiscal de até € 4,641 milhões e que se consubstancia (i)
na atribuição de um crédito fiscal em sede de IRC, (ii) na isenção de Imposto Municipal
sobre a Transmissão de Bens Imóveis relativamente aos imóveis adquiridos até 31 de
dezembro de 2010 e que integram o projeto de construção da fábrica, (iii) na isenção
de Imposto Municipal sobre Imóveis até 31 de dezembro de 2017 relativamente aos
imóveis que integram o projeto de construção da fábrica, e (iv) na isenção de Imposto
do Selo relativamente aos atos e contratos necessários à realização deste projeto,
mediante o cumprimento das condições de atribuição do benefício, as quais incluem a
manutenção de postos de trabalho e de determinados volumes e vendas. A resolução
do Contrato Fiscal de Investimento AMS – Construção pelo Estado Português em caso
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de incumprimento deste contrato ou das obrigações fiscais da AMS, implica a perda do
benefício fiscal, gerando uma obrigação de pagamento das importâncias referentes às
receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas de juros compensatórios, nos 30 dias
seguintes à notificação da resolução.
c) Em 27 de junho de 2014 a AMS celebrou um contrato fiscal de investimento com o
Estado Português, relacionado com incentivos fiscais a conceder à AMS para promover
o projeto de expansão de capacidade da fábrica de papel tissue localizada em Vila
Velha de Rodão (“Contrato Fiscal de Investimento AMS - Expansão”) cujo prazo de
vigência termina em 2024. O Contrato Fiscal de Investimento AMS – Expansão prevê a
concessão de um benefício fiscal de até € 5,854 milhões e que se consubstancia (i) na
atribuição de um crédito fiscal em sede de IRC, (ii) na isenção de Imposto Municipal
sobre a Transmissão de Bens Imóveis relativamente aos imóveis adquiridos até 30 de
junho de 2015 e que integram o projeto de expansão da fábrica, (iii) na isenção de
Imposto Municipal sobre Imóveis até 31 de dezembro de 2024 relativamente aos
imóveis que integram o projeto de expansão da fábrica, e (iv) na isenção de Imposto do
Selo relativamente aos atos e contratos necessários à realização deste projeto,
mediante o cumprimento das condições de atribuição do benefício, as quais incluem a
manutenção de postos de trabalho e de determinados volumes e vendas. A resolução
do Contrato Fiscal de Investimento AMS – Expansão pelo Estado Português em caso
de incumprimento deste contrato ou das obrigações fiscais da AMS, implica a perda do
benefício fiscal, gerando uma obrigação de pagamento das importâncias referentes às
receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas de juros compensatório, nos 30 dias
seguintes à notificação da resolução.
13.5. Contratos relativos a empréstimos obrigacionistas, emissões de papel
comercial, empréstimos bancários e as linhas de crédito de curto prazo
13.5.1. Empréstimos obrigacionistas
Durante o primeiro semestre de 2015, o Grupo Portucel procedeu ao reembolso dos
empréstimos Portucel 2010/2015 e Portucel 2010/2015 – 2ª emissão, no valor de Euros
60.000.000 e Euros 100.000.000 respetivamente.
Adicionalmente, em setembro de 2015 o Grupo procedeu ao reembolso antecipado parcial
do empréstimo obrigacionista Portucel Senior Notes 5.375%, pelo montante de Euros
200.000.000. Após este reembolso antecipado este empréstimo ficou reduzido ao montante
de Euros 150.000.000.
Simultaneamente, o Grupo emitiu um novo empréstimo obrigacionista tomado firme por dois
bancos, de Euros 200.000.000 (ao qual o presente Prospeto diz respeito). Esta nova
emissão tem um prazo de 8 anos e uma taxa de juro substancialmente mais baixa que a do
empréstimo reembolsado.
13.5.2 Papel comercial e outras linhas de crédito
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Durante o primeiro trimestre de 2015, a Portucel celebrou um novo programa de papel
comercial de Euros 100.000.000, cujas emissões são tomadas firmes pelo Banco por um
período de 5 anos, tendo revogado o programa de papel comercial de Euros 50.000.000
que se vencia em 2016. Em 31 de dezembro de 2015, o programa não estava utlizado.
Em dezembro de 2012, a Portucel emitiu um programa de papel comercial no montante de
Euros 125.000.000, tomado firme pelo Banco por um período de 3 anos. Durante o
semestre, as condições deste programa foram renegociadas, tendo o prazo sido prorrogado
até maio de 2020. Em 31 de dezembro de 2015, o montante de Euros 125.000.000 estava
totalmente utilizado.
Em julho de 2015, a Portucel contratou dois novos programas de papel comercial no valor
global de Euros 125.000.000, também pelo prazo de 5 anos. Em 31 de Dezembro de 2015,
o montante utilizado totalizava € 100 milhões.
Com estas operações, o Grupo assegurou um nível de liquidez adequado às suas
necessidades futuras, ao mesmo tempo que reduziu o custo financeiro das linhas
disponíveis e alargou a sua maturidade.
Em 31 de dezembro de 2015, o Grupo tinha contratado Programas de Papel Comercial e
linhas de crédito disponíveis e não utilizadas de Euros 145.450.714 (31 de dezembro de
2014: Euros 20.450.714).
13.5.3 Empréstimos bancários não correntes
Em Abril de 2009, a Portucel utilizou uma linha que tinha contratado em 2008 com o Banco
Europeu de Investimento, num montante de Euros 65.000.000, denominada Portucel Ambiente Tranche A. Em março de 2010, a Portucel utilizou duas linhas contratadas com o
Banco Europeu de Investimento, uma de Euros 30.000.000 e outra de Euros 85.000.000
denominadas BEI - Ambiente Tranche B e BEI – Energy, respetivamente.
O empréstimo BEI - Ambiente Tranche A tem uma maturidade de 10 anos, sendo o
reembolso efetuado em 14 prestações semestrais de montante igual, tendo ocorrido o
primeiro reembolso 3 anos após a data da sua utilização, em 15 de junho de 2012, no valor
de Euros 4.642.857. O montante em dívida em 31 de dezembro de 2015 era de Euros
27.857.143. O empréstimo vence juros a uma taxa indexada à Euribor a seis meses
acrescida de um spread variável que depende do nível de determinados rácios financeiros.
A linha BEI - Ambiente B tem uma maturidade de cerca de 11 anos, ocorrendo o reembolso
em 18 prestações semestrais, de montante igual, tendo-se vencido a primeira prestação em
dezembro de 2012, no valor de Euros 1.666.667. Em 31 de dezembro de 2015, o montante
em dívida era de Euros 18.333.333. O empréstimo tem uma taxa de juros indexada à
Euribor a 6 meses, acrescida de uma margem.
A linha BEI – Energy tem uma maturidade de cerca de 14 anos, ocorrendo o reembolso em
24 prestações semestrais, tendo-se vencido a primeira em 15 de junho de 2013, no valor de
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Euros 3.541.667, e vencendo-se a última em 15 de dezembro de 2024. Em 31 de dezembro
de 2015, o montante em dívida era de Euros 63.750.000.O empréstimo vence juros a uma
taxa indexada à Euribor a 6 meses, acrescida de uma margem.
Estes dois últimos empréstimos, linha BEI – Ambiente B e BEI Energia, são garantidos por
uma entidade bancária.
Adicionalmente, a Portucel contratou, em fevereiro de 2013, um novo empréstimo bancário
no valor de Euros 15.000.000, por um prazo de 3 anos, que atingiu a maturidade em Janeiro
de 2016. Este empréstimo tem uma taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses, acrescida
de uma margem.
Em julho de 2014, a AMS contratou um empréstimo designado por Contrato de Empréstimo
(Mútuo) junto de um sindicado bancário constituído por três bancos, no valor de Euros
19.500.000, destinado a investimento no aumento de capacidade de produção, por 7 anos e
com uma taxa de juro indexada à Euribor a 3 meses, acrescida de uma margem. Este
empréstimo tem associado uma hipoteca constituída sobre um conjunto de edifícios
destinados a armazéns e à atividade industrial da AMS e um penhor constituído sobre um
conjunto de equipamentos industriais desta sociedade. A 31 de dezembro de 2015, o
montante em dívida no âmbito deste contrato ascendia a Euros 18.687.501.
Em julho de 2014, a AMS contratou um outro empréstimo designado por Contrato de
Empréstimo (Abertura de Crédito) junto do mesmo sindicado bancário que o do Contrato de
Empréstimo (Mútuo) descrito acima, no valor de Euros 4.000.000, também ele destinado a
investimento no aumento de capacidade de produção. As condições aplicáveis a este
empréstimo são idênticas às aplicáveis ao Contrato de Empréstimo (Mútuo) descrito acima
e este empréstimo também beneficia das mesmas garantias. A 31 de dezembro de 2015, o
montante em dívida no âmbito deste contrato, cifrava-se em Euros 3.833.437.
13.5.4 Restrições à utilização dos recursos de capital e covenants financeiros
A maioria dos empréstimos supra referidos contém restrições/covenants financeiros que são
típicos nestes contratos de financiamento. As restrições não financeiras típicas incluídas são
disposições de negative pledge, limitações à prestação de garantias pela Emitente, em
especial as restrições à utilização dos recursos de capital, aquisições e alienação dos
ativos, obrigações de pari passu, cláusulas de incumprimento cruzado relativamente às
sociedades que estão sob controlo ou numa relação de grupo com a respetiva mutuária. Ao
nível das restrições financeiras, foram incluídas em determinados contratos obrigações de
cumprimento de rácios de endividamento e de fundo de maneio.
Determinados contratos de financiamento da Emitente contêm cláusulas de mudança de
controlo societário (change of control provisions).
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CAPÍTULO 14 - INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
14.1 Interesses de pessoas singulares e coletivas envolvidas na emissão de
Obrigações
O Caixa – Banco de Investimento, S.A. na qualidade de intermediário financeiro responsável
pela organização e montagem da emissão de Obrigações objeto da presente admissão teve
um interesse direto de cariz financeiro na Emissão a título de remuneração pela prestação
daqueles serviços.
14.2 Motivos da emissão de Obrigações e afetação das receitas
A presente admissão à negociação no Euronext Lisbon destina-se a permitir a sua
transmissibilidade através da Bolsa.
Os custos estimados de admissão à negociação das Obrigações no mercado regulamentado
Euronext Lisbon são de aproximadamente € 5.500 (cinco mil e quinhentos Euros).
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CAPÍTULO 15 - CONDIÇÕES DAS OBRIGAÇÕES
15.1 Montante e divisa das Obrigações
15.1.1 Montante
Foram emitidas 2.000 Obrigações, com o valor nominal unitário de €100.000 (cem mil euros) e
total de €200.000.000 (duzentos milhões de euros), as quais foram objeto de oferta particular e
direta de subscrição.
15.1.2 Divisa
A moeda de denominação das Obrigações é o euro.
15.2 Categoria, forma de representação das Obrigações e Códigos
As Obrigações têm natureza ordinária e são valores mobiliários escriturais, ao portador,
exclusivamente materializadas pela inscrição em contas abertas em nome dos respetivos
titulares, de acordo com as disposições legais em vigor. A entidade responsável pela
manutenção dos registos é a Central de Valores Mobiliários gerida pela Interbolsa, com morada
na Avenida da Boavista, 3433, 4100-138 Porto - Portugal.
Às Obrigações foram atribuídos o código ISIN PTPTIIOE0010 e o código CFI DBVUCB.
15.3 Legislação aplicável
A emissão das Obrigações e as condições que lhes são aplicáveis estão sujeitas ao disposto
no Código dos Valores Mobiliários, no CSC e na demais legislação e regulamentação
aplicáveis.
15.4 Deliberações, autorizações e aprovações
A emissão das Obrigações, bem como a solicitação da sua admissão à negociação foi
deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração do Emitente em 10 de agosto de 2015.
15.5 Direitos de preferência
Não foi atribuído qualquer direito de preferência na subscrição das Obrigações. As Obrigações
foram oferecidas à subscrição particular. As Obrigações são livremente negociáveis nos termos
da lei geral.
15.6 Direitos atribuídos
Não existem direitos especiais atribuídos às Obrigações senão os conferidos nos termos da lei
geral, nomeadamente o direito a receber o pagamento de juros e o reembolso do capital, nas
respetivas datas de vencimento.
15.7 Grau de subordinação das Obrigações
As obrigações que para o Emitente resultam da emissão das Obrigações constituem
responsabilidades diretas, incondicionais, não subordinadas, não garantidas e gerais do
Emitente, que empenhará toda a sua boa-fé no respetivo cumprimento.
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As Obrigações constituem obrigações comuns do Emitente, a que corresponderá um
tratamento pari passu com todas as outras dívidas e compromissos financeiros, presentes e
futuros, não subordinados e não especialmente garantidos, sem prejuízo dos privilégios que
resultem da lei.
15.8 Garantias das Obrigações
15.8.1 Património do Emitente
Não existem garantias especiais associadas às Obrigações, respondendo o património geral do
Emitente pelo cumprimento de todas as obrigações que, para o Emitente, resultam e/ou
venham a resultar da emissão das Obrigações nos termos da lei.
15.9 Pagamentos de juros e outras remunerações
15.9.1 Datas de pagamento e período de juros
Os juros das Obrigações são calculados diariamente, na base Atual/360 e vencer-se-ão
semestral e postecipadamente, com pagamento a 22 de março e 22 de setembro de cada ano
(cada uma “Data de Pagamento de Juros”).
O primeiro período de juros terá início (incluindo) em 22 de setembro de 2015 e maturidade
(excluindo) em 22 de março de 2016.
Cada período de juros, com exceção do primeiro, terá início (incluindo) numa Data de
Pagamento de Juros e maturidade (excluindo) na Data de Pagamento de Juros imediatamente
seguinte.
15.9.2 Taxa de juro
A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros será variável e igual à
“Euribor 6 meses”, cotada no segundo “Dia Útil TARGET” imediatamente anterior à data de
início de cada período de juros, adicionada de 1,90% (um vírgula noventa por cento). Caso
nessa data a “Euribor 6 meses” para esse efeito considerada for de valor negativo, será
considerada como correspondente a 0%.
Caso o indexante “Euribor 6 meses” venha a ser substituído por um outro indexante ou a
convenção do indexante “Euribor 6 meses” venha a ser alterada, a contagem de juros passará
a ser efetuada com base na convenção desse outro indexante ou com base na nova
convenção do indexante “Euribor 6 meses”.
15.9.3 Processamento de pagamentos
Em cada Data de Pagamento de Juros, serão movimentadas a crédito as contas correntes das
Entidades Registadoras junto do Banco de Portugal indicadas para o efeito à Interbolsa, com
base em informação recebida das Entidades Registadoras. Após receção dos montantes
devidos, as Entidades Registadoras procederão à respetiva distribuição pelas contas de
pagamento correntes, associadas às Contas Individualizadas de cada um dos Obrigacionistas
seus clientes.

101

PORTUCEL, S.A.
15.9.4 Pagamentos em Dias Úteis
Se a data prevista para a realização de qualquer pagamento de juros ou reembolso de capital
das Obrigações não constituir um Dia Útil, essa data passará para o Dia Útil imediatamente
seguinte, sendo os juros contados até à data do efetivo pagamento.
15.10

Reembolso

As Obrigações têm um prazo de maturidade de oito anos a contar da data de subscrição ou
seja, 22 de setembro de 2015, pelo que serão reembolsadas ao par, na data de pagamento do
16.º cupão, ou seja, em 22 de setembro de 2023.
15.11

Reembolso Antecipado e Vencimento Antecipado

15.11.1 Reembolso antecipado
Cada obrigacionista poderá solicitar, sem qualquer penalização, o reembolso antecipado da
totalidade ou de parte das Obrigações de que seja titular se, pela análise das Últimas Contas
da Emitente, o Rácio de Net Debt / EBITDA for superior a 4x (quatro vezes).
Para efeitos da análise do Rácio de Net Debt / EBITDA, entende-se por:
(i)

Últimas Contas: As Demonstrações Financeiras Consolidadas (incluindo o Balanço
Consolidado, a Demonstração de Resultados Consolidada e as respetivas Notas
Explicativas) relativas a 30 de junho ou 31 de dezembro imediatamente anterior,
devidamente aprovadas e apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (“IFRS”), e, relativamente a 31 de dezembro, devidamente auditadas e
objeto de Certificação Legal de Contas;

(ii)

Net Debt: Qualquer tipo de endividamento remunerado de longo, médio e curto prazo,
sénior ou subordinado, nomeadamente: dívidas a instituições de crédito; empréstimos
obrigacionistas; programas de papel comercial; suprimentos; dívida sob a forma de
programas de apoio, incentivos reembolsáveis, sujeitos a pagamentos de juros ou não;
factoring; leasing; letras descontadas e outros empréstimos, deduzido de: (i) caixa, (ii)
depósitos bancários, e (iii) outras aplicações de tesouraria, desde que em instituições
financeiras e com características similares a depósitos bancários e (iv) desde que os
respetivos títulos tenham comprovada liquidez e sejam transacionáveis em mercado
regulamentado, 70% do valor de mercado de obrigações com rating investment grade,
e/ou de fundos de obrigações com rating investment grade;

(iii)

EBITDA: a soma de Resultados Operacionais com Amortizações do Exercício e
Provisões do Exercício, relativos ao período de 12 (doze) meses anterior à data de
referência de cálculo do referido rácio.

O valor do Rácio de Net Debt / EBITDA será confirmado pelo auditor independente do Emitente
através de relatório produzido para o efeito. O Emitente entregará o referido relatório ao
Representante Comum dos Obrigacionistas, caso já tenha sido eleito ou designado, e ao
Agente Pagador, até 15 de junho de cada ano com referência às contas relativas a 31 de
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dezembro e até 15 de outubro de cada ano com referência às contas relativas a 30 de junho de
cada ano.
Os obrigacionistas que pretendam exercer este seu direito deverão notificar por escrito o
Emitente, em carta registada com aviso de receção dirigida à sede social do Emitente (e com
cópia ao Agente Pagador enviada pelo mesmo meio), a qual reembolsará as Obrigações para
as quais tenha sido exercida a opção de reembolso antecipado, bem como liquidará os
respetivos juros contados até à data em que se efetuar aquele reembolso, no prazo máximo de
45 (quarenta e cinco) dias após a receção da notificação.
15.11.2 Vencimento Antecipado
Caso se verifique qualquer uma das seguintes situações, o Emitente reembolsará
imediatamente as Obrigações e os Obrigacionistas terão direito a receber os respetivos juros
devidos até à data em que se efetuar este reembolso:
a)

mora no pagamento de capital e/ou de juros do presente empréstimo obrigacionista não
remediada no prazo de 3 (três) Dias Úteis Target;

b)

mora do Emitente ou de qualquer das suas Subsidiárias Relevantes no pagamento de
quaisquer outras obrigações resultantes de empréstimos, outras facilidades de crédito ou
outros compromissos com incidência financeira contraídos ou a contrair junto do sistema
financeiro português ou estrangeiro, ou ainda no pagamento de obrigações decorrentes
de valores monetários ou mobiliários de qualquer natureza, num montante total
acumulado superior a € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Euro), exceto se, estando
previsto um determinado prazo de sanação de mora, tenha ocorrido a sanação integral
da mora dentro desse prazo;

c)

se o Emitente ou qualquer uma das suas Subsidiárias Relevantes cessar, de forma
generalizada, pagamentos ou reconhecer expressamente a impossibilidade de liquidar
integral e pontualmente as suas dívidas à medida que estas se forem vencendo;

d)

se o Emitente ou qualquer uma das suas Subsidiárias Relevantes deixar protestar
quaisquer títulos de crédito ou for executado judicialmente, em ambos os casos por um
montante acumulado superior a € 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Euro), e desde
que o Emitente ou a Subsidiária Relevante não tenha apresentado de boa-fé e pelos
meios legais apropriados contestação dentro dos prazos previstos para o efeito ou tendo
apresentado contestação tenha havido decisão contrária ao Emitente ou à Subsidiária
Relevante de prossecução da respetiva ação;

e)

se o Emitente ou qualquer uma das suas Subsidiárias Relevantes (i) requerer a respetiva
sujeição a procedimento de recuperação através do Sistema de Recuperação de
Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE) nos termos do Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3
de agosto ou (ii) requerer a respetiva declaração de insolvência ou (iii) for emitido
qualquer despacho ou instrução por qualquer tribunal competente ou deliberação de
liquidação ou dissolução do Emitente ou de qualquer uma das suas Subsidiárias
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Relevantes ou (iv) declaração de insolvência do Emitente ou de qualquer uma das suas
Subsidiárias Relevantes pelo tribunal competente ou, no âmbito de um processo de
insolvência, existência de um acordo com, ou cessão a benefício de, credores gerais do
Emitente ou da Subsidiária Relevante em causa; ou (v) nomeação de um administrador
da insolvência ou outra entidade equivalente para o Emitente ou para uma Subsidiária
Relevante ou em relação à totalidade ou a uma parte substancial dos ativos de qualquer
dessas entidades;
f)

se qualquer terceiro relativamente ao Emitente ou a qualquer das suas Subsidiárias
Relevantes (i) requerer a respetiva sujeição a procedimento de recuperação através do
Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE) nos termos do
Decreto-Lei n.º 178/2012, de 3 de agosto ou (ii) requerer a respetiva declaração de
insolvência, e em qualquer caso desde que (a) o Emitente ou a respetiva Subsidiária
Relevante não tenha apresentado em boa-fé e pelos meios legais apropriados
contestação dentro dos prazos previstos para o efeito ou (b) tendo apresentado
contestação tenha havido decisão contrária ao Emitente ou à Subsidiária Relevante de
prossecução da ação ou do requerimento interposto pelo terceiro em causa;

g)

se as responsabilidades assumidas para com os credores obrigacionistas deixarem de
constituir obrigações comuns do Emitente, às quais corresponda um tratamento “pari
passu” com todas as outras dívidas e compromissos presentes e futuros não
especialmente garantidos, sem prejuízo dos privilégios que resultem da lei;

h)

se o Emitente, enquanto as obrigações para si emergentes do presente empréstimo
obrigacionista não se extinguirem, der em garantia ou, por qualquer outra forma, onerar
ou permitir a oneração de quaisquer bens que constam ou venham a constar do seu
ativo consolidado presente e futuro que representem, individual ou conjuntamente, mais
de 20% (vinte por cento) do seu Ativo Não Corrente, salvo no caso de:
a)

garantias existentes à Data de Subscrição e aquelas que sejam ou venham
a ser constituídas para garantia das obrigações decorrentes do presente
empréstimo obrigacionista;

b)

garantias constituídas com o acordo prévio dos obrigacionistas, obtido por
maioria simples, nos termos do n.º 7 do art.º 355º do CSC;

c)

garantias constituídas sobre bens do Ativo Não Corrente do Emitente a
adquirir ou a beneficiar por este, desde que (i) a garantia seja constituída
em caução do respetivo preço ou do reembolso do crédito concedido para
o efeito e (ii) a aquisição não se configure como mera substituição de
ativos, não constituindo mera substituição de ativos o investimento nos
bens do Ativo Não Corrente do Emitente que se encontrem obsoletos ou
deteriorados.

Por "Ativo Não Corrente" entende-se o determinado de acordo com as Normas Internacionais
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de Relato Financeiro (“IFRS”) tal como publicado nas Últimas Contas do Emitente aprovadas à
data de constituição dessa garantia.
i)

se o Emitente deixar de controlar, direta ou indiretamente, nos termos do número 2 do
artigo 486.º do CSC, qualquer uma das suas Subsidiárias Relevantes;

j)

se o Emitente ou qualquer uma das suas Subsidiárias Relevantes alienar, transferir,
emprestar ou dispor de qualquer outra forma, para entidades não controladas, direta ou
indiretamente, pelo Emitente, a totalidade ou uma parte substancial dos seus ativos (i)
móveis, (ii) imóveis, (iii) direitos ou rendimentos (de bens móveis ou imóveis), incluindo
participações sociais diretas ou indiretas, que façam ou venham a fazer parte do seu
património salvo tratando-se de: (i) alienação de bens que integrem a atividade comercial
do Emitente ou da Subsidiária Relevante ou (ii) de bens que integrem o imobilizado mas
que, considerados isoladamente ou, em conjunto, ao longo de toda a vigência do
presente empréstimo obrigacionista, não ultrapasse 20% (vinte por cento) do Ativo
Líquido Consolidado tal como publicado nas Últimas Contas, de que o Emitente seja
direta ou indiretamente titular;

k)

se o Emitente ou qualquer uma das suas Subsidiárias Relevantes (i) não cumprir os seus
compromissos para com a Segurança Social ou para com as autoridades fiscais, exceto
se apresentar contestação ou impugnação dos montantes exigidos com prestação das
garantias legalmente exigidas, ou (ii) não cumprir quaisquer deveres requeridos pelas
entidades de supervisão competentes, e desde que o Emitente ou a Subsidiária
Relevante não tenha contestado de boa-fé ou tendo contestado tenha havido decisão
administrativa irrecorrível (incluindo decisão das autoridades de supervisão) ou decisão
judicial contrária ao Emitente ou à Subsidiária Relevante;

l)

se se verificar a cessação total ou substancial, pelo Emitente ou por qualquer uma das
suas Subsidiárias Relevantes, do exercício da sua atividade económica ou a ocorrência
de qualquer evento (incluindo a aprovação de deliberações sociais) que nos termos da
lei aplicável determine a dissolução ou liquidação do Emitente ou de uma Subsidiária
Relevante, salvo se o evento em causa ocorrer no âmbito de uma reestruturação
societária solvente;

m)

se a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. deixar de deter, direta
ou indiretamente, a maioria do capital social e/ou dos direitos de voto do Emitente;

n)

inobservância de qualquer das demais obrigações previstas no presente Capítulo
(Condições das Obrigações).

Caso se verifique qualquer das situações de vencimento antecipado acima previstas, o
Emitente reembolsará de imediato o presente empréstimo, sem necessidade de qualquer
deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, e cada Obrigacionista terá direito a
receber os respetivos juros devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso.
15.12

Data de Subscrição / Emissão
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A emissão das Obrigações teve lugar na data de subscrição, no dia 22 de setembro de 2015.
15.13

Prescrição

Os direitos relativos às Obrigações prescrevem no prazo de 20 (vinte) anos ou 5 (cinco) anos,
consoante se trate de direitos relativos ao reembolso de capital ou pagamento de juros
relativos às Obrigações, respetivamente.
15.14

Agente Pagador e de Cálculo

O serviço financeiro da presente Emissão, nomeadamente o pagamento dos juros e o
reembolso de capital será assegurado pelo CaixaBI e pelo Banco BPI por esta ordem
sequencial, em regime de rotatividade.
O CaixaBI e Banco BPI asseguram também, de igual forma, o serviço de Agente de Cálculo.
15.15

Representação dos Obrigacionistas e assembleias de Obrigacionistas

O Emitente empreenderá os seus melhores esforços para assegurar que se proceda à eleição
do representante comum dos Obrigacionistas nos termos da lei em vigor, se tal for a
opção dos Obrigacionistas, sendo que a decisão de designação, destituição ou
substituição do representante comum será da competência dos Obrigacionistas.
15.16 Regime fiscal
O regime fiscal respeitante aos rendimentos das Obrigações encontra-se descrito no Capítulo
16 (Informações de natureza fiscal).
15.17

Regime de transmissão das Obrigações

Não existem restrições à livre transmissibilidade das Obrigações, pelo que as mesmas podem
ser transacionadas no mercado regulamentado Euronext Lisbon assim que estiverem admitidas
à negociação.
15.18

Comunicações

15.18.1 Local de publicação
Todas as notificações relativas às Obrigações serão publicadas, se e enquanto as Obrigações
estiverem admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, no boletim de
cotações da Euronext e no sistema de difusão de informação da CMVM disponível no seu
website (www.cmvm.pt) ou por qualquer outra forma que se mostre de acordo com o previsto
no Código dos Valores Mobiliários e com as regras da Interbolsa e da Euronext, relativamente
à divulgação de informação a investidores.
15.18.2 Requisitos adicionais
O Emitente assegurará a realização de todas as comunicações de forma a cumprir com outras
regras e regulamentos em vigor.
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15.18.3 Comunicações pelos Obrigacionistas
As comunicações efetuadas pelos Obrigacionistas deverão revestir a forma escrita e ser
entregues ou remetidas ao Emitente.
15.19

Notação de risco

As Obrigações não serão objeto de notação de risco.
15.20

Admissão à negociação

15.20.1 Admissão
Foi solicitada a admissão das Obrigações à negociação no mercado regulamentado Euronext
Lisbon. Não será requerida pelo Emitente a admissão à negociação das Obrigações noutro
mercado regulamentado ou equivalente.
15.20.2 Data efetiva de admissão
Após a publicação do Prospeto será publicado um anúncio no boletim de cotações da
Euronext, indicando a data efetiva da admissão à negociação no mercado regulamentado
Euronext Lisbon das Obrigações, cuja admissão à negociação é solicitada.
15.21

Lei aplicável e Jurisdição

15.21.1 Lei aplicável
As Obrigações e as Condições das Obrigações são regidas pela lei portuguesa.
15.21.2 Jurisdição
Para dirimir qualquer litígio emergente das Obrigações é competente o Tribunal da Comarca de
Lisboa com renúncia expressa a qualquer outro.
15.22

Taxa de rentabilidade

15.22.1 Pressupostos
A taxa de rentabilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos monetários gerados
pela obrigação ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. A
taxa de rentabilidade efetiva utilizada nos cálculos apresentados, depende dos seguintes
pressupostos:
•

O preço de compra da Obrigação é igual ao seu valor de subscrição;

•

A taxa anual nominal bruta é de 1,936% (um vírgula novecentos e trinta e seis por

cento) para o 1º cupão, mantendo-se constante para os restantes cupões e tendo por base a
taxa EURIBOR a 6 meses que no dia 18 de setembro de 2015 era 0,036% (zero vírgula trinta e
seis por cento);
•

O reembolso é feito ao par na data de vencimento das Obrigações, ou seja, em 22 de

setembro de 2023;
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•

Taxa de imposto sobre o rendimento incidente sobre os juros é de 28% (vinte e oito por

cento).
Será utilizada a seguinte fórmula de cálculo da taxa de rendibilidade efetiva anual:
n

Pc  
t 1

Juros  (1  T )

1  i 2

t



VR

1  i 2n

TRE  (1  i 2) 2  1
em que:
Pc: preço de compra da Obrigação
Juros: cupão semestral
t: períodos semestrais
n: maturidade (expressa em semestres)
i: taxa de rentabilidade nominal anual
TRE: taxa de rentabilidade efetiva anual
VR: valor de reembolso
T: taxa de imposto
15.22.2 Taxa
A taxa de rentabilidade efetiva anual bruta é 1,973% (um vírgula novecentos e setenta e três
por cento) e a taxa de rentabilidade efetiva anual líquida é 1,418% (um vírgula quatrocentos e
dezoito por cento).
A taxa de rentabilidade efetiva pode vir a ser afetada por eventuais taxas e comissões a pagar
pelos subscritores pela prestação de serviços financeiros, que podem variar de instituição para
instituição financeira.
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CAPÍTULO 16 - INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL
O presente capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, à data de
aprovação do Prospeto, relativamente à detenção e transmissão onerosa das Obrigações.
O regime fiscal descrito neste capítulo respeita aos rendimentos das obrigações integradas em
sistemas centralizados de valores mobiliários reconhecidos nos termos do Código dos Valores
Mobiliários e legislação complementar, beneficiando os não residentes para efeitos fiscais em
Portugal de um regime de isenção nos rendimentos de capitais e nas mais-valias obtidas nos
termos do Decreto-lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, na redação introduzida pela Lei n.º
83/2013, de 9 de dezembro (adiante designado abreviadamente por “Decreto-lei 193/2005“).
Os juros, os prémios de amortização ou de reembolso e as outras formas de remuneração de
obrigações

são

considerados

para

efeitos

fiscais,

como

rendimentos

de

capitais.

Compreendem-se nos rendimentos de capitais o quantitativo dos juros contáveis desde a data
do último vencimento ou da emissão, primeira colocação ou endosso, se ainda não houver
ocorrido qualquer vencimento, até à data em que ocorra alguma transmissão dos respetivos
títulos, bem como a diferença, pela parte correspondente àqueles períodos, entre o valor de
reembolso e o preço de emissão, no caso de títulos cuja remuneração seja constituída, total ou
parcialmente, por essa diferença.
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade do Emitente, encontrando-se a
cargo dos respetivos intermediários financeiros.
Este enquadramento é necessariamente genérico, e não dispensa a consulta da legislação a
cada momento aplicável. De igual modo, o presente enquadramento não substitui o
aconselhamento jurídico prestado por profissionais especializados.
16.1

Juros / Remuneração

16.1.1 Auferidos por pessoas singulares
16.1.1.1 Residentes
Rendimentos sujeitos a tributação, na data do seu vencimento, através de retenção na fonte a
título definitivo, à taxa de 28%.
A retenção na fonte a título definitivo afasta a posterior obrigação de declaração destes
rendimentos, salvo se o titular optar pelo seu englobamento (exceto quando estes rendimentos
sejam obtidos no âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais caso em que o
englobamento é obrigatório), caso em que estes rendimentos se encontrarão sujeitos a
tributação a taxas progressivas entre 14,5% e 48%, tendo a retenção na fonte natureza de
pagamento por conta do imposto devido em termos finais.
Em caso de englobamento, o rendimento estará sujeito a uma sobretaxa extraordinária de IRS,
a aplicar nos termos previstos da Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro, que incidirá sobre o
rendimento coletável, na parte que exceda o valor anual da retribuição mínima mensal
garantida deduzidas as contribuições para a segurança social, nos seguintes termos: 0% (zero
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por cento) para um rendimento coletável até € 7.070,00; 1% (um por cento) para um
rendimento coletável compreendido entre € 7.070,01 e € 20.000,00; 1,75% (um vírgula setenta
e cinco por cento) para um rendimento coletável compreendido entre € 20.000,01 e €
40.000,00; 3% (três por cento) para um rendimento coletável compreendido entre € 40.000,01
e € 80.000 e 3,5% (três vírgula cinco por cento) para um rendimento coletável superior a €
80.000. A sobretaxa deixará de incidir sobre os rendimentos auferidos a partir de 1 de janeiro
de 2017.
Sobre o quantitativo do rendimento coletável superior a € 80.000 e até € 250.000, incide ainda,
para além da taxa de imposto de 48% e da sobretaxa extraordinária de IRS, uma taxa adicional
de solidariedade de 2,5%, sendo que relativamente ao rendimento coletável remanescente
superior a € 250.000, tal taxa adicional é de 5%.
A retenção na fonte será de 35% sempre que os rendimentos sejam pagos ou colocados à
disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não
identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam
as regras gerais.
16.1.1.2 Não residentes
Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, na redação dada pela Lei n.º
83/2013, de 9 de dezembro, encontram-se isentos de tributação os juros de fonte portuguesa
auferidos por pessoas singulares não residentes, desde que tais beneficiários sejam:
a)

Residentes em país, território ou região com o qual esteja em vigor Convenção para

evitar a Dupla Tributação Internacional (CDT), ou acordo que preveja a troca de informações
em matéria fiscal;
b)

Outras entidades que, em território português, não tenham residência, sede, direção

efetiva nem estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis, e que não
sejam residentes em país, território ou região com um regime de tributação claramente mais
favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, retificada
pela Declaração de Retificação nº 31/2004, de 10 de março e com a redação introduzida pela
Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.
Caso não se encontrem cumpridos os requisitos formais para aplicação do regime previsto no
Decreto-Lei n.º 193/2005 (cf. infra descritos na secção 16.3), os juros serão sujeitos a retenção
na fonte a título definitivo à taxa de 28%.
A retenção na fonte será efetuada à taxa de 35% sempre que os rendimentos sejam pagos ou
colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, termos em
que se aplicam as regras gerais. De igual modo, serão sujeitos a retenção na fonte à taxa de
35% os rendimentos pagos a entidades com residência em país, território ou região com um
regime de tributação claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º
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150/2004, de 13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação nº31/2004, de 10 de
março e com a redação introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.
As taxas de retenção na fonte supra mencionadas poderão ser reduzidas ao abrigo da CDT
celebrada entre Portugal e o Estado de residência do beneficiário, contanto que se encontrem
cumpridas as formalidades necessárias para a aplicação da CDT – nomeadamente a entrega
ao agente pagador dos rendimentos de formulário Modelo 21-RFI devidamente certificado
pelas autoridades fiscais do país de residência ou acompanhado de certificado de residência
fiscal.
16.1.2 Auferidos por pessoas coletivas
16.1.2.1 Residentes
Retenção na fonte de IRC à taxa de 25%, com natureza de imposto por conta de IRC devido a
final. O IRC incide à taxa geral de 21%, à qual acresce a Derrama Municipal até à taxa máxima
de 1,5% (cf. artigo 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finanças Locais), e artigo
18º da Lei n.º 73/2013 de 15 de janeiro, a qual revoga a Lei n.º 2/2007 e estabelece o regime
financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, entrando em vigor a 1 de
janeiro de 2014) e Derrama Estadual às taxas de 3% sobre o a parcela dos lucros que exceda
€ 1.500.000, 5% sobre a parcela dos lucros que exceda € 7.500.000 e 7% sobre a parcela dos
lucros que exceda € 35.000.000. A taxa de IRC é de 17% sobre os primeiros € 15.000 de
matéria coletável dos sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a título principal, uma
atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial que sejam qualificados como
pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6
de novembro, aplicando-se ao excedente a taxa geral.
A retenção na fonte será efetuada à taxa de 35% sempre que os rendimentos sejam pagos ou
colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, caso em que
se aplicam as regras gerais.
As instituições financeiras residentes em território português (incluindo instituições financeiras
não residentes com estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos
sejam imputáveis), os fundos de capital de risco, os fundos de pensões e equiparáveis, os
fundos de poupança em ações, fundos de poupança-reforma, poupança educação e poupançareforma/educação constituídos e a operar nos termos da legislação nacional e outras entidades
que usufruem de isenção de IRC beneficiam da dispensa de retenção na fonte.
16.1.2.2 Não residentes
Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005 encontram-se isentos de tributação os juros de fonte
portuguesa auferidos por pessoas coletivas não residentes, desde que tais beneficiários sejam:
a) Organizações internacionais reconhecidas pelo Estado português;
b) Bancos centrais e agências de natureza governamental;
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c) Entidades residentes em país, território ou região com o qual esteja em vigor
Convenção para evitar a Dupla Tributação Internacional (CDT), ou acordo que preveja
a troca de informações em matéria fiscal;
d) Outras entidades que, em território português, não tenham residência, sede, direção
efetiva nem estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis, e
que não sejam residentes em país, território ou região com um regime de tributação
claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de
13 de fevereiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de
novembro
Caso não se encontrem cumpridos os requisitos formais para aplicação do regime previsto no
Decreto-Lei n.º 193/2005 (cf. infra descritos na secção 16.3), os juros serão sujeitos a retenção
na fonte a título definitivo à taxa de 25%.
A retenção na fonte será efetuada à taxa de 35% sempre que os rendimentos sejam pagos ou
colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, termos em
que se aplicam as regras gerais. De igual modo, serão sujeitos a retenção na fonte à taxa de
35% os rendimentos pagos a entidades com residência em país, território ou região com um
regime de tributação claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º
150/2004, de 13 de fevereiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de
novembro.
As taxas de retenção na fonte supra mencionadas poderão ser reduzidas ao abrigo da CDT
celebrada entre Portugal e o país de residência do beneficiário, contanto que se encontrem
cumpridas as formalidades necessárias para a aplicação da CDT – nomeadamente a entrega
ao agente pagador dos rendimentos de formulário Modelo 21-RFI devidamente certificado
pelas autoridades fiscais do país de residência ou acompanhado de certificado de residência
fiscal.
16.2

Mais-Valias

16.2.1 Auferidas por pessoas singulares
16.2.1.1 Residentes
O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de
Obrigações é tributado à taxa especial de 28%, sem prejuízo do seu englobamento por opção
dos respetivos titulares residentes em território português (sendo o englobamento obrigatório
quando estes rendimentos sejam obtidos no âmbito do exercício de atividades empresariais e
profissionais), caso em que estes rendimentos se encontrarão sujeitos a tributação a taxas
progressivas entre 14,5% e 48%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta
do imposto devido em termos finais.
Em caso de englobamento, o rendimento estará sujeito a uma sobretaxa extraordinária de IRS,
a aplicar nos termos previstos da Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro, que incidirá sobre o
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rendimento coletável, na parte que exceda o valor anual da retribuição mínima mensal
garantida deduzidas as contribuições para a segurança social, nos seguintes termos: 0% (zero
por cento) para um rendimento coletável até € 7.070,00; 1% (um por cento) para um
rendimento coletável compreendido entre € 7.070,01 e € 20.000,00; 1,75% (um vírgula setenta
e cinco por cento) para um rendimento coletável compreendido entre € 20.000,01 e €
40.000,00; 3% (três por cento) para um rendimento coletável compreendido entre € 40.000,01
e € 80.000 e 3,5% (três vírgula cinco por cento) para um rendimento coletável superior a €
80.000. A sobretaxa deixará de incidir sobre os rendimentos auferidos a partir de 1 de janeiro
de 2017.
Sobre o quantitativo do rendimento coletável superior a € 80.000 e até € 250.000, incide ainda,
para além da taxa de imposto de 48% e da sobretaxa extraordinária de IRS, uma taxa adicional
de solidariedade de 2,5%, sendo que relativamente ao rendimento coletável remanescente
superior a € 250.000, tal taxa adicional é de 5%.
Para apuramento do referido saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas
quando a contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região de domicílio a um
regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004,
de 13 de fevereiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.
16.2.1.2 Não residentes
Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, encontram-se isentas de tributação as mais-valias de
fonte portuguesa auferidas por pessoas singulares não residentes, desde que tais beneficiários
sejam:
a) Residentes em país, território ou região com o qual esteja em vigor Convenção para
evitar a Dupla Tributação Internacional (CDT), ou acordo que preveja a troca de
informações em matéria fiscal;
b) Outras entidades que, em território português, não tenham residência, sede, direção
efetiva nem estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis, e
que não sejam residentes em país, território ou região com um regime de tributação
claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de
13 de fevereiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de
novembro.
Caso não se encontrem cumpridos os requisitos formais para aplicação do regime previsto no
Decreto-Lei n.º 193/2005 (cf. infra descritos na secção 16.3), ficam igualmente excluídas de
tributação, nos termos do artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), as mais-valias
realizadas com a alienação de Obrigações, por pessoas singulares não residentes e sem
estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis. Esta exclusão não abrange
mais-valias provenientes da alienação de Obrigações por pessoas singulares residentes em
território sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de
fevereiro, com a redação introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.
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Caso as isenções supra mencionadas não sejam aplicáveis, as mais-valias encontrar-se-ão
sujeitas a tributação em Portugal à taxa de 28%. De notar que a tributação das mais-valias em
território português poderá ser afastada nos termos da CDT que se encontre em vigor entre
Portugal e o Estado de residência do beneficiário das mais-valias.
16.2.2 Auferidas por pessoas coletivas
16.2.2.1 Residentes
Consideram-se rendimentos ou ganhos ou gastos ou perdas, para efeitos de determinação do
lucro tributável em IRC, o saldo anual das mais-valias e menos-valias realizadas com a
transmissão de Obrigações. O IRC incide à taxa geral de 21%, à qual acresce a Derrama
Municipal até à taxa máxima de 1,5% (cf. artigo 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das
Finanças Locais), e artigo 18º da Lei n.º 73/2013 de 15 de janeiro, a qual revoga a Lei n.º
2/2007 e estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais,
entrando em vigor a 1 de janeiro de 2014) e Derrama Estadual às taxas de 3% sobre a parcela
dos lucros que exceda € 1.500.000, 5% sobre a parcela dos lucros que exceda € 7.500.000 e
7% sobre a parcela dos lucros que exceda € 35.000.000. A taxa de IRC é de 17% sobre os
primeiros € 15.000 de matéria coletável dos sujeitos passivos que exerçam, diretamente e a
título principal, uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial que
sejam qualificados como pequena ou média empresa, nos termos previstos no anexo ao
Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, aplicando-se ao excedente a taxa geral.
16.2.2.2 Não residentes
Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, encontram-se isentas de tributação as mais-valias de
fonte portuguesa auferidas por pessoas coletivas não residentes, desde que tais beneficiários
sejam:
a) Organizações internacionais reconhecidas pelo Estado português;
b) Bancos centrais e agências de natureza governamental;
c) Entidades residentes em país ou jurisdição com o qual esteja em vigor convenção para
evitar a dupla tributação internacional, ou acordo que preveja a troca de informações
em matéria fiscal;
d) Outras entidades que, em território português, não tenham residência, sede, direção
efetiva nem estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser imputáveis, e
que não sejam residentes em país, território ou região com um regime de tributação
claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de
13 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação nº31/2004 com a redação
introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro.
As mais-valias realizadas com a alienação de Obrigações poderão ainda beneficiar de
exclusão de tributação em Portugal, nos termos do artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF), quando realizadas por pessoas coletivas não residentes e sem estabelecimento
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estável ao qual as mesmas sejam imputáveis. Esta exclusão não abrange mais-valias
provenientes de:
a) Alienação de Obrigações por entidades residentes em território sujeito a um regime
fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com a
redação introduzida pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro;
b) Alienação de Obrigações por entidades não residentes que sejam detidas, em mais de
25%, por entidades residentes.
Caso as isenções supra mencionadas não sejam aplicáveis (e.g. caso não se encontrem
cumpridos os requisitos formais para aplicação do regime previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005
- cf. infra descritos na secção 16.3), as mais-valias encontrar-se-ão sujeitas a IRC nos termos
gerais supra descritos, à taxa de 21%. De notar que a tributação das mais-valias em território
português poderá ser afastada nos termos da CDT que se encontre em vigor entre Portugal e o
Estado de residência do beneficiário das mais-valias.
16.3 Requisitos para aplicação das isenções de IRS e / ou IRC aos rendimentos dos
Valores Mobiliários no âmbito do regime especial
Para efeitos da aplicação do regime de isenção fiscal descrito, o Decreto-Lei n.º 193/2005
requer o cumprimento de certos procedimentos e certificações de prova. Segundo estes
procedimentos (cujo objetivo é a verificação da qualidade de não residente do beneficiário
efetivo), requer-se ao beneficiário efetivo que detenha as Obrigações através de uma conta nas
seguintes entidades: (i) entidade registadora direta, que é uma entidade junto da qual são
abertas as contas de registo individualizado dos valores mobiliários representativos de dívida
integrados em sistema centralizado; (ii) entidade registadora indireta, que, apesar de não
assumir o papel de uma entidade registadora direta, é cliente desta; ou (iii) entidades gestoras
de um sistema de liquidação internacional, que são entidades que procedem, no mercado
internacional, à compensação, liquidação ou transferência de valores mobiliários integrados em
sistemas centralizados ou nos seus próprios sistemas de registo.
Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 193/2005, os intermediários financeiros
junto dos quais sejam abertas as contas individualizadas de valores mobiliários (junto dos quais
se encontram registadas as Obrigações) ficam, na qualidade de entidades registadoras diretas,
obrigadas a possuir prova (i) relativamente às entidades residentes isentas, cuja isenção não
seja de natureza automática, do ato de reconhecimento do benefício fiscal; e (ii) relativamente
aos beneficiários efetivos abrangidos pelas isenções supra, da qualidade de não residente.
16.3.1 Valores Mobiliários integrados em sistemas centralizados reconhecidos pelo
Código dos Valores Mobiliários e legislação complementar – detidas através de
entidades registadoras diretas
A prova da qualidade de não residente, é efetuada junto das entidades registadoras diretas,
através de:
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a) No caso de bancos centrais, entidades de direito público e respetivas agências, bem
como organizações internacionais reconhecidas pelo Estado português, através de
declaração do próprio titular, devidamente assinada e autenticada ou através da prova
referida em (d) infra. A prova da qualidade de não residente é feita uma única vez,
sendo dispensada a sua renovação periódica, devendo o beneficiário efetivo informar
imediatamente a entidade registadora das alterações verificadas nos pressupostos de
que depende a isenção;
b) No caso de instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e
empresas de seguros, domiciliados em qualquer país da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) ou com o qual Portugal tenha
celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional, documento oficial de
identificação fiscal ou certidão da entidade responsável pelo registo ou pela
supervisão, ou pela autoridade fiscal, que ateste a existência jurídica do titular e o seu
domicílio ou através da prova referida em (d) infra. A prova da qualidade de não
residente é feita uma única vez, sendo dispensada a sua renovação periódica,
devendo o beneficiário efetivo informar imediatamente a entidade registadora das
alterações verificadas nos pressupostos de que depende a isenção;
c) No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos de
investimento coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou com o qual esteja em
vigor convenção para evitar a dupla tributação internacional, ou acordo que preveja a
troca de informações em matéria fiscal a prova efetua-se através de declaração emitida
pela entidade responsável pelo registo ou supervisão, ou pela autoridade fiscal, que
certifique a existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da qual foi constituído e o
local da respetiva domiciliação ou através da prova referida em (d) infra;
d) Relativamente a beneficiários efetivos não abrangidos pelas regras anteriores, a prova
efetua-se através de certificado de residência ou documento equivalente emitido pelas
autoridades fiscais, ou documento emitido por consulado português comprovativo da
residência no estrangeiro ou documento especificamente emitido com o objetivo de
certificar a residência por entidade oficial que integre a administração pública central,
regional ou demais administração periférica, estadual indireta ou autónoma do
respetivo Estado. O documento exigido nos termos deste parágrafo é necessariamente
o original ou cópia devidamente autenticada, sendo válido pelo período de três anos a
contar da respetiva data de emissão, a qual não pode ser posterior a três meses em
relação à data em que a retenção deva ser efetuada, devendo o beneficiário efetivo
informar imediatamente a entidade registadora das alterações verificadas nos
pressupostos de que depende a isenção.
Para efeitos da presente secção “Data para Pagamento dos Rendimentos” significa uma
determinada data a partir da qual são devidos juros ou outros rendimentos de capitais
provenientes das Obrigações aos respetivos beneficiários efetivos.
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16.3.2 Valores Mobiliários detidos através da titularidade de contas junto de entidades
gestoras de sistemas centralizados internacionais ou dos seus próprios sistemas de
registo
Quando as Obrigações estejam registadas em conta mantida junto de entidade gestora de
sistema de liquidação internacional, para efeitos de comprovação dos pressupostos de
aplicação do regime previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, deve ser transmitida, em cada data
de vencimento dos rendimentos, a identificação e quantidade dos valores mobiliários, bem
como o montante dos rendimentos e, quando aplicável, o montante do imposto retido,
desagregado pelas seguintes categorias de beneficiários:
a) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí
possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, não
isentas e sujeitas a retenção na fonte;
b) Entidades residentes em país, território ou região com um regime de tributação
claramente mais favorável, constante de lista aprovada, por portaria, pelo membro do
Governo responsável pela área das finanças, não isentas e sujeitas a retenção na
fonte;
c) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí
possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, isentas ou
não sujeitas a retenção na fonte;
d) Demais entidades que não tenham residência, sede ou direção efetiva em território
português nem aí possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam
imputáveis.
Em cada data de vencimento dos rendimentos devem, ainda, ser transmitidos, pelo menos, os
seguintes elementos relativos a cada um dos beneficiários referidos nos primeiros três pontos
do parágrafo anterior:
a) Nome e endereço;
b) Número de identificação fiscal, quando dele disponha;
c) Identificação e quantidade dos valores mobiliários detidos;
d) Montante dos rendimentos.
As informações referidas nos números anteriores são transmitidas pela entidade gestora de
sistema de liquidação à entidade registadora direta, ou aos seus representantes, e devem
referir -se ao universo das contas sob a sua gestão.
A inobservância dos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 193/2005, nomeadamente, se
a comprovação da qualidade de não residente de que depende a isenção de IRS ou de IRC
não for observada, determina a perda da isenção aplicável e a consequente tributação às taxas
de retenção na fonte aplicáveis em Portugal.
A regra da retenção na fonte nos pagamentos a não residentes aplicar-se-á igualmente sempre
que as Obrigações não estejam integradas em sistema centralizado gerido por entidade
residente em território português ou por entidade gestora de sistema de liquidação
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internacional estabelecida em outro Estado membro da União Europeia ou, ainda, de Estado
membro do Espaço Económico Europeu desde que, neste último caso, este esteja vinculado a
cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da
União Europeia.
O Decreto-Lei n.º 193/2005 prevê um mecanismo de reembolso, se existirem informações ou
documentos que se revelem imprecisos ou insuficientes, ainda que os requisitos para aplicação
das isenções de IRS/IRC estejam cumpridos. O pedido de reembolso de imposto destina-se a
ser apresentado pelos beneficiários efetivos, ou por um seu representante devidamente
habilitado, relativamente aos rendimentos de Obrigações, junto da entidade registadora direta
no prazo de 6 meses a contar da data em que foi efetuada a retenção na fonte de imposto. O
formulário de pedido de reembolso foi aprovado pelo Despacho n.º 2937/2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de 21 de fevereiro de 2014 emitido pelo Gabinete do
Secretário

de

Estado

dos

Assuntos

Fiscais,

e

está

disponível

em

www.portaldasfinancas.gov.pt. Após o referido prazo de seis meses, o pedido de reembolso
indevidamente retido deverá ser dirigido às autoridades fiscais, nos termos gerais do Código de
Procedimento e de Processo Tributário.
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CAPÍTULO 17 - ÍNDICE DA INFORMAÇÃO INSERIDA MEDIANTE REMISSÃO DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO
Nos termos do artigo 28.º do Regulamento dos Prospetos, na sua atual redação, os
documentos abaixo indicados são inseridos por remissão no presente Prospeto e, nessa
medida, constituem parte integrante do mesmo:


Estatutos do Emitente;



Relatório de Governo Societário do Emitente relativo aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013;



Relatórios e contas anuais consolidados auditados da Portucel relativos aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, incluindo as opiniões
dos auditores, a certificação legal de contas e relatório de auditoria e as notas às
demonstrações financeiras;



Relatório e contas consolidado do Emitente objeto de revisão limitada relativo ao
primeiro semestre de 2015; e


Salvo

Comunicado de resultados não auditados referentes a 31 de dezembro de 2015.
os

estatutos

da

Portucel,

que

estão

disponíveis

apenas

no

seu

website

(http://www.portucelsoporcel.com/Investidores/Governo-da-Sociedade), os documentos acima
indicados (ou cópia dos mesmos) podem ser consultados durante o período de validade do
presente Prospeto no website do Emitente (www.portucelsoporcel.com), no sistema de difusão
de informação da CMVM (www.cmvm.pt) e em suporte de papel, mediante solicitação, na sede
do Emitente. O Prospeto estará também disponível para consulta, sob a forma impressa, junto
do Caixa – Banco de Investimento, S.A., intermediário financeiro responsável pela organização
e montagem da emissão de Obrigações e que assume, ainda, funções de agente pagador.
A informação incorporada por referência, não incluída na lista de documentos acima
identificada, é considerada informação adicional não sendo exigida pelos anexos do
Regulamento (CE) nº. 809/2004 de 29 de Abril de 2004, que implementa a Diretiva
2003/71/CE, conforme alterada ("Diretiva dos Prospetos").
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CAPÍTULO 18 - INFORMAÇÃO ADICIONAL
Relações com Investidores
O representante da Portucel para as relações com o mercado de capitais é o interlocutor
privilegiado de todos os investidores, institucionais e privados, nacionais e estrangeiros.
Este representante assegura a prestação de toda a informação relevante no tocante a
acontecimentos marcantes, factos enquadráveis como factos relevantes, divulgação de
resultados e resposta a eventuais pedidos de esclarecimento por parte dos investidores ou
público em geral sobre informação financeira de carácter público. Tem a seu cargo também
todos os assuntos relativos ao relacionamento com a CMVM, de forma a garantir o
cumprimento pontual das obrigações junto da entidade supervisora do mercado de capitais e
de outras autoridades financeiras.
Nos termos e para o efeito do n.º2 do artigo 226º do CódVM, o representante da Portucel para
as relações com o mercado é a Dra. Joana Appleton.
Para os efeitos decorrentes do exercício das respetivas funções, a morada, o número de
telefone e de telefax e o endereço de e-mail do representante para as relações com o mercado
são os seguintes:
Morada: Península da Mitrena, Apartado 55, 2901-861 Setúbal - Portugal
Telefone: +351 265 700 566
E-mail: investidores@portucelsoporcel.com
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CAPÍTULO 19 - DEFINIÇÕES
Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no
presente Prospeto, os significados aqui referidos:
“Agente Pagador” significa o CaixaBI e o BPI em regime de rotatividade anual;
“Agente de Cálculo” significa o CaixaBI e o BPI em regime de rotatividade anual;
"Ativo Não Corrente" entende-se o determinado de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (“IFRS”) tal como publicado nas Últimas Contas do Emitente aprovadas à
data de constituição dessa garantia;
“BPI”, significa o Banco BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, 4100-476,
Porto;
“CaixaBI” significa o Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede na Rua Barata Salgueiro,
n.º 33, 1269-057, Lisboa;
“Central de Valores Mobiliários ou CVM” significa o sistema centralizado de valores mobiliários
escriturais gerido pela Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através das
quais se processa a constituição e a transferência dos valores mobiliários nele integrados e se
assegura o controlo da quantidade dos valores mobiliários em circulação e dos direitos sobre
eles constituídos;
“CMVM” significa a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;
“Código das Sociedades Comerciais” ou “CSC” significa o Código das Sociedades Comerciais
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, e suas posteriores alterações;
“Código dos Valores Mobiliários” ou “CódVM” significa o Código dos Valores Mobiliários
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, e suas posteriores alterações;
“Condições das Obrigações” significa os termos e condições aplicáveis às Obrigações
constantes do Prospeto;
“Data de Pagamento de Juros” significa o dia 22 dos meses de março e setembro em cada
ano, ou se esse dia não for um Dia Útil, o Dia Útil imediatamente seguinte;
“Dia Útil” significa qualquer dia em que os Bancos estejam abertos e a funcionar em Lisboa, e
em que a Central de Valores Mobiliários e o sistema TARGET2 estejam em funcionamento;
“Dia Útil Target” significa aquele dia em que o sistema de pagamentos TARGET2 esteja em
funcionamento;
“Diretiva dos Prospetos” significa a Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho de 4 de novembro de 2003, conforme alterada pela Diretiva 2008/11/CE do
Parlamento e do Conselho, de 11 de Março de 2008, pela Diretiva 2010/73/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, pela Diretiva 2010/78/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, pela Diretiva 2013/50/UE do Parlamento
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Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2013 e pela Diretiva 2014/51/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.
“Emissão” significa a emissão pela Portucel de 2.000 (duas mil) obrigações escriturais ao
portador, com valor nominal unitário de € 100.000 (cem mil Euros), no montante total de €
200.000.000 (duzentos milhões de Euros);
“Emitente” ou “Portucel” significa a Portucel, S.A.;
“Eur”, “euro”, “€” ou “Euro” significa o euro, a moeda única Europeia;
“Euribor 6 meses” significa a taxa patrocinada pela Federação Bancária Europeia em
associação com a ACI – The Financial Markets Association, resultante do cálculo da média das
taxas de depósitos interbancários para o prazo de 6 meses denominados em euro, oferecidas
na zona da União Económica e Monetária entre bancos de primeira linha, cotada para valores
spot (TARGET2 + 2) e divulgada cerca das11 horas de Bruxelas, na página EURIBOR da
Reuters, ou noutra página que a substitua, ou no caso de a Reuters cessar a divulgação, na
página de outra agência que a divulgue;
“Euronext” significa a Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados,
S.A.;
“Euronext Lisbon” significa o mercado regulamentado denominado “Euronext Lisbon” gerido
pela Euronext;
“Grupo Portucel” significa o Emitente e suas Subsidiárias;
“IFRS” significa as Normas Internacionais de Relato Financeiro (Internacional Financial
Reporting Standards);
“Interbolsa” significa a Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de
Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.;
“IRC” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, tal como aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, conforme alterado;
“IRS” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, tal como aprovado pelo
Decreto-Lei nº 442-A/88, de 30 de novembro, conforme alterado;
“Obrigacionistas” significa cada um dos titulares das Obrigações;
“Obrigações” significa a totalidade dos valores mobiliários representativos da Emissão
denominada PORTUCEL 2015-2023, a admitir à negociação;
“Portucel” ou “Emitente” significa a Portucel, S.A.;
“Portucel Moçambique” significa a Sociedade de Desenvolvimento Florestal e Industrial, S.A.;
“Prospeto” significa o prospeto de admissão à negociação das Obrigações aprovado pela
CMVM, datado de 3 de março de 2016;
“Regulamento dos Prospetos” significa o Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão de 29
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de abril, conforme alterado;
“ROC” significa o Revisor Oficial de Contas;
“SROC” significa a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
“Subsidiária Relevante” significa qualquer sociedade em que o Emitente, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social e/ou dos direitos de voto e preencha um dos
seguintes critérios: (i) o seu Ativo Consolidado ou Individual, caso não apresente contas
consolidadas represente mais do que 10% (dez por cento) do Ativo Consolidado do Emitente;
ou, (ii) o seu Volume de Negócios Consolidado ou Individual, caso não efetue consolidação,
represente mais do que 10% (dez por cento) do Volume de Negócios Consolidado do Emitente;
“TARGET2” significa o sistema de pagamentos “Trans-European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfer 2” (TARGET2) que utiliza uma plataforma partilhada única e foi
inaugurado no dia 19 de novembro de 2007;
“USD” ou “USD$” significa United State Dollars, a moeda dos Estados Unidos da América.
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