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INTRODUÇÃO

O presente Relatório sobre o Governo da Sociedade, é 
elaborado de harmonia e para cumprimento do disposto no 
Regulamento da CMVM n.º 4/ 2013, de 12 de julho.

O presente relatório segue, na sua estrutura, o esquema 
preconizado no Anexo I ao Regulamento CMVM anterior-
mente citado.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO

As disposições do Código de Governo das Sociedades da 
CMVM, que o emitente adotou (CGS CMVM 2013), encon-
tram-se transcritas no presente relatório.

O texto integral dos relatórios referentes ao governo desta 
sociedade encontra-se permanentemente disponíveis:

 • na sede na sociedade, sita na Rua Braamcamp, n.º 40 –   
  – 9.º direito, em Lisboa;

 

relatório estará acessível, em qualquer dos locais indicados 
em formato autónomo e como anexo ao seu relatório de 
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RECOMENDAÇÃO/ CAPÍTULO

 
CUMPRIMENTO REMISSÃO/

RELATÓRIO

I -   VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE

 
 

    elevado de ações necessárias para ter direito a um voto e implementando os  
    meios indispensáveis ao exercício do direito de voto por correspondência 
    e por via eletrónica.

Parcialmente cumprida
(a sociedade entendeu ser 
do melhor interesse dos seus 

eletrónica)

 12

 
 

Sim 14

 
    provocar o desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à  

 
 

    longo prazo dos acionistas. 

Sim 1

 
 
 
 
 

    – sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e que, nessa  
 

    funcione. 

Sim 13

 
 
 
 
 

Sim 1
2
4
5
6

II -   SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

II.1.  Supervisão e administração

II.1.1.  Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida  
 
 

Sim 16
21

 
 
 
 

     iii) decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu 

Sim 21

 
 
 

     ou mediante via equivalente, deve ser consagrada a obrigatoriedade de este  
 
 
 
 

15
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RECOMENDAÇÃO/ CAPÍTULO CUMPRIMENTO REMISSÃO/
RELATÓRIO

 
 

    devem criar as comissões que se mostrem necessárias para:  
 
 

       bem assim como das diversas comissões existentes; 
 
 

      tendo em vista a sua melhoria. 

Sim

sociedade, do seu Conselho de 
-

Auditoria, a sociedade entende 

das comissões enunciadas)

27

 
 
 

Sim 50
52
53
54
55

 
 

Sim 18

 
 
 

    free float. 
 
 
 
 

    grupo de interesses específicos na sociedade nem se encontre em alguma  
 

    nomeadamente em virtude de: 
    a) Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se  

 
       comercial significativa com a sociedade ou com sociedade que com esta  

 
        enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva; 

 
 

 
      e até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de administradores ou de  

 
        qualificada; 

 
        titular de participações qualificadas. 

Sim
(quatro dos cinco adminis-

independentes)

18

 
 

    forma adequada ao pedido, as informações por aqueles requeridas.

Sim 21

 
    va deve remeter, conforme aplicável, ao Presidente do Conselho de Admi- 

 
 
 

Sim 21
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RECOMENDAÇÃO/ CAPÍTULO CUMPRIMENTO REMISSÃO/
RELATÓRIO

 
 
 
 

    forma independente e informada ou encontrar outro mecanismo equiva- 

(o Presidente do Conselho 
18

II.2.   Fiscalização

 
 

    independente, de acordo com o critério legal aplicável, e possuir as com- 

Sim 18
19
33

 
 
 
 

    serviços. 

Sim 21

 
 
 

    efeito. 

Sim 21

 
 

    mostrem necessários.

Sim 21
50

 
 

    tos aos serviços de auditoria interna e aos serviços que velem pelo cum- 
    primento das normas aplicadas à sociedade (serviços de compliance), e  

 
 
 

Sim 21
49
51

II.3.   Fixação de remunerações

 
 
 

Sim 67
68

 
 
 
 
 
 
 

Sim 69
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RECOMENDAÇÃO/ CAPÍTULO CUMPRIMENTO REMISSÃO/
RELATÓRIO

 
 

    junho, deverá conter, adicionalmente:
 

 
     duais, e ao montante máximo potencial, em termos agregados, a pagar  

 
     que esses montantes máximos podem ser devidos; 

 

Sim

variáveis encontrava-se suspen-

Sim

69
70
71
73
74
75
76
80
83

 
 
 

    sociais. A proposta deve conter todos os elementos necessários para uma  

85

 
 
 

76

 III -   REMUNERAÇÕES

 
 

    de riscos. 

Sim 70

 
 

    nenhuma componente cujo valor dependa do desempenho da sociedade  
    ou do seu valor.

Sim 70

 
 

    limites máximos para todas as componentes.

69
70

 
 
 

    longo desse período.
remunerações variáveis

69
70

 
 
 

    sociedade. 
remunerações variáveis

69
70

 
    manter as ações da sociedade a que tenham acedido por força de esque- 

 
 
 

    dessas mesmas ações.

(os atuais administradores 

do capital da sociedade)

73

 
 

    inferior a três anos.

73
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RECOMENDAÇÃO/ CAPÍTULO CUMPRIMENTO REMISSÃO/
RELATÓRIO

III.8.

funções mas, ainda assim, seja reconduzível a um inadequado desempe-
nho, deverá a sociedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos 

-

83

IV -   AUDITORIA

IV.1. Sim 46
50

IV.2.
-

mesma rede, serviços diversos dos serviços de auditoria. 

-
rior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade. 

Sim 41
46
47

IV.3.
três mandatos, conforme sejam respetivamente de quatro ou três anos. 

as condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da 

Sim 40
43
44

V  -  CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

V.1. -

termos do art.º 20.º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser realiza-
dos em condições normais de mercado.

Sim 10
89

V.2. -
-

-

Sim 89

VI -   INFORMAÇÃO 

VI.1.
português e inglês, acesso a informações que permitam o conhecimento 

-
ceiros e de governo.

Sim 56

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao 
-

dos pedidos apresentados e do tratamento que lhe foi dado.

Sim 58
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-

por um acionista, em nome próprio ou como representante 
de outro, que excedam um terço da totalidade dos votos 
correspondentes ao capital social.”

tenha por efeito prejudicar a livre transmissibilidade das 

ordinária.

Na Assembleia Geral Extraordinária de 6 de agosto de 2014 
-
-

próprio ou como representante de outro, que excedam um 
terço da totalidade dos votos correspondentes ao capital 

por acionista que com eles se encontre sujeito a um domínio 

proporcional, quando afete vários acionistas.

Restrições à transmissibilidade das ações, 
tais como cláusulas de consentimento para 
a alienação ou limitações à titularidade de 
ações (Art.º 245.º-A, n.º 1, al. b). 

-

nomeadamente da obrigatoriedade de lançamento de uma 

de voto).

A. ESTRUTURA ACIONISTA

I. ESTRUTURA DE CAPITAL 

Estrutura de capital (capital social, número 
de ações, distribuição do capital pelos 
acionistas, etc.), incluindo indicação 
das ações não admitidas à negociação, 
diferentes categorias de ações, direitos 
e deveres inerentes às mesmas e 
percentagem de capital que cada categoria 
representa (Art.º 245.º-A, n.º 1, al. a). 
 

O capital social é representado por 150.000.000 de ações 
 

€ 1,00 cada uma e 300.980.441 ações preferenciais sem 
direito de voto igualmente sem valor nominal e um valor de 

-
 

-
-

mento da Lei n.º 15/2017, de 3 de maio. 

-

e preferenciais.

direito de voto, têm todas o mesmo peso de voto – 1 voto 
-

tante do art.º 13-A do contrato de sociedade que estabelece 
que “durante o período temporal em que as ações preferen-

1

2

PARTE I
INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE ESTRUTURA ACIONISTA, 

ORGANIZAÇÃO E GOVERNO DA SOCIEDADE
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Número de ações próprias, percentagem 
de capital social correspondente e 
percentagem de direitos de voto a que 
corresponderiam as ações próprias (Art.º 
245.º-A, n.º 1, al. a). 

 

seja parte e que entrem em vigor, sejam 
alterados ou cessem em caso de mudança 
de controlo da sociedade na sequência 
de uma oferta pública de aquisição, bem 
como os efeitos respetivos, salvo se, pela 
sua natureza, a divulgação dos mesmos for 
seriamente prejudicial para a sociedade, 

obrigada a divulgar essas informações por 
força de outros imperativos legais (art.º 
245.º-A, n.º 1, al. j). 
 

sejam alterados ou cessem por efeito da mera mudança de 
controlo da sociedade. 

prazo estabelecidos com o sistema bancário, em obediên-
-

empresa.

3

4

5
Regime a que se encontre sujeita a 
renovação ou revogação de medidas 
defensivas, em particular aquelas que 
prevejam a limitação do número de votos 
suscetíveis de detenção ou de exercício por 
um único acionista, de forma individual ou 
em concertação com outros acionistas. 

 

Acordos parassociais que sejam do 
conhecimento da sociedade e possam 
conduzir a restrições em matéria de 
transmissão de valores mobiliários ou de 
direitos de voto (art.º 245.º-A, n.º 1, al. g).  

parassociais celebrados entre os seus acionistas.

II. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS  
E OBRIGAÇÕES DETIDAS

coletivas que, direta ou indiretamente, são 

245.º-A, n.º 1, als. c) e d) e art.º 16.º), com 
indicação detalhada da percentagem de 
capital e de votos imputável e da fonte e 
causas de imputação. 

-

6

7

AÇÕES
ORDINÁRIAS

% AÇÕES 
ORDINÁRIAS

AÇÕES 
PREFERENCIAIS

% AÇÕES 
PREFERENCIAIS

% DIREITO 
DE VOTO

Parpública - Participações Públicas SGPS, S.A. 49 084 738 32,72% 8,22%
Participação imputável à CGD (art 20º do CVM) 2 762 0,002% 148 888 866 49,47% 24,94%

1 262 0,001% 0,00%

1 500 0,001% 0,00%

 . Parcaixa - SGPS, S.A. 148 888 866 49,47% 24,94%

Participação imputável ao Millenium BCP 
 (art 20º do CVM) 16 492 898 11,00% 121 559 194 40,39% 30,61%

16 491 898 10,99% 45 810 827 15,22% 13,81%

 . Banco Comercial Português, S.A. 1 000 0,00% 75 748 367 25,17% 16,80%

Nova Expressão SGPS, S.A. 19 000 000 12,67% 4,21%
Novo Banco 27 556 665 9,16% 6,11%
Total Participações Qualificadas 84 580 398 56,39% 298 004 725 99,01% 74,10%
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Informação sobre a existência de relações 

a sociedade.  

-

-
lidadas.

imputadas ao Banco Comercial Português, S.A. em confor-
midade com o disposto no art.º 16.º CVM e com o Parecer 

Pensões da CMVM de 25 de maio de 2006, tal como consta 

objeto de comunicado divulgado por esta sociedade em 25 
de fevereiro de 2008.

Indicação sobre o número de ações e 
obrigações detidas por membros dos 

[NOTA: a informação deve ser prestada de 
forma a dar cumprimento ao disposto no  
n.º 5 do art.º 447.º CSC] 

Poderes especiais do órgão de 
administração, nomeadamente no que 
respeita a deliberações de aumento 
do capital (art.º 245.º-A, n.º 1, al. i), com 
indicação, quanto a estas, da data em que 
lhe foram atribuídos, prazo até ao qual 
aquela competência pode ser exercida, 
limite quantitativo máximo do aumento 
do capital social, montante já emitido ao 
abrigo da atribuição de poderes e modo de 
concretização dos poderes atribuídos. 

-
res especiais no que respeita a aumentos de capital.

8

9 10

N.º DE AÇÕES 
ORDINÁRIAS

N.º DE AÇÕES 
PREFERENCIAIS

N.º 
DE OBRIGAÇÕES

0 0 0

0 0 0

António Pedro Valente da Silva Coelho 0 0 0

Arndt Jost Michael Klippgen 0 0 0

António José Gomes da Silva Albuquerque 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES

I. ASSEMBLEIA GERAL  

longo do ano de referência).

da Assembleia Geral e respetivo mandato 

-
te:

• Secretário – Dr. Ricardo Andrade Amaro

-

sociais realizada na Assembleia Geral de 15 de abril de 2016. 
O termo do presente mandato ocorre a 31 de dezembro de 
2018.

O Presidente da mesa da Assembleia Geral dispõe, para além 

-

para o bom desempenho das suas funções.

b) Exercício do Direito de Voto

Eventuais restrições em matéria de direito 
de voto, tais como limitações ao exercício 
do voto dependente da titularidade de um 
número ou percentagem de ações, prazos 
impostos para o exercício do direito de 
voto ou sistemas de destaque de direitos 
de conteúdo patrimonial (art.º 245.º-A,  
n.º 1, al. f). 

 

mínimo de ações para o exercício do direito de voto.

-
ram, segundo a lei e o contrato de sociedade, pelo menos 

11

um voto”, sendo que por força do disposto no n.º 5 do art.º 

nome de um acionista conta-se um voto.

As regras estatutárias sobre voto por correspondência cons-
tam do n.º 2 do art.º 13.º do contrato de sociedade que 
estabelece que:

“Os acionistas podem exercer os seus direitos de voto por 
correspondência, devendo, para o efeito, dirigir ao Presiden-
te da mesa da Assembleia Geral uma carta registada com 

-

a que respeitar.”

A sociedade entendeu ser do melhor interesse dos seus 

-

voto por via eletrónica de forma segura traria à sociedade 
custos avultados.

Indicação da percentagem máxima dos 
direitos de voto que podem ser exercidos 
por um único acionista ou por acionistas 
que com aquele se encontrem em alguma 
das relações do n.º 1 do art.º 20.º. 

 
Na Assembleia Geral Extraordinária de 6 de agosto de 2014 

-
-

próprio ou como representante de outro, que excedam um 
terço da totalidade dos votos correspondentes ao capital 

por acionista que com eles se encontra sujeito a um domínio 

proporcional, quando afete vários acionistas.

-

12

13
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2016 foi aprovado o regulamento do Conselho de Adminis-

Regras estatutárias sobre requisitos 
procedimentais e materiais aplicáveis à 
nomeação e substituição dos membros, 
consoante aplicável, do Conselho 
de Administração, do Conselho de 
Administração Executivo e do Conselho 
Geral e de Supervisão (art.º 245.º-A, n.º 1,  
al. h). 

De harmonia com o disposto no n.º 1 do art.º 18º dos esta-

cinco a doze membros, eleitos em Assembleia Geral. 

tenham votado contra a proposta que fez vencimento na 

administrador, contanto que essa minoria represente pelo 
menos 10% do capital social. 

pessoa menos votada da lista vencedora ou, em caso de 

mesma lista.

O n.º 7 do art.º 18º dos estatutos da sociedade prevê ainda 

-
nistradores seja aumentado, poderá designar dois novos 

-

-
-

Os n.ºs 8 e 9 do art.º 18º contrato de sociedade preveem 
que “a falta, durante um ano civil, a mais de duas reuniões 

-

-
gem de votos.

que, por imposição estatutária, só podem 

além das legalmente previstas, e indicação 
dessas maiorias.  

-

além das que decorrem da lei, a saber:

• Para que a Assembleia Geral possa deliberar em  
 
 

 outros assuntos para as quais a lei exija maioria  
 

 devidamente representados acionistas que detenham  
 
 
 

 presentes e o capital por eles representado (art.º 383.º  
 n.ºs 2 e 3 CSC); 

• Nas matérias indicadas no parágrafo anterior a  
 
 
 
 

 acionistas detentores de, pelo menos, metade do capital  
 social as deliberações sobre as referidas matérias  

 II. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO  
 

 

adotado. 
 

-

14

15

16
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Composição, consoante aplicável, do 
Conselho de Administração, do Conselho 
de Administração Executivo e do Conselho 
Geral e de Supervisão, com indicação do 
número estatutário mínimo e máximo de 
membros, duração estatutária do mandato, 
número de membros efetivos, data da 
primeira designação e data do termo de 
mandato de cada membro. 
 

composto por cinco a doze membros, eleitos em Assembleia 
Geral, por períodos renováveis de 3 anos, podendo este 

da sociedade

-

período para o qual foram eleitos os membros do Conselho 

-

do Código das Sociedades Comerciais”.  

corrente da sociedade”.

Distinção dos membros executivos e não 
executivos do Conselho de Administração 
e, relativamente aos membros não 

podem ser considerados independentes, 

independentes do Conselho Geral e de 
Supervisão.  

Os critérios de independência que serviram de base à avalia-

Código das Sociedades Comerciais – art.os 414 e regulamen-
to n.º 4/2013 da CMVM.

17

18

MEMBROS DO 
CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
E RESPETIVOS 

CARGOS

MEMBROS
 DA COMISSÃO 

EXECUTIVA 
E RESPETIVOS 

CARGOS

DATA 
DA 1ª 

DESIGNAÇÃO 

TERMO 
DO MANDATO

Presidente 11.05.2010 31.12.2018*

Vogal Presidente 29.07.2015 31.12.2018

António Pedro Valente da Silva Coelho Vogal 15.04.2016 31.12.2018

Arndt Jost Michael Klippgen Vogal 31.05.2007 31.12.2018

António José Gomes da Silva Albuquerque Vogal Vogal 11.05.2010 31.12.2018

Vogal Vogal 01.10.2015 31.12.2018

Vogal 07.05.2013 31.12.2018

Vogal 07.05.2013 31.12.2018

* Termo de funções a 23 de março de 2018 por incapacidade superveniente.
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NÃO
 EXECUTIVO

INDEPENDENTE

 Pinto Correia 
Sim Sim

 Mendes Rezende 
-

António Pedro Valente 
 da Silva Coelho

Sim Sim

Arndt Jost Michael Klippgen Sim

António José Gomes 
 da Silva Albuquerque

-

-

 de Sales Luís 
Sim Sim**

 de Carvalho
Sim Sim

 
 
 
 

 dades.
 
 
 

 do CVM.

elementos curriculares relevantes de cada 
um dos membros, consoante aplicável, do 
Conselho de Administração, do Conselho 
Geral e de Supervisão e do Conselho de 
Administração Executivo. 

19
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QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

•
• 
• Professor da Academia Militar

ATIVIDADE PROFISSIONAL  

• 
 – Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A. (entre 06.02.1997  
 e 30.05.2008)
• Administrador da SHCB – Sociedade Hidroelétrica de  
 Cabora Bassa (entre 27.11.2007 e 12.04.2010)
•  

 
 

 e 12.05.2010)
•  

 
 de 16.02.1989)
•  
 Seguros de Portugal (desde 19.12.2004)
•  
 Cidade de Lisboa (desde 01.07.2000)
•  

•  
 Angola (desde 07.02.2003)
• Coordenador da equipa de projeto para acompanha- 

 
 

 da ANA, S.A. (desde 12.12.2006)
•  
 SGPS, S.A. (desde 22.06.2007)
•  

•  
 Santo, S.A. (desde 22.03.2012)
•  
 de Portugal (desde 17.04.2012)
•  

 
 07.08.2015)

ÁLVARO JOÃO DUARTE PINTO CORREIA PRESIDENTE 



INAPA RELATÓRIO E CONTAS 2017

RELATÓRIO DO GOVERNO DA SOCIEDADE 244
MIOLO IMPRESSO EM:

CONQUEROR CX22 DIAMOND WHITE 120g

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

• Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa
• MBA em INSEAD

ATIVIDADE PROFISSIONAL

•  
 (entre 1992 e 1998)
•  
 mia da Universidade Nova (entre 1996 e 1998)
•  CEO da Chrysler Jeep em Portugal (entre 1998 e 2003)
•
•  
 1990 e 1991); Professor assistente adjunto de empreen- 
 dedorismo aplicado no programa de mestrados (entre  

 
 (2011-2015) na Nova School of Business and Economics
•  
 Gerência das subsidiárias do Grupo Inapa:
 ∙
 ∙ Inapa Deutschland, GmbH
 ∙ Papier Union, GmbH
 ∙
 ∙ Inapa España Distribución de Papel, S.A.
 ∙ Inapa Belgium, S.A.
 ∙ Inapa Packaging, SAS
 ∙ Inapa Packaging, GmbH
 ∙ Inapa Merchants Holding, Ltd
 ∙ Europackaging – SGPS, Lda.
 ∙ Inapa Packaging, Lda.
 ∙
 ∙ Inapa Angola, S.A.

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

•  

•

ATIVIDADE PROFISSIONAL  

• Sócio da ESAC - Espírito Santo & Associados SROC, Lda.  
 (desde 1995)
•  
 1991 e 1995)
•
•  
 lurgia, S.A. (entre 1972 e 1987)

DIOGO FRANCISCO BASTOS 
MENDES REZENDE 

ANTÓNIO PEDRO VALENTE 
DA SILVA COELHO 
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QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

•  Diplom-Kaufmann pela Universidade de Hamburgo

ATIVIDADE PROFISSIONAL  

•  
 (desde 2015)
•  

•  Administrador/ Gerente das seguintes subsidiárias do  
 Grupo Inapa (até setembro de 2013):
 ∙  Papier Union, GmbH
 ∙  Inapa Deutschland, GmbH
 ∙
 ∙  Inapa Packaging, GmbH
 ∙  Inapa VisCom, GmbH

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

•  

ATIVIDADE PROFISSIONAL  
•  
 SGPS, S.A. (entre 2004 e 2010)
•  Administrador e Presidente de Sagesecur, SGPS, S.A. (entre  
 2004 e 2010)
•  Administrador de Capitalpor, SGPS, S.A. (entre 2008 e  
 2010)
•  Administrador/ Gerente das seguintes subsidiárias do  
 Grupo Inapa:
 ∙
 ∙  Inapa España Distribución de Papel, S.A.
 ∙
 ∙  Inapa Deutschland, GmbH
 ∙  Papier Union, GmbH
 ∙  Inapa Belgium, S.A.
 ∙  Europackaging – SGPS, Lda.
 ∙  Inapa Shared Center, Lda.
 ∙

ARNDT JOST MICHAEL 
KLIPPGEN

ANTÓNIO JOSÉ GOMES DA SILVA 
ALBUQUERQUE
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QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

• Licenciado em Economia pela Universidade Nova de  
 Lisboa
•  

ATIVIDADE PROFISSIONAL

•  
 (entre 1993 e 1995)
• Diretor Coordenador de Bancassurance no Grupo BCP  
 em Lisboa e Atenas, Diretor Comercial no Banco Pinto e  

 
 

 Bank, Diretor Comercial da Rede de Retalho no Millennium  
 BCP e Diretor do Negócio Imobiliário (entre 1996 e 2014)

• Administrador/ Gerente das seguintes subsidiárias do  
 Grupo Inapa:
 ∙ 
 ∙ Inapa España Distribución de Papel, S.A.
 ∙ 
 ∙ Inapa Shared Center, Lda.
 ∙ Inapa Belgium, S.A.
 ∙ 
 ∙ Inapa Angola, S.A.

QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

•  
 (1999/ 2000)
•  MBA na Universidade Nova (1997)
•
•  
 Universidade Católica Portuguesa (1981)

ATIVIDADE PROFISSIONAL  

•  
 Dominicanas Irlandesas (desde 2015)
•  

•  Diretor Coordenador da Rede de Retalho (2008-2012)
•  Diretor Comercial do Retalho (2003-2008)
•  Diretor Coordenador do Negócio de Corretagem de ações  

•  Diretor Coordenador do Private Banking da Zona Sul  
 (2000-2001)
•  Diretor Coordenador do Internacional Private Banking  
 (1998-2000)
•  
 (1997-1998)
•  Diretor Comercial da Nova Rede (1995-1997)
•  
 BCP) (1991-1994)
•  
 (entre 1986 e 1991)
•  

 
 1986 e 1991)

FREDERICO JOÃO 
DE MOSER LUPI 

JOÃO MIGUEL PACHECO  
DE SALES LUÍS
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QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS

•  
 na Universidade Católica Portuguesa (1989)

ATIVIDADE PROFISSIONAL  

•  Consultor (desde 2016)
•  
 Media e CEO da Ongoing Shared Services (2013 a 2016) 
 Administrador do Grupo Económica (Ongoing Media)  
 (desde 2009)
•  Administrador da Intervoz e Membro do Conselho de  
 Gerência do Grupo Renascença (2002 a 2009)
•  

•  
 (1991-1997)

GONÇALO CRUZ FARIA  
DE CARVALHO membros, consoante aplicável, do Conselho 

de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração 
Executivo com acionistas a quem seja 

a 2% dos direitos de voto. 

comerciais dos membros do Conselho com acionistas a 

a 2% dos direitos de voto.
 

Organogramas ou mapas funcionais 
relativos à repartição de competências 
entre os vários órgãos sociais, comissões 
e/ou departamentos da sociedade, 
incluindo informação sobre delegações 
de competências, em particular no que 
se refere à delegação da administração 
quotidiana da sociedade.

20

21

C. GLENC Papier Union
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ASSEMBLEIA GERAL

ALEMANHA FRANÇA ESPANHA

BELUX

PORTUGAL

ANGOLA

TURQUIA

THOMAS 
SCHIMANOWSKI

ANDREAS
HÖLTKEMEIER

AFONSO CHABY
MARC GAUTIER

GINÉS RAMÍREZ
PEDRO HUIDOBRO
RAQUEL REBELO

GINÉS RAMÍREZ
RAQUEL REBELO

HUGO RUA

HORÁCIO FONSECA

SUZI MATAT

DAVID PEDROSO*
ANTÓNIO ALVIM
CARLOS JORGE
HUGO RUA
CARLOS ALVES
SOFIA PICOTO
GILBERT TREPMANN
ANTOINE LEQUITTE

Auditoria Interna
Legal
IT
Estratégia & IR
Contabilidade
Finanças e Planeamento

NUNO GALVÃO TELES Presidente
PEDRO VILAS BOAS

ANA RITA NÓBREGA DE LIMA ÁLVARO PINTO CORREIA Presidente
ANTÓNIO PINTO COELHO
JOÃO SALES LUÍS
GONÇALO FARIA DE CARVALHO
ARNDT KLIPPGEN

DIOGO REZENDE
ANTÓNIO ALBUQUERQUE
FREDERICO LUPI

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NÃO EXECUTIVOS EXECUTIVOS

ANTÓNIO COELHO Presidente
JOÃO SALES LUÍS

GONÇALO FARIA DE CARVALHO
DIOGO REZENDE Presidente
ANTÓNIO ALBUQUERQUE

FREDERICO LUPI

COMISSÃO DE AUDITORIA

COMISSÃO EXECUTIVA CENTRO CORPORATIVO

CHRIS LUYTEN
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-

disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 407.º do Código das Socieda-
des Comerciais, as seguintes competências, sem prejuízo da 
faculdade de, nos termos do n.º 8 do mesmo preceito legal, 

sobre os mesmos assuntos:

 
 

  das sociedades subordinadas;
 

  e de estratégia da sociedade e do Grupo, para  

 
  interna societária incluindo os sistemas internos de  

 

 
 
 

 
 

  bens ou serviços, seja inferior a 500 000 euros;
 
 

  termos e condições que houver por mais adequados à  
  defesa dos interesses da sociedade. 

 
 
 

  papel comercial, nos termos e condições que houver  
  por mais adequados à defesa dos interesses da  
  sociedade;

 
 
 
 
 

 
  subordinadas, nas modalidades e condições que  
  houver por mais adequadas à defesa dos interesses da  
  sociedade;   

 
 

 
 

  das nos orçamentos aprovados em Conselho de  
 

  do capital social realizado;
 
 

  2,5% do capital social realizado, carecendo as demais  

 
 

  sociedade subordinadas,
 • Tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios ou  
  frações de imóveis;

 
  passivamente, bem como propor e seguir quaisquer  

 
  meter-se em árbitros;
 • Celebrar, alterar e rescindir contratos de trabalho e  
  exercer o poder disciplinar sobre o pessoal;
 • Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; 

-

 • As constantes das alíneas a) a m) do art.º 406º do  
  Código das Sociedades Comerciais;
 • Deliberar, nos termos e limites da lei, sobre instruções 

 • Deliberar sobre o orçamento e o plano da sociedade e  
  das sociedades subsidiárias;

 
 

  subsidiárias;
 

  sociais maioritárias ou de domínio, bem como as  
 

  nos termos do CVM;
 

  pelas sociedades subsidiárias ou sociedades  

-

-

especialmente incumbido, de harmonia com o disposto no 
n.º 6 do art.º 407.º CSC, de:
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  da estratégia da sociedade e dos deveres de  

 

-
-

toria.

Por força das disposições legais aplicáveis, reproduzidas na 

de Auditoria as seguintes competências:

 • Vigiar pela observância da lei e do contrato de  
  sociedade;

 
 

  suporte;
 
 

  de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes  
 

 
  de contas;

 
  valorimétricos adotados pela sociedade conduzem a  

 
 
 
 
 
 

  art.º 245.º do Código dos Valores Mobiliários, subscrita  
  por cada um dos seus membros;
 • Convocar a Assembleia Geral quando o Presidente da  

 
  do sistema de controlo interno e do sistema de  
  auditoria interna;
 • Receber as comunicações de irregularidades  
  apresentadas por acionistas, colaboradores da  
  sociedade ou outros;

 

 

 
  governo societário divulgado pela sociedade inclui os  
  elementos referidos no art.º 245.º-A do Código dos  
  Valores Mobiliários;

 
 
 

  honorários, aprovar quaisquer prestações de serviços  
 

  dependência;
 
 
 

 
 

 
  coadjuvem um ou vários dos seus membros no  
  exercício das suas funções.
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trabalho prestado pelo auditor. 

-

Existência e local onde podem ser 
consultados os regulamentos de 
funcionamento, consoante aplicável, do 
Conselho de Administração, do Conselho 
Geral e de Supervisão e do Conselho de 
Administração Executivo. 

de Auditoria.

Os referidos regulamentos podem ser consultados na sua 
sede social (Rua Braamcamp, 40 - 9º Dto. – Lisboa) ou atra-

Número de reuniões realizadas e grau de 
assiduidade de cada membro, consoante 
aplicável, do Conselho de Administração, 
do Conselho Geral e de Supervisão e do 
Conselho de Administração Executivo, às 
reuniões realizadas. 

 

De 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 o Conse-

• Assiduidade por membro:
 ∙ 
 ∙ 
 ∙ Arndt Jost Michael Klippgen: 65% (*)
 ∙ António José Gomes da Silva Albuquerque: 100%
 ∙ 
 ∙ António Pedro Valente da Silva Coelho: 100%
 ∙ 
 ∙ 

(*) O administrador Arndt Jost Michael Klippgen fez-se representar em quatro reuniões do  

De 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 a Comis-

seguintes assiduidades:

• Assiduidade por membro:
 ∙ 
 ∙ António José Gomes da Silva Albuquerque: 100%
 ∙ 

-

Indicação dos órgãos da sociedade 
competentes para realizar a avaliação 
de desempenho dos administradores 
executivos. 

 

de Auditoria.

Remunerações. 

Critérios pré-determinados para a avaliação 
de desempenho dos administradores 
executivos. 

-
ca de remunerações:
 

22

23

24

25
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  corrente e no plano plurianual;

 

 
  mercados e todos os seus intervenientes.

 
Disponibilidade de cada um dos membros, 
consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração 
Executivo, com indicação dos cargos 
exercidos em simultâneo em outras 
empresas, dentro e fora do grupo, e outras 
atividades relevantes exercidas pelos 
membros daqueles órgãos no decurso do 
exercício.  

sociedade.

seguintes:

ÁLVARO PINTO CORREIA
Na sociedade:
•
No Grupo:
• Nenhum
Fora do Grupo:
•  
 Cidade de Lisboa (desde 01.07.2000)
•  

•  
 Angola (desde 07.02.2003)
• Coordenador da equipe de projeto para acompanhamen- 

 
 

 ANA, S.A. (desde 12.12.2006)
•  

 
 (desde 07.08.2015)

26

ARNDT JOST MICHAEL KLIPPGEN
Na sociedade:
•
No Grupo:
• Nenhum
Fora do Grupo:
•  
 (desde 2015)

ANTÓNIO PEDRO VALENTE 
DA SILVA COELHO
Na sociedade:
•
•
No Grupo:
• Nenhum
Fora do Grupo:
• Sócio da ESAC - Espírito Santo & Associados SROC, Lda.  

JOÃO MIGUEL PACHECO 
DE SALES LUÍS
Na sociedade:
•
•
No Grupo:
• Nenhum
Fora do Grupo:
•  
 nicanas Irlandesas (desde 2015)
•  

GONÇALO CRUZ FARIA 
DE CARVALHO
Na sociedade:
•
•
No Grupo:
• Nenhum
Fora do Grupo:
• Consultor

-
de e suas subsidiárias.
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FREDERICO JOÃO DE MOSER LUPI 
Na sociedade:
•
•
No Grupo:   
• Administrador/ Gerente de:
 ∙ 
 ∙ Inapa España Distribución de Papel, S.A. 
 ∙ 
 ∙ Inapa Shared Center, Lda.
 ∙ Inapa Belgium, S.A.
 ∙ 
 ∙ Inapa Angola, S.A. 
Fora do Grupo:
• Nenhum

seio, consoante aplicável, do Conselho 
de Administração, do Conselho Geral 
e de Supervisão e do Conselho de 
Administração Executivo, e local onde 
podem ser consultados os regulamentos de 
funcionamento. 

-

corrente da sociedade.
 

-
mente à luz do disposto no n.º 2 do art.º 413.º CSC), ao limi-

 

-

-

Composição, se aplicável, da comissão 

administrador(es) delegado(s). 

-

• Vogal: António José Gomes da Silva Albuquerque;

 

27

28

seguintes:

DIOGO FRANCISCO BASTOS MENDES 
REZENDE 
Na sociedade:
•
•  

No Grupo: 
•  
 Gerência de:
 ∙ 
 ∙ Inapa Deutschland, GmbH
 ∙ Papier Union, GmbH
 ∙ 
 ∙ Inapa España Distribución de Papel, S.A.
 ∙ Inapa Belgium, S.A.
 ∙ Inapa Packaging, SAS
 ∙ Inapa Merchants Holding, Ltd
 ∙ Europackaging – SGPS, Lda.
 ∙ Inapa Packaging, Lda.
 ∙ Inapa Packaging, GmbH
 ∙ 
 ∙ Inapa Angola, S.A.
Fora do Grupo:
• Gerência de:
 ∙ Bica Consult, Lda.

ANTÓNIO JOSÉ GOMES DA SILVA 
ALBUQUERQUE
Na sociedade:
•
•
No Grupo:   
• Administrador/ Gerente de:
 ∙ 
 ∙ Inapa España Distribución de Papel, S.A.
 ∙ 
 ∙ Inapa Deutschland, GmbH
 ∙ Inapa Belgium, S.A.
 ∙ Europackaging – SGPS, Lda.
 ∙ Inapa Shared Center, Lda.
 ∙ 
 ∙ Papier Union, GmbH
Fora do Grupo:
• Nenhum
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Indicação das competências de cada 
uma das comissões criadas e síntese das 
atividades desenvolvidas no exercício 
dessas competências. 

correspondente ao modelo adotado. 
 

-

adotado.

Composição, consoante aplicável, do 
Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, 
do Conselho Geral e de Supervisão ou da 
Comissão para as Matérias Financeiras, com 
indicação do número estatutário mínimo e 
máximo de membros, duração estatutária 
do mandato, número de membros efetivos, 
data da primeira designação e data do termo 
de mandato de cada membro, podendo 
remeter-se para ponto do relatório onde 
já conste essa informação por força do 
disposto no n.º 17. 

 
O n.º 4 do art.º 22º dos estatutos da sociedade dispõe que 

composta por três membros, com os requisitos consignados 
na lei, um dos quais servirá como presidente e será para tal 
designado de entre os membros do conselho de administra-

 
Assembleia Geral por um mandato de 3 anos.

29

30

31
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Existência e local onde podem ser 
consultados os regulamentos de 
funcionamento, consoante aplicável, do 
Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, 
Conselho Geral e de Supervisão ou da 
Comissão para as Matérias Financeiras, 
podendo remeter-se para ponto do 
relatório onde já conste essa informação 
por força do disposto no n.º 22. 

 

está acessível aos acionistas e demais interessados no site 

social.

Número de reuniões realizadas e grau 
de assiduidade às reuniões realizadas, 
consoante aplicável, de cada membro do 
Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, 
Conselho Geral e de Supervisão e da 
Comissão para as Matérias Financeiras, 
podendo remeter-se para ponto do 
relatório onde já conste essa informação 
por força do disposto no n.º 23.  

De 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017:

• Assiduidade por membro:
 ∙ António Pedro Valente da Silva Coelho: 100%
 ∙ 
 ∙ 

dos membros do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Auditoria, do Conselho Geral 
e de Supervisão ou da Comissão para as 
Matérias Financeiras que se considerem 
independentes, nos termos do art.º 414.º, 
n.º 5 CSC, podendo remeter-se para ponto 
do relatório onde já conste essa informação 
por força do disposto no n.º 18. 

 
• Presidente: António Pedro Valente da Silva Coelho;

aplicável, de cada um dos membros do 
Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, 
do Conselho Geral e de Supervisão ou da 
Comissão para as Matérias Financeiras e 
outros elementos curriculares relevantes, 
podendo remeter-se para ponto do 
relatório onde já conste essa informação 
por força do disposto no n.º 21.  

No ponto 19 do presente relatório encontram-se descritas 

Auditoria.

32

34

35

33

CARGO DATA DA 1ª
DESIGNAÇÃO

TERMO 
DO MANDATO

António Pedro Valente da Silva Coelho Presidente 15.04.2016 31.12.2018

Vogal 07.05.2013 31.12.2018

Vogal 07.05.2013 31.12.2018
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e, se aplicável, da Comissão para as Matérias 
Financeiras.
  

além das descritas no ponto 21.

IV. REVISOR OFICIAL DE CONTAS

representa. 

& Associados, SROC S.A., representada pelo Dr. Jorge Carlos 

de Melo Loureiro, ROC suplente.
 

Indicação do número de anos em que o 

consecutivamente junto da sociedade e/ou 
Grupo. 

primeiro mandato na sociedade, tendo sido eleito para as 

O Dr. Jorge Carlos Duarte Batalha Catulo representa a socie-

 
Descrição de outros serviços prestados 
pelo ROC à sociedade. 
 

-
nados com a análise de transações de IVA (transações em 
cadeia) na Papier Union. 

para os efeitos do art.º 8.º e do sócio revisor 

cumprimento dessas funções, bem como o 
respetivo número de registo na CMVM. 

-
ciados, SROC S.A. representada pelo Dr. Jorge Carlos Duarte 
Batalha Catulo e Dr. Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, 
suplente.

Disponibilidade de cada um dos membros, 
consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Auditoria, do Conselho Geral 
e de Supervisão ou da Comissão para as 
Matérias Financeiras, com indicação dos 
cargos exercidos em simultâneo em outras 
empresas, dentro e fora do grupo, e outras 
atividades relevantes exercidas pelos 
membros daqueles órgãos no decurso do 
exercício, podendo remeter-se para ponto 
do relatório onde já conste essa informação 
por força do disposto no n.º 26. 
 

na sociedade ou no Grupo, para além das funções inerentes 

• António Pedro Valente da Silva Coelho 
 ∙  
  Lda. 
 ∙ Sócio da ESAC- Espirito Santo & Associados SROC, Lda.

 ∙  
  Dominicanas Irlandesas (desde 2015)
 ∙  

 ∙ Consultor

Descrição dos procedimentos e critérios 
aplicáveis à intervenção do órgão de 

serviços adicionais ao auditor externo. 
 

-
ções de serviços adicionais ao auditor externo sejam objeto 

-
toria entendeu dar parecer favorável aos trabalhos adicio-
nais propostos atendendo à pouca relevância dos custos 

-

sua independência. 

36

37

38

39

40

41

42
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O auditor externo encontra-se inscrito na CMVM sob o n.º 
20161389.
 

Indicação do número de anos em que o 
auditor externo e o respetivo sócio revisor 

cumprimento dessas funções exercem 
funções consecutivamente junto da 
sociedade e/ou do grupo. 

O auditor externo cumpre atualmente o seu primeiro 
mandato, tendo sido eleito para as funções que exerce em 

-
terhouseCoopers.

O sócio que o representa exerce funções desde 15 de abril 
de 2016.

Política e periodicidade da rotação do 
auditor externo e do respetivo sócio revisor 

cumprimento dessas funções. 

Indicação do órgão responsável pela 
avaliação do auditor externo e periodicidade 
com que essa avaliação é feita. 

-
ria avaliar o desempenho do auditor externo. 

trabalho realizado pelo auditor externo semestralmente, 

primeiro semestre e às contas anuais da sociedade.

auditoria, realizados pelo auditor externo 
para a sociedade e/ou para sociedades 
que com ela se encontrem em relação 
de domínio, bem como indicação dos 
procedimentos internos para efeitos de 
aprovação da contratação de tais serviços e 
indicação das razões para a sua contratação. 

Os trabalhos realizados pelo auditor externo para além dos 
de auditoria encontram-se descritos no ponto 41.

 

C. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

I. ESTATUTOS

Regras aplicáveis à alteração dos estatutos 
da sociedade (art.º 245.º-A, n.º 1, al. h).

Para que a Assembleia Geral possa deliberar em primeira 
-

mente representados acionistas que detenham ações repre-

-
sentado (art.º 383.º n.ºs 2 e 3 CSC); 

Indicação do montante da remuneração 
anual paga pela sociedade e/ou por pessoas 
coletivas em relação de domínio ou de Grupo 
ao auditor e a outras pessoas singulares 
ou coletivas pertencentes à mesma rede e 
discriminação da percentagem respeitante 
aos seguintes serviços (para efeitos 
desta informação, o conceito de rede é o 
decorrente da Recomendação da Comissão 
Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de maio): 

43

44

45

46

47

PELA SOCIEDADE*

€ 53 250 
(100%)

-

-

-

POR ENTIDADES QUE INTEGREM O GRUPO*

€ 235 800 
(96%)

-

-

 €9 000
(4%)

* Incluindo contas individuais e consolidadas.

de dados no valor de cinquenta mil euros, cujos trabalhos se iniciaram em 2018.

48
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 4.  
 
 

  nunca fundamento de procedimento contra o  
 

Para que se possa atuar de uma forma célere, a sociedade 
entendeu que as comunicações devem ser dirigidas aos 

-

analisando as irregularidades e acompanhando a sua reso-

III. CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS

Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis 
pela auditoria interna e/ou pela 
implementação de sistemas de controlo 
interno. 

cada uma das empresas do Grupo.

-

Auditor Externo.

-

-
rem presentes ou representados acionistas detentores de, 
pelo menos, metade do capital social as deliberações sobre 
as referidas matérias podem ser tomadas pela maioria dos 

II. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Meios e política de comunicação de 
irregularidades ocorridas na sociedade. 

-

 1. Os colaboradores do Grupo Inapa (quadros e demais  
  funcionários da sociedade, administradores, quadros  

 
  prontamente quaisquer irregularidades de que tenham  
  conhecimento no seio de empresas do Grupo aos  
  seguintes responsáveis:

  a)  
 
 
 

  b) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, ao  
 
 
 
 

  c)  
   que a mesma diga respeito a qualquer membro da  

 
 

  d) Pelo email ethics@inapa.com sempre que a mesma  

 2. Nas situações contempladas na alínea a) do n.º 1  
 

  comunicará com a brevidade que as circunstâncias  
 

 3.  
 
 

49
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Explicitação, ainda que por inclusão de 
organograma, das relações de dependência 
hierárquica e/ou funcional face a outros 
órgãos ou comissões da sociedade. 

O organigrama que mostra as relações de dependência 
hierárquica e funcional está descrito no ponto 21. 

Existência de outras áreas funcionais com 
competências no controlo de riscos. 

-
tar-se como áreas com responsabilidade pelo controlo de 
riscos, os departamentos centrais de IT sistemas de informa-

existentes em cada uma das empresas e ao nível dos servi-

jurídicos) a que a sociedade se expõe no 
exercício da atividade. 

servindo, como tal, de elo entre, a montante, os produtores 
de papel e, a jusante, os consumidores intermédios (empre-

-
cas, empresas de publicidade, empresas de media, grupos 

-

-

preços do papel, desequilíbrios conjunturais entre a oferta 
-

mento da economia em geral.

Neste contexto, os riscos mais relevantes com que se 

-

-

alterações nos padrões comportamentais da procura, princi-
palmente em segmentos tais como a publicidade e os media 

51
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O equilíbrio entre a oferta e a procura de papel está depen-
dente de diversos fatores, de entre os quais importa desta-

venda dos seus produtos ou nos preços dos serviços que 
-

fase transitória as margens diretas dos produtos vendidos e 
o contributo líquido dos serviços prestados sejam afetados 

-

deste risco, entre os quais se destacam os seus sistemas, 

mercados emergentes como China e Índia e o seu efeito 
nos fornecedores destes mercados, os efeitos cambiais na 

regulatórias que afetam o comércio internacional de papel, 

sofrido recentemente alterações estruturais, com a ocorrên-

-
rencial pode afetar de forma direta e indireta as decisões 
estratégicas futuras da empresa e, em consequência, o seu 
posicionamento em cada mercado bem como os corres-

-
peus  e, desde 2009 e 2013, em Angola e na Turquia, e em 

-
dade do volume de negócios, está naturalmente exposto aos 

-

comportamento económico em todos os mercados simul-
taneamente.
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3,9% das vendas totais do Grupo.

Como qualquer empresa ou grupo económico, o desempe-
nho da Inapa depende da sua capacidade de assegurar a sua 
base de clientes.

 

superior, a par de um adequado nível de serviço de pré e 
pós-venda, a Inapa tem vindo a desenvolver um programa 

integrada de serviços e de produtos complementares ao seu 
negócio principal, assumindo-se, cada vez mais, no mercado 
do papel como um Prestador Global de Serviços.

Um agravamento das condições económicas globais que 
-

culdades aos clientes do Grupo para saldar as suas obriga-
ções para com esta. 

desde 2011 um seguro para cobertura de risco de crédito 
das suas subsidiárias operacionais com uma grande empre-
sa de seguros europeia. Este seguro abrange os principais 

Turquia), cobrindo assim a maioria das vendas do Grupo.

Independentemente da cobertura atrás contemplada, a 
Inapa também gere o risco de crédito atuando da seguin-
te forma: Cada empresa do Grupo tem o seu comité de 

-

-

-

-
cos, poderá provocar um abrandamento ou decréscimo da 

-

A capacidade de o Grupo implementar com sucesso a estra-
tégia delineada, depende da sua capacidade em manter 
e sempre que necessário recrutar os colaboradores mais 
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de complemento de pensões de reforma e de sobrevivência, 
-

gos associados de acordo com o disposto na Norma Interna-
cional de Contabilidade n.º 19 (IAS 19).

O montante registado nas contas consolidadas referente às 
responsabilidades por pensões baseia-se em pressupostos 

caixa.

favorável, total ou parcialmente e que possam vir a ser obje-
to de recurso pelas contrapartes nos termos das normas 
processuais aplicáveis e até ao trânsito em julgado dessas 
mesmas sentenças.

ordinário interposta, em 1 de agosto de 2007, por Papelaria 

contratos e operações celebrados naquele referido período 

-
-

do Grupo. 

-

-
rios e/ou recurso aos mercados de capitais. 



INAPA RELATÓRIO E CONTAS 2017

RELATÓRIO DO GOVERNO DA SOCIEDADE 262
MIOLO IMPRESSO EM:

CONQUEROR CX22 DIAMOND WHITE 120g

O Grupo está exposto ainda a um conjunto de riscos diver-
sos, nomeadamente riscos de liquidez, riscos de taxa de 
juro, risco dos preços de matérias-primas, riscos operacio-
nais e outros. 

-
ceira e resultados. 

Contudo, e como forma de gerir estas variações, a área 
-
-

está exposto, perante a ocorrência de cenários excecional-

-

desenvolvida pelos responsáveis dos seus departamentos 

riscos, nomeadamente o controlo da liquidez do Grupo está 

A Inapa gere o risco de liquidez do Grupo atuando da seguin-

tenha uma elevada componente de médio e longo prazo, 
com maturidades adequadas à capacidade esperada de 

-
to disponíveis a todo o momento (linhas em conta corrente). 

do Grupo supervisionada pela Holding cash 
 é regularmente atualizada e acompanhada para evitar 

potenciais desvios.

ser consultado um maior detalhe do que diz respeito à 

e liquidez).

pode ser consultada a análise do

sensibilidades.

-
nados riscos operacionais, incluindo interrupções no servi-

erros. 

operacionais cobertos por apólices de seguros. 

-

-

transporte bem como de contabilidade interna. 

-
mas computacionais e de que as suas capacidades se têm 

todos os problemas relacionados com os sistemas de tecno-
-

 é algo que tem 

-
mentos implementados.

atual estratégia da Inapa com repercussões nos diversos 
negócios e mercados onde atua.

avarias ou catástrofes naturais que possam originar prejuí-
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  enquadramento legal e regulamentar aplicável,  
  quaisquer esclarecimentos adicionais ou compleme- 
  tares que razoavelmente lhe sejam solicitados e sobre  

 
 
 

 

-
zada;

• Por escrito para: 
 Rua Braamcamp, n.º 40 - 9º Dto., 1250-050 Lisboa
• Por fax: + 351 21 382 30 16
• Por telefone: + 351 21 382 30 07
• Por e-mail: hugo.rua@inapa.pt

 
Representante para as relações com o 
mercado.  

O representante da sociedade para as relações com o 
mercado é o Dr. Hugo Duarte de Oliveira Rua.

Informação sobre a proporção e o prazo 
de resposta aos pedidos de informação 
entrados no ano ou pendentes de anos 
anteriores.  

correio eletrónico ou contato telefónico, tendo sido respon-
didos todos os pedidos no próprio dia em que foram rece-
cionados.

V. SÍTIO DE INTERNET

Endereço(s). 

 

avaliação, acompanhamento, controlo e 
gestão de riscos. 

constante em que tomam parte o Conselho de Administra-

interna. Os riscos e mecanismos existentes que permitem 

ponto anterior.

Principais elementos dos sistemas de 
controlo interno e de gestão de risco 
implementados na sociedade relativamente 
ao processo de divulgação de informação 

-

-

IV. APOIO AO INVESTIDOR  

Serviço responsável pelo apoio ao 
investidor, composição, funções, 
informação disponibilizada por esses 
serviços e elementos para contacto. 

-
sentante para as Relações com o Mercado.

 
 
 

 societária da sociedade e do grupo, sobre os direitos e  
 deveres dos acionistas tal como decorrem da lei e dos  

 
 

 do calendário previsional dos eventos mais relevantes da  
 vida societária. 
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Local onde são divulgados a convocatória 
para a reunião da Assembleia Geral e toda 
a informação preparatória e subsequente 
com ela relacionada. 

Rua Braamcamp, n.º 40 - 9º Dto., 1250-050 Lisboa - Portu-

-

 
Local onde se disponibiliza o acervo 
histórico com as deliberações tomadas 
nas reuniões das assembleias gerais da 
sociedade, o capital social representado e 
os resultados das votações, com referência 
aos 3 anos antecedentes.  

Rua Braamcamp, n.º 40 - 9º Dto., 1250-050 Lisboa - Portu-

-

D. REMUNERAÇÕES

I. COMPETÊNCIA PARA A DETERMINAÇÃO

Indicação quanto à competência para 
a determinação da remuneração dos 
órgãos sociais, dos membros da Comissão 
Executiva ou administrador delegado e dos 
dirigentes da sociedade.  

sociais incumbe:

 • à Assembleia Geral.

No entendimento da sociedade, os seus dirigentes, na 

-

Local onde se encontra informação sobre 

a sede e demais elementos mencionados 
no artigo 171.º do Código das Sociedades 
Comerciais. 

na Rua Braamcamp, n.º 40 - 9º Dto., 1250-050 Lisboa - 

Local onde se encontram os estatutos e 
os regulamentos de funcionamento dos 
órgãos e/ou comissões. 

na Rua Braamcamp, n.º 40 - 9º Dto., 1250-050 Lisboa - 

Local onde se disponibiliza informação 
sobre a identidade dos titulares dos órgãos 
sociais, do representante para as relações 
com o mercado, do Gabinete de Apoio 
ao Investidor ou estrutura equivalente, 
respetivas funções e meios de acesso. 

na Rua Braamcamp, n.º 40 - 9º Dto., 1250-050 Lisboa - 

Local onde se disponibilizam os 
documentos de prestação de contas, 
que devem estar acessíveis pelo menos 
durante cinco anos, bem como o calendário 
semestral de eventos societários, divulgado 
no início de cada semestre, incluindo, 
entre outros, reuniões da assembleia geral, 
divulgação de contas anuais, semestrais e, 
caso aplicável, trimestrais. 

na Rua Braamcamp, n.º 40 - 9º Dto., 1250-050 Lisboa -  

-
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II. COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Composição da comissão de remunerações, 

singulares ou coletivas contratadas para 
lhe prestar apoio e declaração sobre a 
independência de cada um dos membros e 
assessores. 

Na Assembleia Geral de 15 de abril de 2016 foi eleita a 

 • Vogal: Pedro Manuel Macedo Vilas Boas como  
  representante do Millennium BCP;
 • Vogal: Ana Rita Rodrigues Nóbrega de Lima.

-
-

Conhecimentos e experiência dos membros 
da comissão de remunerações em matéria 
de política de remunerações. 
 

que a seguir se transcrevem:

Nuno Galvão Teles 

 
 Universidade de Lisboa; 
• LL.M. em Direito Comercial Internacional pela  
 Universidade de Londres;
• Inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses. 

 
 & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. e  
 responsável das equipas de comercial e societário e  
 mercado de capitais;

 
 & Associados, Sociedade de Advogados, R.L. desde 1987.

Pedro Manuel Macedo Vilas Boas 

 
 

 Universidade Católica Portuguesa;

67

68

• Curso “PDO – Programa para Diretores Operacionais”  
 da Católica Lisbon School of Business and Economics;

 

• Diretor Central do Banco Comercial Português, S.A.  
 

 Acompanhamento Especializado;
• Coordenador da Unidade de Projetos Especiais do 
  Millennium BCP;
• Responsável por uma das direções de Corporate Finance  

 

Ana Rita Rodrigues Nóbrega de Lima 

 
 Universidade Internacional;

 

III. ESTRUTURA DAS REMUNERAÇÕES

Descrição da política de remuneração dos 

a que se refere o artigo 2.º da Lei  
n.º 28/2009, de 19 de junho. 

 

ponto autónomo na Assembleia Geral de 28 de abril de 
2017.

-

I. INTRODUÇÃO
Nos termos e para efeitos do cumprimento do disposto no 

Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) em 2013, reco-

69
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de elementos adicionais a submeter igualmente à aprecia-

-
-

-

-

critérios uniformes, consistentes, justos e equilibrados.

-

-
nais existentes.

Remunerações da INAPA eleita na Assembleia Geral reali-
zada em 28 de abril de 2017, sendo composta por três 

Assim, para efeitos do cumprimento das disposições legais 

sociais da INAPA.

II. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS  
ÓRGÃOS SOCIAIS

 • Simplicidade, clareza, transparência, e alinhamento  
  com a cultura da Sociedade, tendo igualmente em  
  conta o Grupo em que esta se insere;

 
 

  remuneratória assenta em critérios uniformes,  
  consistentes, justos e equilibrados;

 
 
 

  sustentabilidade; 
 
 
 
 

  responsabilidade, assim como dos resultados da  
  Sociedade; e 

 
 
 

  mercados relevantes e, de uma forma geral, da  
  conjuntura económica nacional e internacional,  
  considerou-se de manter transitoriamente as restrições  

 
 
 
 

  exercício de 2016.

III. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRA-
 

COMISSÃO DE AUDITORIA EM VIGOR 

administradores exercerem igualmente funções de maior 
responsabilidade, como seja o Presidente do Conselho de 

IV. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADO-

médio prazo, bem como o desempenho das sociedades suas 
dependentes e das sociedades comparáveis do setor. 
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encontrar atualmente suspensa.

indicado no Relatório de Governo da Inapa referente a 2015 
e foram pagas 14 vezes ao ano.

Componente variável (CEO)
Com o propósito de determinar a componente variável da 

-

 a)  
 

 b)  
 

 c) O desadequado desempenho pode afetar o grau de  
 

-

valor para os acionistas.

duas componentes:

 a)  

 b) uma componente plurianual, correspondente à  
 
 

  mandato incompleto).

-

no caso da Componente Variável Anual, e de 120%, no caso 
da Componente Variável Plurianual. 
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e, de uma forma geral, da conjuntura económica nacional e 
internacional, considerou-se de manter transitoriamente as 

-
-

 a)  
 

 b)  
  mesmo, cujo valor total varia entre os administradores  

 
  midas;
 c) 
 d) Telemóvel.

V. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO REVISOR OFICIAL  
DE CONTAS EM VIGOR

serviços celebrado entre este e a INAPA, de acordo com as 
-

datório.

ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO COM OS INTERESSES DA  
INAPA

Comissão de Auditoria

-

-

-
-

salvaguardar a sua independência. 

-

variável, subdividindo-se esta numa parcela anual e outra 
plurianual.

desempenho e bem assim da sustentabilidade e da capaci-

exercício de 2016 considerou-se de manter transitoriamen-

remunerações atualmente existentes, conforme melhor se 

VII. PLANOS DE ATRIBUIÇÃO DE AÇÕES OU OPÇÕES DE 
AQUISIÇÃO DE AÇÕES 

-
BILIDADE DE PAGAMENTOS RELATIVOS À DESTITUIÇÃO E 
CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DOS ADMINISTRADORES

eventuais compensações a pagar aos administradores por 

-
tos quaisquer mecanismos expressos para que seja exigí-

legalmente devida. 
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de uma mudança de controlo da Sociedade. 

POTENCIAL, EM TERMOS INDIVIDUAIS, E AO MONTANTE 

AOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E IDENTIFICAÇÃO 
-

MOS PODEM SER DEVIDOS

-
nente variável.

-
te e alinhada com a cultura da Sociedade, tendo igualmente 
em conta o Grupo em que esta se insere.

-

-
veis no mercado. 

-

-
pendente elaborou um -

existentes na INAPA, considerando um conjunto selecionado 
de empresas a nível nacional e internacional (conjunto de 
empresas abreviadamente designado por “Peer Group”).

-

-
-

 
 

 mediana de remunerações dos CEO nas sociedades do  
 
 
 

 se encontram alinhadas com a mediana de remunerações  
 dos CEO nas sociedades do Peer Group.

 
 

 ao CEO a submeter à Assembleia Geral anual.

 
 
 
 

 encontram alinhadas com a mediana de remunerações  

 
 
 

 
 mediana de remunerações dos COO nas sociedades do  

 
 

 encontram alinhadas com a mediana de remunerações  
 dos COO nas sociedades do Peer Group.

 
 

 ao COO a submeter à Assembleia Geral anual.

-

de curto prazo da empresa, dos mercados relevantes e, de 
uma forma geral, da conjuntura económica nacional e inter-

-
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-
-

-

-
 

 
Considerando que:

 a)  
 
 
 

  mercado nacional comparável, das remunerações dos  

 b)  
 
 
 
 

  da Assembleia Geral anual da INAPA, foram apreciadas  
 
 
 

 c)  
  do mercado.
 d)  
  uniformes, consistentes, justos e equilibrados.
 e)  
  para melhor alinhar os interesses dos membros  

 
  interesses da Sociedade e entende que esta medida  
  poderá promover o incremento da capacidade de  

 
 
 
 

  vigor no mercado.
 f)  

 

 
  submetendo-os à Assembleia Geral e, uma vez  

 

solicitou a assessoria da consultora Mercer Portugal para 
-

Informação sobre o modo como a 
remuneração é estruturada de forma a 
permitir o alinhamento dos interesses dos 
membros do órgão de administração com 
os interesses de longo prazo da sociedade, 
bem como sobre o modo como é baseada 
na avaliação do desempenho e desincentiva 
a assunção excessiva de riscos.

-

-

de mercado.

Referência, se aplicável, à existência de 
uma componente variável da remuneração 
e informação sobre eventual impacto 
da avaliação de desempenho nesta 
componente. 

 
-

vos integre uma componente variável dependente de uma 
-

riormente expostos.

-

determinada para 2017.

Diferimento do pagamento da componente 
variável da remuneração, com menção do 
período de diferimento. 
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Critérios em que se baseia a atribuição de 
remuneração variável em ações bem como 
sobre a manutenção, pelos administradores 
executivos, dessas ações, sobre eventual 
celebração de contratos relativos a essas 
ações, designadamente contratos de 
cobertura (hedging) ou de transferência de 
risco, respetivo limite, e sua relação face ao 
valor da remuneração total anual. 

 

-

Critérios em que se baseia a atribuição 
de remuneração variável em opções e 
indicação do período de diferimento e do 
preço de exercício. 

 

pela Sociedade.

73
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Principais parâmetros e fundamentos 
de qualquer sistema de prémios anuais 
e de quaisquer outros benefícios não 
pecuniários. 

 

Principais características dos regimes 
complementares de pensões ou de reforma 
antecipada para os administradores e data 
em que foram aprovados em Assembleia 
Geral, em termos individuais.

-

IV. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES

Indicação do montante anual da 
remuneração auferida, de forma agregada 
e individual, pelos membros do órgão de 
administração da sociedade, proveniente 

e variável e, relativamente a esta, menção 
às diferentes componentes que lhe deram 
origem. 

77

INAPA - IPG SUBSIDIÁRIAS

REMUNERAÇÃO 
FIXA 

EM 2017

REMUNERAÇÃO 
VARIÁVEL 

EM 2017

REMUNERAÇÃO 
FIXA 

EM 2017

REMUNERAÇÃO 
VARIÁVEL 

EM 2017

€ 84 000 - - -

 € 350 000

Arndt Jost Michael Klippgen € 10 500 - - -

António José Gomes da Silva Albuquerque € 259 000 - - -

€ 259 000

António Pedro Valente da Silva Coelho  € 70 500

€ 16 500 - - -

€ 16 500 - - -
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Indicação da remuneração no ano de 
referência do presidente da mesa da 
Assembleia Geral.
  

-

-

euros) por cada assembleia a que presida.

Durante o ano de referência foi realizada uma Assembleia 
 

€ 5 000,00 (cinco mil euros).

V. ACORDOS COM IMPLICAÇÕES 
REMUNERATÓRIAS  

Limitações contratuais previstas para a 
compensação a pagar por destituição 
sem justa causa de administrador e sua 
relação com a componente variável da 
remuneração. 

 

eventuais compensações a pagar aos administradores por 

-

legalmente devida.

Referência à existência e descrição, com 
indicação dos montantes envolvidos, de 
acordos entre a sociedade e os titulares 
do órgão de administração e dirigentes, na 
aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código 
dos Valores Mobiliários, que prevejam 
indemnizações em caso de demissão, 
despedimento sem justa causa ou cessação 
da relação de trabalho na sequência de uma 
mudança de controlo da sociedade. (art.º 
245.º-A, n.º 1, al. l).  

-

na sequência de uma mudança de controlo da sociedade.

Montantes a qualquer título pagos por 
outras sociedades em relação de domínio 
ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a 
um domínio comum. 

 
-
-

trem sujeitas a um domínio comum.  

Remuneração paga sob a forma de 
participação nos lucros e/ou de pagamento 
de prémios e os motivos por que tais 
prémios e/ou participação nos lucros foram 
concedidos. 

 
O esquema remuneratório aprovado em Assembleia Geral 

-
tados.

Indemnizações pagas ou devidas a ex-
administradores executivos relativamente 
à cessação das suas funções durante o 
exercício. 

 

Indicação do montante anual da 
remuneração auferida, de forma agregada 
e individual, pelos membros do órgão de 

Lei n.º 28/2009, de 19 de junho. 
 

auditoria encontra-se descrita no ponto 77. 

de 2017 foram:

 • António Pedro Valente da Silva Coelho 
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VI. PLANOS DE ATRIBUIÇÃO DE AÇÕES OU 

destinatários. 
 

-
radores.

Caraterização do plano (condições de 
atribuição, cláusulas de inalienabilidade 
de ações, critérios relativos ao preço das 
ações e o preço de exercício das opções, 
período durante o qual as opções podem 
ser exercidas, características das ações ou 
opções a atribuir, existência de incentivos 
para a aquisição de ações e/ou o exercício 
de opções). 

 

-
radores.

Direitos de opção atribuídos para a 
aquisição de ações (‘stock options’) de 

colaboradores da empresa. 
 

-
radores.

Mecanismos de controlo previstos num 
eventual sistema de participação dos 
trabalhadores no capital na medida em que 
os direitos de voto não sejam exercidos 
diretamente por estes (art.º 245.º-A, n.º 1,  
al. e).  

-

-
lhadores no capital. 
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Atenta a realidade concreta da sociedade e suas subsidiárias 

Independentemente dos critérios de materialidade ante-

dos interesses da sociedade e das suas subsidiárias, tendo 
em conta as condições normais em que tais negócios e 

-

TIPO DE TRANSAÇÃO LIMITE

Compra e venda de bens e serviços € 750 000

€ 5 000 000

€ 10 000 000

Outras transações € 500 000

E. TRANSAÇÕES COM PARTES 
RELACIONADAS

I. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS 
DE CONTROLO

Mecanismos implementados pela sociedade 
para efeitos de controlo de transações com 
partes relacionadas (para o efeito remete-
se para o conceito resultante da IAS 24). 
 

-

-
gentes da sociedade e/ou das suas subsidiárias e pessoas 
com eles estreitamente relacionadas.

-

sociedades subsidiárias estabelecendo três patamares de 

 • Parecer prévio;
a posteriori.

Nos termos do referido regulamento encontram-se sujeitos 

negócios a celebrar pelos dirigentes da sociedade e/ou das 
suas subsidiárias com a sociedade e/ou suas subsidiárias, 

próprio comércio da sociedade em causa e em que nenhu-
ma vantagem especial seja concedida às pessoas em causa.

-
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Indicação das transações que foram sujeitas 
a controlo no ano de referência. 

 
-

Descrição dos procedimentos e critérios 
aplicáveis à intervenção do órgão de 

dos negócios a realizar entre a sociedade 

ou entidades que com eles estejam em 
qualquer relação, nos termos do artigo 20.º 
do Código dos Valores Mobiliários.

II. ELEMENTOS RELATIVOS AOS NEGÓCIOS  

Indicação do local dos documentos de 
prestação de contas onde está disponível 
informação sobre os negócios com partes 
relacionadas, de acordo com a IAS 24, 
ou, alternativamente, reprodução dessa 
informação.  

-
ceiras consolidadas da Sociedade.
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