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Pelo exposto, cumpre-me reconhecer o profissionalismo,
dedicação e excelência que enformam a contribuição de toda a
equipa que lidero para os resultados alcançados.
Para a Inapa, 2010 marca o início de um novo ciclo estratégico
no sentido da expansão do seu negócio e melhoria da rentabilidade dos capitais afectos.
O triénio anterior, 2007 a 2009, foi marcado por uma profunda
reestruturação, com enfoque no reposicionamento do Grupo nos

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
DA COMISSÃO
EXECUTIVA

O

mercados onde opera privilegiando os mercados onde detém
uma posição de liderança, na adequação da sua organização
tendo em vista alcançar patamares de rentabilidade de referência no sector e de melhoria da rentabilidade dos capitais afectos.
Em 2010 a Inapa, embora assumindo um papel activo na
consolidação do sector e da sua posição no mercado da distribuição do papel, definiu como prioridade o crescimento dos
negócios complementares, sem descurar a contínua melhoria
da eficiência operacional e o reequilíbrio da sua estrutura de
financiamento.
Ao nível da consolidação do negócio da distribuição de papel
nos mercados estratégicos, a Inapa reforçou a sua posição em
França, tendo passado a ser o segundo operador do mercado
de distribuição de papel. Em Espanha, mercado onde aliou o seu
crescimento natural à quota de mercado decorrente da aquisição
efectuada, detém hoje uma quota de mercado superior à soma
das posições então detidas pelos dois distribuidores, a que corresponde a terceira posição naquele mercado ibérico.

ano de 2010 foi um ano ainda marcado por alguma
incerteza económica. Não obstante a instabilidade
do sector financeiro e os receios dos mercados

Em simultâneo, e como resultado das diligências efectuadas no
exercício em análise, já no início de 2011 foi concluído o acordo
de alienação da totalidade do capital da participada Tavistock

quanto à dívida soberana nacional, registou-se
uma ligeira recuperação de preços e volumes no

a operar no Reino Unido. Com esta transacção concluiu-se o
plano de concentração da Inapa nos mercados estratégicos,

sector do papel nos principais mercados onde a Inapa opera.
Mesmo num contexto de mercado menos favorável, a Inapa
reforçou a sua sustentabilidade e posição no mercado, que

onde detém posições de liderança, conforme enunciámos ao
mercado em 2007.
No que se refere ao crescimento dos negócios complemen-

se reflectiu, não só no forte aumento dos resultados líquidos,
como na renovação das linhas de financiamento necessárias
em condições muito competitivas, e no reconhecimento

tares ao papel, de sublinhar o seu crescimento que justifica o
aumento do peso respectivo, quer ao nível das vendas consolidadas, quer da contribuição para os resultados. No triénio em

da excelência do seu Governo Corporativo decorrente das
alterações iniciadas em 2007.

curso o perfil de negócios da Inapa deverá alterar-se de forma
mais substancial, com um maior investimento na fileira da

Hoje a Inapa é uma empresa mais forte, com uma cultura de
excelência e espírito de Grupo assente no empreendorismo,
no compromisso de geração de valor e no respeito pela com-

embalagem e da comunicação visual e, consequente, geração
de valor decorrente das melhores rentabilidades e perspectivas de crescimento destes negócios.

petência e cultura locais.
Estes são os factores que justificam a capacidade de gestão
da equipa multinacional da Inapa traduzida na progressiva

A eficiência operacional apresenta igualmente uma melhoria
decorrente do esforço colocado na gestão de custos e na progressiva integração ao nível do Grupo das áreas potenciadoras

melhoria do desempenho operacional e financeiro, na dinamização da venda cruzada a par da expansão nas áreas de

do efeito de escala, como sejam a relação com fornecedores e
o marketing estratégico, os sistemas e comunicações, a política

negócio não tradicionais como a embalagem e a comunicação

financeira e gestão de tesouraria, entre outras.
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visual, bem como na contratação de novos financiamentos nos
mercados internacionais onde opera.

7.
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“2010 foi marcado
pela consolidação
do negócio do
papel e pelo início
de um novo rumo
para a Inapa”

José Félix Morgado

Por último, cumpre-me referir o sucesso alcançado na substi-

trutura de capitais, de forma a assegurar a sustentabilidade do

tuição da operação de titularização, em condições favoráveis
para a Inapa, a par da recomposição da estrutura de finan-

Grupo e uma remuneração atractiva dos capitais empregues.
A nossa política de comunicação com o mercado continuará

ciamento que deverá vir a ser complementada com o reforço
dos capitais próprios conforme autorização solicitada à Assembleia Geral. Os resultados alcançados e a credibilidade da

baseada na transparência e rigor com uma Governação que
representa da melhor forma os interesses de todos os accionistas. Prova desse reconhecimento foi o prémio de melhor

Inapa foram, por certo, factores determinantes para o apoio
recolhido junto das instituições financeiras nacionais e inter-

Corporate Governance de Portugal em 2011 que a prestigiada
revista internacional World Finance atribuiu à Inapa.

nacionais a par da confiança e suporte dos accionistas.
Em conclusão, neste quadro de forte contracção económica e
restrições financeiras, a Inapa teve, porém, a capacidade de

O desempenho alcançado reflecte a conjugação de esforços
dos nossos accionistas que desde 2007 vêm apoiando o plano
estratégico que vimos executando, de todos os membros dos

obter resultados em contra-ciclo. A melhoria consistente e
continuada dos seus resultados é reflexo da profunda reestruturação que soube implementar em momento oportuno e lhe

órgãos sociais sem cuja contribuição não teria sido possível
alcançar o progresso obtido, dos colaboradores multinacionais e multiculturais da Inapa e do apoio dos nossos parceiros

permitiu ter uma estrutura mais adequada à nova realidade
com que todo o sector se confronta.

de negócio com quem repartimos esse sucesso.

A estratégia a prosseguir é desafiante, mas será criadora de
valor para os accionistas. Para além do investimento na fileira
da embalagem e na comunicação visual, é nosso compromisso

José Félix Morgado

extrair mais eficiência das operações e rebalancear a es-

CEO

José Félix Morgado
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9.

EMBALAGEM
COMUNICAÇÃO
VISUAL

PERFIL
DO GRUPO
o perfazer 45 anos, a Inapa é um dos líderes da Europa
na distribuição de papel. Correspondendo aos desafios
do presente contexto macroeconómico a Inapa tem

A

A médio e longo prazo, a estratégia da Inapa, passa por um
alargamento dos negócios de comunicação visual e embalagem – dois mercados com boas perspectivas de crescimento

tido a capacidade de se ajustar, explorando a sua experiência,
conhecimento do mercado, larga base de clientes e implantação logística através de uma aposta, contínua, em negócios

e melhores margens.
A Inapa - Investimentos Participações e Gestão, S.A. é a sociedade dominante do Grupo Inapa, que consolida as várias em-

complementares ao seu “core business”.
As áreas de negócio do Grupo são três: Papel, Embalagem e

presas detidas pelo Grupo dos negócios de papel, embalagem
e comunicação visual.

Comunicação Visual.
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PAPEL

O

sector da distribuição de papel movimenta na Europa cerca de 10 milhões
de toneladas, representa um valor 10 mil milhões de euros e emprega mais
de 25 mil pessoas.
Com cerca de 1 milhão de toneladas distribuídas anualmente, a Inapa de-

tém uma quota no mercado que ronda os 19%, considerando unicamente
os mercados onde opera, sendo presentemente um dos maiores distribuidores europeus
de papel.
Para responder às necessidades dos seus 70 mil clientes, nos 9 países em que opera, a
Inapa disponibiliza um portfolio com mais de 12 mil referências.

A Inapa apresenta-se hoje como um “full service provider” complementando o negócio do
papel com oferta de consumíveis para o sector gráfico e escritório, serviço de logística e
factoring. Para além disso e de forma a dar resposta à cada vez maior complexidade da
impressão gráfica, o Grupo disponibiliza aos seus clientes equipas especializadas, para
aconselhamento técnico, de modo a assegurar os objectivos da respectiva produção.
A Inapa assegura um serviço de entregas em 24 horas em qualquer ponto dos países
onde opera, sendo esse prazo de apenas 12 horas nos principais centros urbanos. Este
nível de serviço, implica mais de 5 000 entregas diárias, sendo assegurado a partir de 28
armazéns e plataformas logísticas distintas.
A distribuição de papel representa cerca de 93% da sua facturação. A venda de papéis
de escritório (Office Papers), representa cerca de 25% da facturação. No futuro o desafio
continuará a ser o da consolidação da posição de liderança alcançada, alicerçada numa
resposta profissional e célere às alterações do mercado e às necessidades em constante
mutação dos seus clientes.

70.000
CLIENTES

12.000
REFERÊNCIAS
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CONSUMÍVEIS GRÁFICOS
A relação privilegiada com os clientes e o profundo conhecimento técnico
das suas equipas, tornam a área de distribuição de consumíveis gráficos
uma extensão lógica da distribuição de papéis gráficos. Esta circunstância,
a par, do conhecimento das necessidades dos clientes permite ao Grupo
assumir-se, cada vez mais, como um fornecedor global para toda a indústria gráfica e contribuir para a criação de valor pelos seus clientes, princípio
fundamental da sua acção.
O volume de negócios e a penetração alcançadas, a par do reconhecimento
por parte dos clientes do valor gerado por esta abordagem, justificam as
expectativas francamente positivas quanto ao desenvolvimento desta área
de negócio, tanto mais que este tem sido o segmento que tem revelado
maiores sinergias com a área de distribuição de papel.
A carteira de consumíveis gráficos da Inapa foi desenvolvida com base em
parcerias com marcas de reconhecida notoriedade, e inclui desde tintas aos
produtos de limpeza, aditivos, cobertores de impressão, chapas e vernizes,
entre outros, constituindo um portfolio de altíssima qualidade, e muito
abrangente em termos de oferta.
Na composição desde portfolio imperaram as preocupações ambientais,
nomeadamente no que às tintas diz respeito, sendo todas elas produzidas
com matérias-primas vegetais renováveis.

01 A INAPA
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CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO

LOGÍSTICA

No segmento de papéis de escritório a Inapa dirige-se a empresas, escritórios e organismos públicos, que apresentam

Como prestadora de serviços na área da impressão e
embalagem a Inapa desenvolveu diversas soluções para

necessidades particulares, com um nível de serviço exigente.
Com o objectivo de proporcionar a estes clientes um ponto de
contacto e um fornecimento único, a Inapa desenvolveu uma área

responder às necessidades dos seus clientes. A oferta de
serviços de logística é, nesse sentido, uma mais-valia em
qualquer dos mercados onde está disponível, permitindo

de distribuição de consumíveis de escritório (Office Supplies).
Para esse efeito foram estabelecidas, com alguns dos maiores

aumentar a competitividade dos próprios clientes.
Com cerca de 300 camiões em circulação e outros tantos co-

operadores desta área, parcerias que visam disponibilizar
àqueles clientes a mais vasta oferta de consumíveis de escritório, com um alto nível de serviço.

laboradores a servir uma área de armazenagem com mais de
180 mil metros quadrados – uma oferta singular no que toca
a serviços de armazenamento e transporte - a Inapa está em

A Inapa desenvolve actualmente a comercialização de consumíveis de escritório na Bélgica, em França, na Suíça, na
Alemanha e em Espanha.

condições de actuar como um operador logístico para os seus
clientes, com os consequentes ganhos de eficiência e poupanças que este processo permite.

O futuro passará certamente pela expansão e desenvolvimento nos mercados onde a Inapa está presente, com um po-

Existem muitas empresas de logística, no entanto a combinação da
experiência em logística com o grande conhecimento da indústria

tencial de crescimento muito assinalável, a par da introdução
deste modelo de negócio noutras geografias onde opera.

de papel, fazem da área de logística da Inapa, uma referência em
serviços logísticos para a indústria gráfica e transformadora.
A disponibilização da capacidade logística, de armazenagem e

FACTORING
A Inapa através da participada Print Media Factoring (PMF),
oferece no mercado Alemão serviços de factoring aos seus
clientes gráficos.

transporte pela Inapa aos seus clientes permiti-lhe trabalhar
com taxas de ocupação mais elevadas, garantindo ganhos de
eficiência importantes, passíveis de serem transferidos para
os clientes que deles pretendam usufruir.

13.
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EMBALAGEM

A

distribuição de soluções e materiais de embalagem é a
segunda área de negócios mais importante da Inapa. Com operações na Alemanha, França e Portugal, este negócio
apresenta múltiplas sinergias com o de distribuição de papel
e um forte potencial de “cross selling”, quer para os clientes

da área gráfica, quer para os clientes “Office”.
O mercado europeu de distribuição de embalagem apresenta uma dimensão relevante, embora muito fragmentado, nele coexistindo distribuidores
generalistas e distribuidores especializados, centrados num ou num número limitado de tipos de materiais de embalagem. A globalização económica
- quer no que se refere à especialização e concentração geográfica da
produção, quer no que se refere à alteração dos comportamentos do consumidor e, em particular, ao aumento das vendas on-line – determinou um
aumento muito significativo das necessidades de acondicionamento seguro,
versátil e rápido do mais variado tipo de produtos, fazendo antever um
crescimento sustentado do consumo a médio - longo prazo.
Acresce que a embalagem é, em muitos casos, o primeiro contacto do
cliente com o fornecedor e com o produto, pelo que o investimento das
empresas neste domínio deverá não só manter-se mas mesmo aumentar,
sendo este um factor adicional de dinamização deste segmento.
A Inapa a par da distribuição de materiais de embalagem, desenvolve ainda
tecnologias e conceitos de embalagem únicos, oferecendo aos clientes
não só a concepção da sua embalagem exclusiva, como ainda o serviço de
embalamento e os serviços de logística que estão associados à embalagem.
O Grupo antevê um aumento do peso da área de distribuição de materiais e
comercialização de soluções de embalagem nas suas vendas consolidadas,
em resultado não só do alargamento deste segmento de negócio a outras
geografias em que a Inapa opera, mas também do crescimento orgânico
das unidades já existentes.
As empresas do Grupo asseguram um elevado nível de serviço, com aconselhamento aos clientes sobre as melhores opções para os objectivos prosseguidos, com um alargado leque de opções disponíveis a preços competitivos.

35 M€
FACTURAÇÃO

90
TRABALHADORES

26 M€
RECEITAS COMPLOTT

A

s novas tecnologias de impressão, a inovação ao
nível dos materiais de suporte e os novos conceitos de comunicação, conduziram à criação de um

pressões num alargado conjunto de suportes.
Estes desenvolvimentos permitem aplicações tão variadas
como os painéis de publicidade exterior, de publicidade in-

mercado específico, em desenvolvimento e com
retornos interessantes dos capitais nele investidos.
Face às potencialidades deste novo mercado, associadas à

terior, sign making, impressões para utilização em móveis
ou electrodomésticos, coberturas publicitárias de edifícios e
meios de transporte.

forte complementaridade revelada por esta área de negócio
com a do papel, a Inapa decidiu, em 2007, adquirir a Complott,

A oferta aos clientes inclui a distribuição da respectiva gama
de produtos e materiais, como também os consumíveis, a

um dos principais operadores no mercado alemão.
A Comunicação Visual é o segmento de negócio que apresenta
a maior taxa de crescimento da indústria gráfica, abarcan-

venda dos próprios equipamentos de impressão (hardware),
o software e a manutenção respectiva (hardware e software).
No mercado alemão, actuando através da sua subsidiária –

do não só os materiais de impressão, mas também os consumíveis, a venda dos próprios equipamentos de impressão,

Complott Papier Union - a Inapa é actualmente o 4º maior
operador do mercado.

software e respectiva manutenção.
O rápido desenvolvimento da tecnologia de impressão digital,
em combinação com as impressoras de grandes formatos,

A contribuição deste negócio têm-se revelado positiva, justificando as expectativas favoráveis futuras, quer em termos de
desempenho e crescimento orgânico nos mercados onde já

criaram um novo mercado de aplicações gráficas. As impressoras de grandes formatos, que operam entre os 60 cm e os
5 metros de largura, permitem o mais variado tipo de im-

desenvolve esta actividade, quer no que se refere ao alargamento a outros mercados onde a Inapa está presente.

COMUNICAÇÃO
VISUAL

FRANÇA

ALEMANHA

#3
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REINO UNIDO

BÉLGICA

#1 (OFFICE)
LUXEMBURGO

ANGOLA

# - POSIÇÃO NO MERCADO

PORTUGAL

ESPANHA

SUIÇA

#1

#3

#3
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té finais de 2010 a Inapa estava presente em oito
países europeus (Alemanha, França, Suíça, Portugal, Espanha, Bélgica, Luxemburgo e Reino

 Em Portugal e através da sua subsidiária Inapa Portugal
o Grupo é líder de mercado, com uma quota a rondar os 51%.

Unido) e em Angola. O Grupo disponibiliza aos
seus mais de 70 mil clientes, nas várias áreas

papel de dimensão internacional a investir em Angola, uma
das economias com maior crescimento a nível mundial. Nesta

de negócio por que reparte a sua actividade, um portfolio
de mais de 12 000 referências de papel, 16 000 referências
de consumíveis de escritório, 4 000 de embalagem, e uma

primeira abordagem ao continente africano, a Inapa oferece
aos seus clientes angolanos um completo portfolio de papéis
de escrita e impressão, a par de níveis de serviço em tudo

gama completa de materiais para comunicação visual e consumíveis gráficos.
Com mais de 300 camiões diariamente na rua e uma área de

similares aos dos mercados europeus onde opera.

armazenagem de mais de 180 mil metros quadrados repartida
por 28 armazéns e plataformas logísticas, o Grupo assegura

prossegue uma política de desenvolvimento e formação das
suas equipas locais orientada para as idiossincrasias de cada

anualmente a colocação de cerca de 1 milhão de toneladas de
papel junto aos seus clientes.

 Em 2009, a Inapa foi o primeiro grupo de distribuição de

Em todos os mercados em que marca presença, a Inapa

 A Alemanha é o maior mercado do Grupo, com

geografia em concreto. Tal política tem permitido que as
equipas locais tenham um conhecimento profundo das necessidades específicas dos seus clientes e assim respondam

cerca de 55% do volume de vendas consolidadas, detendo
a subsidiária local, a Papier Union, uma quota de mercado

prontamente às exigências e especificidades, em constante
mutação, dos mercados onde actuam.

de 17%. Conta também com forte presença neste mercado
nas áreas de negócio de materiais de embalagem através da
Inapa Packaging e comunicação visual com a Complott, ambas

COLABORADORES POR PAÍS

subsidiárias da Papier Union.
 A França, é o segundo mercado mais importante do
Grupo, representando 24% das vendas. A Inapa França, com os
seus 17 mil clientes e mais de 6 500 referências de papéis disponíveis, é o segundo maior player naquele mercado. Na área
de negócio de materiais de embalagem está presente através
da sua subsidiária Logistipack. À Inapa França encontram-se
ainda afectas as participações na Inapa Bégica e na Inapa Luxemburgo, empresas a operar na Bélgica e Luxemburgo.
 A Inapa Suíça, com uma quota de mercado de 17%, encontra-se na terceira posição na distribuição de papel no país.
 A Inapa Espanha, com a aquisição do negócio do papel da
Burgo, passa a ser o terceiro maior distribuidor em Espanha
com um a quota de mercado superior a 20%.

3% Belux

0% Outros

Suiça
6%

Portugal
9%
Espanha

8%
54%

França

20%

Alemanha
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POSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO

A Inapa nasce a 24 de Novembro de 1965, como produtora de papel em
Portugal, alargando posteriormente a sua actividade à distribuição de papel.
No final dos anos 90 a Inapa alienou a sua área industrial, centrando-se na
distribuição de papel de escrita e impressão.
Desde então a Inapa intensificou a sua internacionalização a outros países
Europeus sobretudo através de aquisições. Esta diversificação geográfica
permitiu ao Grupo reduzir a sua exposição à conjuntura de cada País.
A constituição da Inapa Angola em finais de 2009 – onde foi a primeira empresa do sector a operar – representou para o Grupo o primeiro passo fora
da Europa, num mercado emergente com uma das economias com melhores
perspectivas de crescimento a nível mundial.
Nos últimos 3 anos o Grupo implementou um processo de reestruturação,
com a alienação de activos não estratégicos e a redução da sua estrutura, o
que lhe permitiu melhorar de forma sustentada os seus resultados.

PARA O PRÓXIMO TRIÉNIO AS LINHAS DE ACTUAÇÃO DA INAPA PASSAM POR:

(i) consolidar as posições no mercado do papel;
(ii) incrementar os negócios complementares;
(iii) implementar a segunda vaga do seu programa de eficiência operacional;
(iv) rebalancear a estrutura de capitais;
(v) optimizar a estrutura de capitais de forma a atingir um ROCE de 12%.

i)

No negócio do papel a principal aposta, para os próximos

ainda mais a eficiência do Grupo de forma a extrair o máximo

anos, passa pela consolidação da sua posição nos 5 principais
mercados do Grupo (Alemanha, França, Suíça, Espanha e
Portugal).

de valor possível, nomeadamente ao nível do negócio do papel, pelo que a Inapa lançou ainda em 2010 uma nova vaga de
eficiência operacional.

A recente aquisição do negócio de distribuição de papel que
o Grupo Burgo desenvolvia em Espanha, sob a marca Ebix,
insere-se nesta linha de orientação.

A integração das áreas transversais ao Grupo a par da optimização da gestão de custos e do melhor ajustamento dos
métodos de trabalho serão as duas principais alavancas desta

Com esta operação a Inapa passou de quinto para terceiro
maior distribuidor no mercado espanhol, duplicando a sua

nova vaga.

quota de mercado.
Paralelamente, a Inapa admite realizar novos investimentos em
mercados próximos e em desenvolvimento, onde haja boas per-

iv) Embora se tenha vindo a reduzir o nível de dívida de
forma bastante significativa, é fundamental que a Inapa rebalanceie a sua estrutura de capitais para assegurar a sua

spectivas de crescimento e oportunidades de criação de valor.
A entrada em mercados considerados como maduros não é

sustentabilidade, reduzindo o peso da dívida remunerada. É
sua intenção aproximar-se mais dos níveis da indústria, para

vista como prioritária.

assegurar uma menor exposição dos resultados a factores
exógenos (como evolução da Euribor).
Entre outras medidas, destaca-se o compromisso assumido

ii)

Os negócios complementares, e nomeadamente a

comercialização de materiais de embalagem e a comunicação
visual, representam já aproximadamente 6,5% da receita e
acima de 10% do EBITDA gerado pelo Grupo.

de utilizar pelo menos 2/3 do cash-flow operacional gerado
para amortizar dívida.

Pretende-se que estas duas áreas de negócios aumentem de
forma significativa o seu peso no Grupo, uma vez que apresentam

v) Para além das medidas acima referidas, a redução do
peso do fundo de maneio nas vendas é outra das medidas que

sinergias e exigem alguns conhecimentos técnicos e de mercado
semelhantes ao negócio do papel e têm melhores perspectivas
de crescimento e rentabilidade.

vai permitir aumentar a rentabilidade dos capitais empregues
para níveis de retorno de 12%.
A concretização deste plano estratégico transformará o perfil

O crescimento deverá ser realizado aproveitando algumas
oportunidades de crescimento orgânico, mas também por via
de aquisições.

da Inapa, tornando-a menos dependente de um negócio com
menores margens e que apresenta perspectivas de crescimento mais limitadas, e vai certamente reforçar a sustenta-

iii)

Não obstante a optimização de estrutura levada a cabo

neste último triénio, entende-se como fundamental melhorar

bilidade do Grupo e a geração de valor para os accionistas e
restantes stakeholders.
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1462 Colaboradores a trabalhar consigo.

21.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
João Vieira de Almeida – Presidente
Sofia Barata – Secretário
Por deliberação da Assembleia Geral de 31 de Maio de 2007, a sociedade adoptou como modelo de administração e fiscalização
o contemplado na alínea b) do n.º 1 do art.º 278.º CSC, a saber Conselho de Administração compreendendo uma Comissão de
Auditoria e Revisor Oficial de Contas.

TÊM OS REFERIDOS ÓRGÃOS A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

Vogal do CA / Com. Auditoria
Eduardo Gonzalo Espinar Fernandez | Idade - 48
Ano de eleição - 2010

Álvaro João Pinto Correia | Idade - 78
Ano de eleição - 2010

Vice-Presidente do CA / Presidente do CE
José Manuel Félix Morgado | Idade - 50
Ano de eleição - 2007

Vogal do CA / CE

COMISSÃO EXECUTIVA
José Manuel Félix Morgado – Presidente
Arndt Jost Michael Klippgen – Aprovisionamento
António José Gomes da Silva Albuquerque – CFO
Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo – COO

António José Gomes da Silva Albuquerque | Idade - 58
Ano de eleição - 2010

Vogal do CA / CE
Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo | Idade - 48
Ano de eleição - 2010

Vogal do CA / CE
Arndt Jost Michael Klippgen | Idade - 60
Ano de eleição - 2007

COMISSÃO DE AUDITORIA
Emídio de Jesus Maria – Presidente
Acácio Jaime Liberado Mota Piloto – Vogal
Eduardo Gonzalo Espinar Fernandez – Vogal

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda

Vogal do CA / Presidente Com. Auditoria

Representada por Ricardo Filipe de Frias Pinheiro – ROC efectivo

Emídio de Jesus Maria | Idade - 59

José Manuel Henriques Bernardo - ROC suplente

Ano de eleição - 2008

Vogal do CA / Com. Auditoria
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COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
Mário Alberto Duarte Donas – Presidente

Acácio Jaime Liberado Mota Piloto | Idade - 53

Maria Amália Freire de Almeida em representação da Parpública

Ano de eleição - 2010

Rui Manuel Alexandre Lopes em representação do Millennium BCP

22.
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23.

Comissão de Remunerações
Mário Doras (Presidente)
Maria Amália Almeida
Rui Lopes

Conselho de Administração
Álvaro Correia (Presidente) | José Morgado (Vice Presidente)
António Albuquerque | Jorge Bravo | Arndt Klippgen
Emídio Maria | Acácio Piloto | Eduardo Espinar

Comissão de Auditoria

Revisor Oficial de Contas

Emídio Maria | Acácio Piloto |
Eduardo Espinar

PricewaterhouseCoopers&Associados,
SROC, Lda
Comissão Executiva
José Félix Morgado (Presidente)
Arndt Klippgen
António Albuquerque | Jorge Bravo

Por força do modelo adoptado poder-se-á traçar em grandes
linhas, como competindo aos órgãos de governação acima
descritos, as seguintes competências:

 Deliberar, sob proposta da comissão executiva, sobre
o orçamento e o plano da Sociedade e das Sociedades
Subordinadas;

6d8dchZa]dYZ6Yb^c^higVdXdbeZiZVgZegZhZciVd

 Deliberar sobre a realização de investimentos ou
desinvestimentos relevantes nas, e pelas, Sociedades

YVhdX^ZYVYZZ\Zg^gVhhjVhVXi^k^YVYZh!hjWdgY^cVcYd"hZ!
cZhiZeVgi^XjaVg!|hYZa^WZgVZhYdhVXX^dc^hiVhdj|h^c"

Subordinadas;
 Deliberar sobre a aquisição e alienação de partici-

iZgkZcZhYV8db^hhdYZ6jY^idg^V!cdhXVhdhZbfjZVaZ^
djdhZhiVijidhdYZiZgb^cZb!YZa^WZgVghdWgZVhbVig^Vh
XdchiVciZhYVhVacZVhVVcYdVgi#°)%+°Yd8Y^\dYVh

pações sociais maioritárias ou de domínio bem como as
sujeitas a processo especial de aquisição ou alienação
nos termos do CodVM;

HdX^ZYVYZh8dbZgX^V^h!WZbXdbd/
 Delegar, numa comissão executiva, a gestão corrente

 Deliberar sobre a realização de operações de cisão,
fusão ou dissolução pelas Sociedades Subordinadas ou
sociedades participadas pela Inapa;

da sociedade e as demais competências que vier a fixar
em deliberação a adoptar especialmente para o efeito;

 Deliberar sobre qualquer assunto sobre o qual algum
administrador requeira deliberação do Conselho.

 Delegar, nos limites consentidos por lei, num ou mais
administradores da sociedade, poderes de gestão determinados, cujos limites necessariamente definirá;

Impõe-se neste particular referir que aos administradores não
executivos incumbe, no modelo adoptado, o acompanhamento

 Deliberar, nos termos e limites da lei, sobre instruções
vinculativas às Sociedades Subordinadas;

da actividade desenvolvida pela Comissão Executiva e pela
Comissão de Auditoria, pronunciarem-se sobre os temas da
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competência do órgão que integram ou que ao mesmo sejam
apresentados por uma e outra das referidas Comissões, bem

 Adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades, desde que as operações em causa estejam in-

como um papel de aconselhamento da gestão executiva, tão
mais relevante quanto o é, com perfeito conhecimento de
causa, mas descomprometido das exigências e constrangi-

cluídas no orçamento ou planos de actividade aprovados e
não excedam individualmente o montante de 5 000 000,00
euros, carecendo as demais de prévia deliberação do

mentos da gestão diária.
O exercício destas atribuições por parte dos membros não

Conselho de Administração;
 Celebrar, alterar e rescindir contratos de trabalho e

executivos do Conselho de Administração têm-se demonstrado
relevante para o adequado funcionamento deste modelo, não se
tendo verificado, até ao presente, quaisquer constrangimentos.

exercer o poder disciplinar sobre o pessoal;
 Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
 Constituir mandatários da sociedade.

¿8db^hhd:mZXji^kVYd8dchZa]dYZ6Yb^c^higVd in"

¿8db^hhdYZ6jY^idg^V^cXjbWZ/

XjbWZVhhZ\jgVgV\ZhidXdggZciZYVhdX^ZYVYZWZbXdbd/
 Fiscalizar a administração da sociedade;
 Estabelecer os planos de política, de objectivos e de
estratégia da sociedade e do Grupo, para aprovação em
Conselho de Administração;

 Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
 Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte;

 Estabelecer as linhas gerais de organização interna societária, para aprovação em Conselho de Administração;

 Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma
que entenda adequada, a extensão da caixa e as existên-

 Elaborar os orçamentos de exploração e dos planos de
investimento e desenvolvimento a médio e longo prazo,
para aprovação em Conselho de Administração;

cias de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em garantia,

 Aprovar contratos de aquisição de bens ou serviços
cujo valor para cada tipo de bens ou serviços seja inferior
a 500 000 euros;
 Negociar e celebrar contratos de financiamento de
curto prazo da sociedade e das sociedades subordinadas,
nos termos e condições que houver por mais adequados à
defesa dos interesses da sociedade.
 Negociar contratos de financiamento a mais de um
ano e um dia da sociedade e das sociedades subordinadas, de emissão de obrigações e de programas de papel
comercial, ficando, porém, expressamente condicionada
a vinculação da sociedade, neste tipo de operações, a uma
deliberação prévia do Conselho de Administração;
 Adquirir, alienar ou onerar bens ou valores do activo
imobilizado da sociedade contempladas nos orçamentos
aprovados em Conselho de Administração;
 Adquirir, alienar ou onerar bens ou valores do activo
imobilizado da sociedade não contempladas nos orçamentos aprovados em Conselho de Administração até ao
valor individual de 1,5% por cento do capital social realizado, com o limite anual de 5% do referido capital;
 Tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios ou
fracções de imóveis;
 Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa
e passivamente, bem como propor e seguir quaisquer
acções, confessá-las e delas desistir, transigir e comprometer-se em árbitros;

Da esq. para a dta.:

 Fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas, designadamente no tocante à prestação de serviços

de contas;
 Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios
valorimétricos adoptados pela sociedade conduzem a

adicionais;
 Participar ao Ministério Público os factos delituosos
de que tenha tomado conhecimento e que constituam

uma correcta avaliação do património e dos resultados;
 Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção

crimes públicos,
 Contratar a prestação de serviços de peritos que coad-

fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e
propostas apresentadas pela administração;
 Convocar a Assembleia Geral quando o Presidente da

juvem um ou vários dos seus membros no exercício das
suas funções.

respectiva Mesa o não faça, devendo fazê-lo;
 Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos,
do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria

6dGZk^hdgDÒX^VaYZ8dciVh^cXjbWZ!edg[dgVYVaZ^!
kZg^ÒXVgVgZ\jaVg^YVYZYdha^kgdh!gZ\^hidhXdciVW^ahi^XdhZ

interna;
 Receber as comunicações de irregularidades apresenta-

YdXjbZcidhfjZa]ZhZgkZbYZhjedgiZ0kZg^ÒXVg!fjVcYdd
_ja\jZXdckZc^ZciZZeZaV[dgbVfjZZciZcYVVYZfjVYV!VZm"

das por accionistas, colaboradores da sociedade ou outros;
 Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de
informação financeira;

iZchdYVXV^mVZVhZm^hicX^VhYZfjVafjZgZheX^ZYdhWZch
djkVadgZheZgiZcXZciZh|hdX^ZYVYZdjedgZaVgZXZW^YdhZb
\VgVci^V!YZeh^iddjdjigdiijad0kZg^ÒXVgVZmVXi^YdYdh

 Propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor
Oficial de Contas;

YdXjbZcidhYZegZhiVdYZXdciVh0kZg^ÒXVghZVheda^i^XVh
XdciVW^ahi^XVhZdhXg^ig^dhkVadg^big^XdhVYdeiVYdheZaV

 Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de
prestação de contas da sociedade;

hdX^ZYVYZXdcYjoZbVjbVXdggZXiVVkVa^VdYdeVig^bc^d
ZYdhgZhjaiVYdh#

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ç
Eduardo Espinar, António Albuquerque, Álvaro Pinto Correia, José Félix Morgado, Arndt Klippgen, Jorge Bravo, Emídio Maria, Acácio Piloto.
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depósito ou outro título;
 Verificar a exactidão dos documentos de prestação

25.
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PRINCIPAIS
ACCIONISTAS
DH688>DC>HI6H8DBE6GI>8>E6vÁ:HFJ6A>;>8696H!I6A8DBD8DCH>9:G696H
CD6GI°&+9D8KB!:G6B6(&9:9:O:B7GD9:'%&%DHH:<J>CI:H/

Nº DE ACÇÕES

% DO CAPITAL

% DIREITOS DE VOTO

Parpública – Participações Públicas SGPS, SA

49.084.738

32,72%

32,72%

Participação imputável ao Millennium BCP(artª 20 do CVM)

27.361.310

18,24%

18,24%

16.491.898
10.869.412

10,99%
7,25%

10,99%
7,25%

5.188.305
5.138.305

3,46%
3,43%

3,46%
3,43%

50.000

0,03%

0,03%

Pensõesgere – Fundo de Pensões do Grupo BCP
Banco Comercial Português, SA
Participação imputável a Albano Alves (artº 20 do CVM)
Jorge Augusto Martins Fazendeiro
Albano R. N. Alves – Distribuição Papel, SA

O volume de acções transaccionado no decorrer do ano de 2010 situou-se nos 78 milhões de acções, valor que representa cerca
de metade do capital social da sociedade. Não foram comunicadas ao abrigo do artº 16.º CVM durante o exercício quaisquer novas
participações qualificadas, mantidas até ao final do exercício.
A soma das participações qualificadas totaliza 54,42% do capital social o que coloca o “free-float” da Inapa nos 45,58%.
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RECURSOS HUMANOS

N

um ano marcado pela manutenção de elevada taxa de
desemprego, na generalidade dos países europeus, a
Inapa embora adaptando a sua estrutura às condições

estão afectos à área de distribuição de papel dos 5 principais
mercados onde a Inapa opera.
Individualmente, e considerando a totalidade dos negócios, a

do mercado, assim como, à evolução do negócio de cada uma
das empresas, deu prioridade à manutenção do maior número
possível de empregos.

Alemanha representa 54% do total de colaboradores do Grupo,
peso em linha com o ano anterior e equivalente à sua participação nas vendas consolidadas.

Com efeito, o número médio de colaboradores de todas as empresas do Grupo fixou-se em 2010 em 1.462, um decréscimo de

França, o segundo mercado do Grupo, com um peso de 23%
nas vendas, é igualmente o segundo maior empregador do

22 colaboradores face aos 1.484 verificados em idêntica data
do ano anterior. A aquisição, em Espanha, ao Grupo Burgo,
do negócio de distribuição de papel (explorado sob a insígnia

Grupo com 264 colaboradores que correspondem a 20% do
total de efectivos.
Em Espanha com a aquisição, ao Grupo Burgo, do negócio de

EBIX) foi compensada pelo decréscimo de colaboradores nas
restantes empresas do negócio do papel (menos 60 colabora-

distribuição de papel que era explorado sob a insígnia EBIX,
o número de colaboradores passou para 118 representando

dores face a 2009), sendo de destacar a contribuição dos colaboradores que atingiram a idade de reforma.
Reflectindo a composição do negócio, 88% do total de efectivos

um aumento de 37% face a igual período do ano anterior. Com
este aumento, Espanha passou a representar 8% no total de
colaboradores (6% em 2009).

EVOLUÇÃO DA REPARTIÇÃO DE COLABORADORES POR EMPRESAS

2010

2009

2008

2007

Papier Union
Inapa França
Inapa Suiça

663
264
90

689
277
99

714
284
109

707
298
113

Inapa Portugal
Inapa Espanha
Inapa Bélgica

105
118
33

110
86
37

106
83
39

121
80
40

4
2

5
4

5
4

5
4

Inapa Angola
PMF
Inapa Packaging

5
3
68

5
3
70

3
70

2
46

Carton Service
Inapa Viscom
IPG

25
57
25

22
54
23

21
27
24

21

1.462

1.484

1.489

1.437

Inapa Luxemburgo
Tavistock
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Portugal considerando a empresa holding do Grupo, representa, com os seus 130 colaboradores, cerca de 9% dos efectivos.
Suíça com os 90 colaboradores, apresenta um decréscimo de
9 colaboradores face a igual período e representa cerca de 6%
no total do Grupo. Os restantes países representam com os
seus 44 funcionários, 3% dos efectivos do Grupo.
Dividindo os colaboradores por área de negócio, verifica-se

EMPREGADOS POR CATEGORIA
5%
Administração,
Direcção e quadros
superiores

27%
28%

que a distribuição de papel representa 88% da força de trabalho empregue, o segmento dos materiais de embalagem
6%, a comunicação visual 4% e a dos serviços e holding 2%.
O quadro seguinte ilustra a repartição dos nossos colaboradores por categorias profissionais.

Técnicos/Pessoal
Administrativo

Comerciais
40%
Lógística/outros

Face à natureza comercial do Grupo, o sector comercial e de
vendas é o mais representativo com cerca de 40% dos efectivos.
Com um peso relativo similar, seguem-se a área de logística e transporte e a do pessoal técnico, administrativo e de back-office,
com respectivamente 27% e 28% do pessoal empregue. Os quadros superiores, membros da direcção e administração representam sensivelmente 5% do total dos colaboradores do Grupo. Esta repartição manteve-se estável face ao verificado em 2009.
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FACTORES DE RISCO

A

principal actividade do Grupo é a distribuição de pa-

grafias, o comportamento da procura de papel em mercados

pel, servindo, como tal, de elo entre os produtores
de papel, a montante, e, a jusante, os consumidores
intermédios (empresas e indústrias transformadoras do pa-

emergentes como a China e Índia e o seu efeito nos fornecedores destes mercados, os efeitos cambiais na competitividade dos diversos mercados e algumas questões regulatórias

pel, tais como gráficas, empresas de publicidade, empresas
de media, grupos editoriais e livreiros, entre outras), a distribuição moderna (empresas de grande distribuição e cadeias

que afectam o comércio internacional de papel, são factores
cujo impacto combinado ou isolado, pode afectar de forma
directa e indirecta a actividade da empresa, a sua situação

de retalho especializado) e os consumidores finais (empresas
do segmento office e particulares).

financeira e os resultados.
Em complemento, a actividade de distribuição de papel, tem

A Inapa está sujeita aos riscos associados ao sector de actividade
em que opera, designadamente a flutuações nos preços do papel,
desequilíbrios conjunturais entre oferta e procura, evolução dos

sofrido recentemente alterações estruturais, com a ocorrência de movimentos de concentração entre distribuidoras, com
particular incidência na Europa. Este quadro concorrencial

padrões de consumo e comportamento da economia em geral.
Neste contexto os riscos mais relevantes com que se confron-

pode afectar de forma directa e indirecta as decisões estratégicas futuras da empresa e, em consequência, o seu posi-

ta no exercício desta actividade estão associados à capacidade
de poder reflectir nos preços de venda as flutuações verificadas nos preços de aquisição do papel e dos custos operacion-

cionamento em cada mercado bem como os correspondentes
resultados económico financeiros e alocação de activos.
O negócio da Inapa por se desenvolver em 8 países europeus

ais, de entre os quais sobressaem os relativos aos serviços de
logística e de transporte.
Acresce que o negócio de distribuição de papel é sensível a

e, desde 2009, em Angola, e em que a actividade externa representa cerca de 94% da totalidade do volume de negócios,
está naturalmente exposto aos riscos decorrentes do desem-

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

penho específico de cada uma das economias em que opera,
constituindo tal circunstância, em contrapartida, um factor

ainda sensível às alterações na estrutura da distribuição.
O equilíbrio entre a oferta e a procura de papel está dependente de diversos factores, de entre os quais importa destacar

de atenuação de risco em razão da pouco provável ocorrência
do mesmo padrão de comportamento económico em todos os
mercados simultaneamente.

a evolução das capacidades produtivas instaladas e o nível da
actividade económica.

A exposição ao risco cambial é limitada, ainda que real, dado
que o valor agregado das vendas em moeda distinta do euro

A capacidade do Grupo em fazer reflectir nos preços de venda
dos seus produtos ou nos preços dos serviços que presta, o aumento dos preços do papel e/ou dos combustiveis, não é total-

(libra inglesa, franco suíço, dólar americano e kwanza) representa menos de 7,4% das vendas totais do Grupo.
Como qualquer empresa ou grupo económico o desempenho

mente elástica, podendo suceder que as margens directas dos
produtos vendidos e o contributo líquido dos serviços prestados
sejam afectados por uma evolução negativa dos mesmos, que

da Inapa depende da sua capacidade de assegurar a sua base
de clientes.
Para além de um número muito significativo de clientes – mais

poderão fazer aumentar os custos de transporte associados à
distribuição e exercer consequentemente um efeito negativo na

de 70 000 – da sua dispersão geografica, da oferta de uma vasta
gama de produtos, competitivos e de qualidade superior, a par

actividade, situação financeira e resultados do Grupo.

de um adequado nível de serviço de pré e pós-venda, a Inapa tem
vindo a desenvolver um programa de fidelização da sua clientela
tradicional através da oferta integrada de serviços e de produtos

6>cVeViZb|hjVY^hedh^dVa\jchbZ^dhYZb^i^"
\VdYZhiZg^hXd!ZcigZdhfjV^hhZYZhiVXVdhhZjh
h^hiZbVh! fjZ cd egdXZhhd YZ kZcYV! ^cigdYjoZb
k{g^dhckZ^hYZVjidg^oVdYZVXdgYdXdbVbVg\Zb
\ZgVYVeZaVdeZgVd#
A evolução das capacidades produtivas nas diferentes geo-

complementares ao seu negócio principal, assumindo-se, cada
vez mais, no mercado como um “Full Paper Service Provider”.
Um agravamento das condições económicas globais que
afectem as economias a uma escala local pode originar
dificuldades aos clientes do Grupo para saldar as suas
obrigações para com esta.
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8dbd[VXidgYZViZcjVdYdg^hXdYZXgY^idV>cVeV
XdcigVidjZb'%&%!eVgVegdYjo^gZ[Z^idVeVgi^gYZ
'%&& jb hZ\jgd eVgV XdWZgijgV YZ g^hXd YZ XgY^id
YVhhjVhhjWh^Y^{g^VhdeZgVX^dcV^hXdbjbV\gVcYZ
ZbegZhVYZhZ\jgdhZjgdeZ^V#:hiZhZ\jgdVWgVc\Zdh
*eg^cX^eV^heVhZhYd<gjed6aZbVc]V!;gVcV!HjV!
Edgij\VaZ:heVc]V!XdWg^cYdVhh^bXZgXVYZ.%YVh
kZcYVhYd<gjed#

Independentemente da cobertura atrás contemplada, a Inapa,
também, gere o risco de crédito actuando da seguinte forma:
cada empresa do Grupo temo o seu comité de cobranças constituído pelo CEO, director financeiro e directores de compras e
vendas; limites de crédito definidos são registados no sistema
informático e inibem novas encomendas cujo limite esteja totalmente utilizado; os limites de concessão de credito são sujeitos
a revisões anuais e/ou sempre que haja alguma informação
relevante decorrente da recomendação dos sistemas de moni-
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torização internos e externos; a aprovação de vendas acima
dos limites de crédito definidos apenas é feita pelo Conselho de

exercer uma pressão adversa sobre os fluxos de caixa.

Administração.
Uma quebra dos níveis de actividade das economias ou uma

Relativamente à consolidação das contas, a Inapa dispõe de
métodos de mitigação dos riscos internos e externos.
Ao nível interno, a holding tem uma equipa que define as políti-

redução dos índices de confiança dos agentes económicos,
poderá provocar um abrandamento ou decréscimo da procura
de papel, nomeadamente de papel de impressão e escrita, e

cas contabilísticas a ser usadas no Grupo, valida todos os
movimentos de consolidação de cada uma das empresas e
controla a transformação das contas locais em IFRS. Adi-

por essa via afectar a actividade, as vendas, os resultados e a
situação financeira do Grupo.

cionalmente todas as empresas mensalmente reportam as
suas contas à holding do Grupo (demonstrações de resulta-

A capacidade de o Grupo implementar com sucesso a estratégia delineada, depende da sua capacidade em manter e

dos e balanços), permitindo acompanhar de forma regular a
evolução das contas de cada empresa do Grupo.

sempre que necessário recrutar os colaboradores mais qualificados e competentes para cada função.

Ao nível externo, de forma a mitigar os riscos existentes decorrentes da classificação em diferentes rubricas contabilísticas,

Apesar da política de recursos humanos do Grupo estar orientada para atingir estes objectivos, não é possível garantir que
no futuro não existam limitações nesta área.

sua correcta contabilização e reportes de consolidação de
cada empresa e uniformização de critérios , optou-se por
recorrer a um auditor comum nas principais geografias em

A Inapa concede aos trabalhadores das suas filiais Inapa
France, Logistipack, Inapa Suíça, Tavistock e Papier Union,

que a Inapa opera, neste caso a PricewaterhouseCoopers. O
trabalho realizado ao nível da holding também é objecto de
verificação pelo mesmo auditor externo, que garante a ad-

planos de complemento de pensões de reforma e de sobrevivência, procedendo à contabilização dos inerentes custos e

equação e transparência das contas consolidadas.

dos encargos associados de acordo com o disposto na Norma
Internacional de Contabilidade n.º 19 (IAS 19).

Como qualquer outra actividade, a Inapa está sujeita de ser
parte numa pluralidade de litígios relacionados com a sua
actividade, incluindo aqueles cuja sentença lhe tenha sido

O montante registado nas contas consolidadas referente às
responsabilidades por pensões baseia-se em pressupostos
de mortalidade pré-definidos, sendo que os beneficiários dos

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

planos de pensões poderão viver mais anos que os previstos
e, como tal, beneficiar do plano para além do dotado para o

sentenças.
Como litígio de maior relevo em que actualmente a Inapa é

efeito. Assim, as responsabilidades relativas a pensões podem

parte deve referir-se uma acção declarativa com processo or-

presas por si dominadas, considerando eficaz a acção desenvolvida pelos responsáveis dos seus departamentos de controlo de

processual de 24.459.906,14 euros, relativa a factos ocorridos
entre 1991 e 1994. Na referida acção, a Papelaria Fernandes

gestão e financeiro, a quem o controlo de riscos, nomeadamente
o controlo da liquidez do Grupo está especialmente cometido.

requer, no essencial, a declaração de nulidade de contratos e
operações celebrados naquele referido período envolvendo a
Inapa e a Papelaria Fernandes. Não obstante a firme convicção

A Inapa gere o risco de liquidez do Grupo actuando da seguinte
forma: procurando que a dívida financeira do Grupo tenha uma
elevada componente de médio e longo prazo, com maturi-

da razão que lhe assiste, a Inapa não pode garantir que venha a
ganhar esta acção, ou quaisquer outras acções futuras relativas à sua actividade. Uma decisão negativa em qualquer acção

dades adequadas à capacidade esperada de geração de fundos;
através do recurso a facilidades de crédito, disponíveis a todo
o momento (linhas em conta corrente); a gestão de tesouraria

de que seja objecto poderá ter um efeito adverso para a actividade, situação financeira e resultados do Grupo.

é feita localmente em cada empresa do Grupo supervisionada
pela Holding; a previsão de Cash-flow é regularmente actualizada e acompanhada para evitar potenciais desvios.

As actividades do Grupo exigem investimentos. A Inapa prevê
financiar parte destes investimentos através da mobilização

No decurso normal da actividade da Inapa e em resultado da

dos fluxos de caixa gerados pelas suas actividades operacionais. No entanto, caso as actividades operacionais do Grupo

sua estrutura organizativa, o Grupo está sujeito a determinados
riscos operacionais, incluindo interrupções no serviço prestado

não gerem rendimentos suficientes, a Inapa poderá vir a ter
de financiar uma parte dos investimentos previstos através do
recurso a fontes externas, incluindo empréstimos bancários e/

ou atrasos na prestação de serviços, omissões e erros.
Estes riscos são acompanhados pela empresa de uma forma
contínua, através dos sistemas administrativos e de infor-

ou recurso aos mercados de capitais.
O Grupo está exposto ainda a um conjunto de riscos diversos,

mação implementados, estando alguns dos riscos operacionais cobertos por apólices de seguros.
As operações desenvolvidas pelo Grupo estão ainda depen-

nomeadamente riscos de liquidez, riscos de taxa de juro, risco
dos preços de matérias-primas, riscos operacionais e outros.

dentes do processamento informático. O processamento
informático envolve a manutenção e tratamento de registos de

O custo da grande maioria da dívida financeira contraída pelo
Grupo está indexado a taxas de referência variáveis, estando a

reporte financeiro, de monitorização e controlo das operações
de logística, armazenamento e transporte bem como de
contabilidade interna.

Inapa por essa via exposta ao risco da evolução das taxas de
juro. Na medida em que a Inapa não cobre a sua exposição a

Apesar da avaliação que é regularmente efectuada aos sis-

variações adversas nas taxas de juro, tais variações poderão
exercer um efeito negativo na sua actividade, situação financeira e resultados.

temas computacionais e de que as suas capacidades se têm
vindo a comprovar como adequadas, não é possível garantir
em absoluto a total identificação e correcção atempada de

Contudo, e como forma de gerir estas variações, a área financeira do Grupo segue em permanência o desenvolvimento

todos os problemas relacionados com os sistemas de tecnologias de informação, nem o êxito sistemático na implantação de
melhorias tecnológicas.

do mercado, estando em condições de utilizar instrumentos
financeiros que permitem minorar os efeitos da volatilidade

Nesse cenário, poderão ocorrer alterações significativas na
actual estratégia da Inapa com repercussões nos diversos

das taxas de juro.

negócios e mercados onde actua.

Num contexto de consolidação do sector, a Inapa poderá ser

O Grupo poderá ser afectado negativamente por alterações

alvo de uma oferta pública de aquisição.
Não obstante terem sido implementadas metodologias criteriosas de gestão por cada tipo de risco ao qual o Grupo está

na legislação e demais regulamentação fiscal aplicável em
Portugal, na União Europeia e nos diversos países onde desenvolve a sua actividade.

exposto, perante a ocorrência de cenários excepcionalmente
adversos, as políticas e procedimentos utilizados pela Inapa

As unidades do Grupo, estão sujeitas aos riscos inerentes a

na identificação, acompanhamento, gestão e contenção dos
riscos poderão não se revelar totalmente eficazes.
A sociedade considera estar suficientemente apetrechada para

qualquer actividade económica, como é o caso de acidentes,
avarias ou catástrofes naturais que possam originar prejuízos
nos activos do Grupo ou interrupções temporárias na actividade.

um efectivo controlo de risco da actividade da empresa e das em-
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QUESTÕES AMBIENTAIS
A sustentabilidade ambiental constitui um dos pilares da
cultura da Inapa que é partilhada e desenvolvida nos mercados onde opera através de 4 eixos fundamentais: certificação
ambiental das participadas, redução dos níveis de CO2 e recurso às energias renováveis, construção e oferta aos clientes
de soluções de tratamento dos desperdícios.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Esta opção reflecte a nossa preocupação em contribuir para
uma política ambientalmente sustentável não só da Inapa,
como também dos nossos clientes.

AMBIENTE SUSTENTÁVEL
No âmbito da sustentabilidade a Inapa tem em fase final a
elaboração do balanço de carbono nas suas operações mais
relevantes, designadamente, Alemanha e França.

A Inapa ao longo do último triénio efectuou um significativo

Na actividade de distribuição o transporte assume um
peso relevante pelo que, também nesta área operacional,
a Inapa tem assumido opções estratégicas tendo em vista a

investimento na certificação ambiental das suas participadas.
Em anos anteriores, a Papier Union, a Inapa France e aInapa
Espanha já concluíramos seus processos de certificação.

preservação do ambiente. De entre estas, e no que diz respeito à frota utilizada, e uma vez que a maioria das empresas
do Grupo não dispõe de frota própria, a Inapa impõe como

A Inapa Portugal, em 2010, concluiu o seu processo de certificação de Qualidade ISO9001, proporcionando produtos e

requisito aos seus fornecedores de serviços de transporte
o cumprimento das normas relativas à emissão de CO2 em

serviços que vão ao encontro dos requisitos e satisfação dos
seus clientes incluindo processos para melhoria contínua dos
seus sistemas, e Ambiente ISO14001, que garante uma gestão

vigor na União Europeia.
No que se refere à frota própria, cujo peso é residual no
total do transporte, a Inapa recorre à utilização de veículos

mais eficaz dos aspectos ambientais das actividades do seu
negócio, tendo em consideração a protecção ambiental, prevenção da poluição, cumprimento legal e necessidades socio-

Bluetec, que consiste na adição de Adblue ao gasóleo utilizado, com o que é substancialmente reduzida a emissão de

económicas. Fruto da sua política de qualidade de serviço e
ambiente, a Inapa Portugal é o primeiro distribuidor de papel
em Portugal a ser certificado.
No âmbito da sua política de compras a Inapa controla a
origem da matéria-prima utilizada na produção dos papéis
que distribui, ao trabalhar com fornecedores que detêm a
certificação FSC ou PEFC, o que implica que o abastecimento
de matéria-prima, a madeira, seja proveniente de florestas

CO2.
A máxima é: “ o nosso papel é eco-certificado, tal como os
nossos camiões, nós utilizamos tecnologia Bluetech – para
o bem da natureza. “

ENERGIAS RENOVÁVEIS

sustentáveis. Através da sua oferta de papéis reciclados e da
acção comercial a Inapa tem, também, uma contribuição posi-

O uso de fontes de energia alternativa, ecologicamente limpa
é outra das medidas que tem vindo a ser posta em prática, nos
armazéns e escritórios do Grupo. Exemplo disso é a instalação

tiva no que à preservação do ambiente se refere.

de painéis solares nos armazéns do Grupo a par do uso de

>cVeVfjZeVgi^a]VYVZYZhZckdak^YVcdhbZgXVYdhdcYZdeZgVVigVkh
YZ)Z^mdh[jcYVbZciV^h/XZgi^ÒXVdVbW^ZciVaYVheVgi^X^eVYVh!
gZYjdYdhckZ^hYZ8D'!gZXjghd|hZcZg\^VhgZcdk{kZ^hZXdchigjd
Zd[ZgiVVdhXa^ZciZhYZhdajZhYZigViVbZcidYdhYZheZgYX^dh#

energias renováveis nos dois maiores armazéns na Alemanha.
Todas as participadas, nas diversas geografias, têm como ob-

No âmbito desta política cumpre salientar que a Inapa Suiça
foi uma das primeiras empresas europeias de distribuição a

jectivo o aumento do recurso a fontes de energia alternativas,
mais eficientes, que permitem reduções de consumo e consequentemente mais amigas do ambiente.

obter a certificação da sua cadeia de fornecedores conforme
aos procedimentos do ISO 9001. De referir, ainda, o caso da
Papier Union, que tem como objectivo ter a sua cadeia de fornecedores certificada em 90% até 2011.

CADEIA DE FORNECIMENTO

TRATAMENTO DE DESPERDÍCIOS

A Inapa, para além das suas preocupações ambientais

No que se refere ao tratamento dos desperdícios e para além

próprias, está consciente da importância de promover a
sustentabilidade ambiental ao longo de toda a cadeia do papel
– da floresta, passando pela produção, até à distribuição. Em

do seu âmbito próprio, a Inapa tem em curso o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas visando oferecer aos seus
clientes soluções económicas, mas eficazes, de tratamento

alguns casos, são efectuadas verificações e confirmações
internas e externas, de forma a fazer cumprir todos os

dos seus resíduos. A título de exemplo, poder-se-á referir a
oferta de serviços de recolha e tratamento de resíduos ofer-

procedimentos ambientalmente sustentáveis.

ecido pela Inapa França em parceria com a Veolia.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL
Falar de responsabilidade
social é discutir o papel das
empresas na construção
do futuro comum.
A Inapa entende a responsabilidade social como uma contribuição para a construção do futuro sustentável, mais justo
e equilibrado, razão pela qual as acções de so lidariedade
integram a cultura e Gestão da Inapa nas diversas geografias
onde opera.
Em nome dos colaboradores e accionistas, em nome de todos, assume uma postura socialmente responsável porque
acreditamos que pequenos gestos fazem a difere nça e podem
melhorar um percurso de vida.
Através das participadas responde todos os anos a um conjunto
de solicitações de organizações de apoio social, cultural e desportivo de âmbito local, nacional ou internacional.
A Inapa é membro do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial (GRACE) e realizou contribuições à BUS - Bens
de Utilidade Social e à Associação EPIS - Empresários pela
inclusão social.
De entre as diversas acções cumpre referir a concessão de bolsas de estudo a jovens dos Países de Língua Oficial Portuguesa,
o apoio à União Humanitária de Doentes com Cancro e à Karacter organização vocacionada para projectos de inclusão social,
bem como o apoio à Fundação Belga do Cancro na Bélgica.
A responsabilidade social integra já a cultura da Inapa no
sentido da promoção do bem-estar das comunidades e dos
agentes com os quais se relaciona, numa perspectiva de participação daqueles no valor gerado.
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PAPEL
A Inapa é o quarto maior distribuidor de papel a nível europeu,
ocupando posições de destaque, entre os três principais players
nos mercados da Alemanha, França, Suíça, Espanha e Portugal.
Oferece aos seus clientes uma gama variada de produtos (papel
e consumíveis gráficas e de escritório) de diversas marcas
(incluindo marcas próprias), realizando entregas, na maior
parte dos clientes em menos de 24 horas.
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2010

2009

2008

2007

∆ 10/09

914
980,3
181,2

887
937,8
170,3

984
1.044,2
183,4

1.027
1.050,2
176,0

2,9%
4,5%
6,4%

18,5%
141,0

18,2%
133,1

17,6%
137,9

16,8%
130,8

0,33 pp
6,0%

Provisões para activos correntes
Re-EBITDA
Margem Re-EBITDA (%)

4,8
35,4
3,6%

4,8
32,4
3,5%

3,9
41,6
4,0%

3,8
41,3
3,9%

0,9%
9,2%
0,15 pp

EBIT
Margem EBIT (%)
Custos financeiros líquidos2

25,9
2,6%
17,1

23,6
2,5%
19,0

32,9
3,2%
32,4

26,9
2,6%
35,8

9,6%
0,12 pp
-10,2%

8,8
3,7

4,9
2,2

1,5
1,0

-10,6
-4,6

79,9%
69,3%

11,1%
56,3

10,9%
96,0

11,8%
51,0

11,1%
138,0

0,2 pp
-41,4%

31-12-10

31-12-09

31-12-08

31-12-07

∆ 10/09

434,0
2,1 x
217,9

422,1
1,7 x
185,5

475,6
1,3 x
233,8

465,0
1,2 x
228,0

42,8%
0,4 x
17,4%

MILHÕES DE EUROS
Toneladas (‘000)
Vendas
Margem bruta
Margem bruta (%)
Custos de exploração1

Resultado antes de impostos
Resultado líquido
ROCE (%)
Capitalização bolsista

Dívida líquida
Cobertura encargos financeiros
Capitais circulantes

(1) Líquido de proveitos com prestações de serviços e outros rendimentos e exclui provisões (2) Inclui securitização

GLOSSÁRIO

Margem EBIT:

Capitalização bolsista:

EBIT/Vendas totais

Número de acções x cotação

Dívida líquida:

ROCE:

Re-EBITDA:
Resultados recorrentes antes de

Empréstimos de médio e longo prazo +
empréstimos de curto prazo + fornecedores

Re-EBITDA/ (Activos fixos tangíveis
+ investimentos não correntes

amortizações, custos não recorrentes,
custos financeiros e impostos

de imobilizado + financiamentos associados
a activos financeiros - disponibilidades

+ capitais circulantes)

Margem Re-EBITDA:
Re-EBITDA/Vendas Totais

Capitais circulantes:
Clientes + existências - fornecedores

Re-EBITDA / Custos financeiros líquidos

Cobertura encargos financeiros:

FACTOS RELEVANTES DO ANO
21 DE ABRIL DE 2010
Anúncio da proposta para aquisição do negócio de distribuição de papel do Grupo Burgo em Espanha,
sob a designação EBIX.

11 DE MAIO DE 2010
Assembleia Geral da Inapa aprova contas, elege os Órgãos Sociais para o triénio 2010-2012 e aprova o Plano Estratégico 2013.

5 DE JULHO DE 2010

FACTOS SUBSEQUENTES
Após o encerramento do exercício ocorreram os seguintes factos relevantes:

6 DE JANEIRO DE 2011
Encerramento da operação de titularização de créditos e contratação de 133 milhões de euros em linhas de crédito.

02 SÍNTESE DA ACTIVIDADE
FACTOS RELEVANTES

Conclusão da aquisição do negócio de distribuição de papel do Grupo Burgo em Espanha.

41.

11 DE JANEIRO DE 2011
Informação sobre as condições financeiras em que foram contratados os 133 milhões de euros em linhas de crédito.

3 DE FEVEREIRO 2011
Anúncio do pedido de convocatória da Assembleia Geral pelo Conselho de Administração com o pedido de autorização do aumento de capital de até 75 milhões de euros.

2 DE MARÇO DE 2011
Anúncio público da alienação da participada não estratégica Tavistock.
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ENQUADRAMENTO
ECONÓMICO
CENÁRIO MACROECONÓMICO
O ano de 2010 foi marcado pelas dúvidas quanto à evolução das
economias europeias, pela crise no sector financeiro e pela

EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO REAL DO PIB
NAS ECONOMIAS EUROPEIAS

incerteza quanto ao equilíbrio das contas públicas em diversos
países Europeus.
No primeiro semestre de 2010, devido aos receios existentes
quanto à recuperação do crescimento económico, os governos
das principais economias europeias mantiveram os estímulos

PAÍS

2010

2009

para acelerar a recuperação no período de crise que se registou. Durante o segundo semestre algumas das principais economias europeias, como Alemanha, França e Suíça, mostraram

Alemanha
França

+3,6%
+1,6%

-4,7%
-2,6%

sinais de crescimento. Apesar da melhoria face ao comportamento em 2009, 2010 ainda foi um ano de contracção para a
economia Espanhola.

Suíça
Portugal
Espanha

+2,6%
+1,3%
-0,2%

-1,9%
-2,5%
-3,7%

As estimativas da Comissão Europeia, indicam que a Zona
Euro em 2010 terá crescido 1,7%, face a um decréscimo de

Zona Euro (15)

+1,7%

-4,1%

4,1% em 2009.

Fonte: Eurostat

Com efeito, a procura nos papéis revestidos (CWF) e não
revestidos (UWF), registou um crescimento positivo. Segundo a

sociais, acima do que foi orçamentado por várias economias, e
respectivo desequilíbrio das contas nacionais.

CEPIFINE, nos CWF a variação face a 2009 foi positiva situando-se nos 2,3%. Quanto aos UWF o crescimento foi mais elevado,

As taxas de juro de referência durante 2010 mantiveram-se em
níveis historicamente baixos, com a taxa directora do Banco
Central Europeu a manter-se nos 1%, constituindo um es-

cerca de 4,1% face ao ano antwerior.
A redução do excesso de oferta aliada ao aumento da procura,
via recuperação das economias, e redução de stocks, justifica

tímulo adicional, pelo efeito nos encargos financeiros.
A crise no sector financeiro constituiu outro dos factores
marcantes para a economia mundial. O mercado interbancário

os sucessivos incrementos de preços por parte dos produtores,
nos revestidos e não revestidos. Esta correcção dos preços só
parcialmente permitiu recuperar da descida registada desde

registou uma alteração profunda, o que dificultou o acesso de
diversas instituições financeiras às suas fontes de financiamento

2007, o que poderá antever a possibilidade de manutenção dessa recuperação no futuro próximo.

habituais, com o consequente agravamento das condições para
a obtenção de fundos.
A crise no sector financeiro, sobretudo em Espanha e Portugal,

O peso dos distribuidores de papel no mercado manteve-se
estável. Durante 2010 os distribuidores representaram 84% do
mercado de papel, 85% em 2009. Em simultâneo, verificou--se

reflectiu-se na economia “real”, pois o acesso das empresas ao
crédito foi dificultado e registaram-se subidas generalizadas

um aumento da concentração do mercado nos principais distribuidores, como reflexo da maior eficiência destes operadores.

nos spreads das linhas concedidas.
Finalmente, o ano transacto foi marcado por uma forte desconfiança dos investidores relativamente à qualidade da dívida

Em 2010, segundo os dados da Eugropa, os volumes de papel
nos cinco principais mercados em que a Inapa opera - Alemanha, França, Suíça, Espanha e Portugal - registaram compor-

soberana de diversos países e pela adopção de programas de
austeridade, impondo restritições ao consumo e ao investimento, com o intuito de controlar o défice público.

tamentos diferentes, em linha com a evolução das respectivas
economias. Na Alemanha e Suíça registou-se um crescimento
de volumes, entre os 4,0% e os 1,4% respectivamente. O mer-

A Grécia e Irlanda, devido ao défice público que registaram,
necessitaram pedir o apoio do Fundo Europeu de Estabilização

cado Francês manteve os volumes observados no ano anterior
(-0,9%). No mercado Ibérico, devido à elevada incerteza ainda

Financeira e do FMI. Portugal e Espanha viram o custo da sua
dívida soberana subir para níveis sem precedentes.
O rating de diversos Estados foi revisto em baixa um pouco por

existente, registou-se um decréscimo de volumes, de 4,5% em
Espanha e 3,8% em Portugal. Em termos agregados, nos cinco
mercados registou-se um crescimento de 1,8% relativamente a

toda a Europa como reflexo do agravamento do défice registado.
Esta situação, veio agravar a crise no sistema financeiro dos

2009, 2,3% nas vendas de fábrica e 1,3% nas vendas de armazém.

respectivos países.
Em conclusão, 2010 foi um ano em que diversas economias
deram sinais de recuperação, mas marcado por uma forte instabilidade no sector financeiro e pela desconfiança dos investidores quanto ao equilíbrio das contas públicas de diversos
países Europeus.
A evolução mais recente das economias e do comportamento
dos mercados permite perspectivar a manutenção da tendência
de recuperação económica, prevendo-se para a maioria dos
países Europeus crescimentos positivos do seu PIB.

SECTOR DO PAPEL
O comportamento do sector do papel em 2010 foi marcado pelo
crescimento dos volumes, cerca de 3,9%, e preços, decorrente
da conjugação do comportamento positivo registado em diversas economias, que determinou um aumento da procura, e do
efeito resultante das medidas de racionalização da capacidade
produtiva.
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O desemprego na Zona Euro continuou em níveis historicamente elevados, contribuindo para o aumento das despesas
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SÍNTESE
CONSOLIDADA
As vendas consolidadas da Inapa cresceram 4,5% face a 2009,

mulados aumentaram 80%, atingindo os 8,8 milhões de euros.

para os 980,3 milhões de euros.

Em consequência da melhoria dos resultados de todas as par-

Os negócios complementares ao papel tiveram um crescimento

ticipadas, os impostos aumentaram 92%, para os 5,1 milhões de

de 25% atingindo os 66,4 milhões de euros, representando 6,8%

euros. Do total de impostos registados, os impostos correntes
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das vendas consolidadas face a 5,7% em 2009. Em simultâneo

representaram apenas 2,3 milhões de euros, correspondendo o

com o crescimento das vendas, a margem bruta melhorou 0,3

remanescente a impostos diferidos.

pontos percentuais fixando-se nos 18,5%, reflectindo o enfoque

Os resultados líquidos, não obstante o significativo aumento da

na rentabilidade das vendas. A melhoria no mix de produtos

carga fiscal, melhoraram 69%, de 2,2 milhões de euros em 2009

vendidos foi uma das principais iniciativas comerciais que mais

para 3,7 milhões de euros.

contribuiu para o aumento da rentabilidade.

O capital circulante a 31 de Dezembro de 2010 foi de 217,9

Os custos de exploração antes de provisões, retirando o efeito

milhões de euros, um acréscimo de 32,4 milhões de euros face

da EBIX, registaram um ligeiro aumento. Em 2010 aumentaram

a 31 de Dezembro de 2009, representando 81 dias de vendas.

7,9 milhões de euros, fixando-se nos 141,0 milhões de euros, o

Este aumento é decorrente do crescimento da actividade em

que representou um aumento de 6,0% face a 2009. A integração

Espanha gerado pela aquisição do negócio da EBIX (18,6 mi-

da EBIX representou um incremento de cerca de 3,0 milhões de

lhões de euros).

euros de custos operacionais.

A dívida líquida consolidada a 31 de Dezembro de 2010 aumen-

As provisões, como consequência dos rigorosos critérios

tou 2,8%, ascendendo a 434,0 milhões de euros, que compara

adoptados e apesar do aumento na actividade, mantiveram-se

com 422,1 milhões de euros a 31 de Dezembro de 2009, um

nos níveis de 2009, 4,8 milhões de euros, representado 0,5%

acréscimo de 11,9 milhões de euros. Não obstante o investi-

das vendas.

mento efectuado em Espanha com a aquisição do negócio da

O EBITDA recorrente aumentou 9,2%, para os 35,4 milhões de

EBIX por 2 milhões de euros, o aumento da dívida está rela-

euros a que corresponde uma margem de 3,6%, valor este em

cionado com o aumento do capital circulante, resultante do

linha com os objectivos estratégicos traçados e que constitui

crescimento da actividade.

hoje uma das referências do sector.

A dívida bruta a 30 de Dezembro de 2010 totalizou 450,5 mil-

Os resultados operacionais (EBIT) cresceram 9,6% para os 25,9

hões, representando a operação de titularização de créditos

milhões de euros, representando 2,6% das vendas, um valor

32,8 milhões de euros, os empréstimos de médio e longo prazo

que compara favoravelmente com o referencial do sector.

157,2 milhões de euros, os empréstimos de curto prazo 248,6

Como reflexo dos níveis de dívida e não obstante o aumento de

milhões de euros e dívidas por locações financeiras 11,9 mil-

spreads ocorrido no mercado, os custos financeiros líquidos do

hões de euros.

período caíram 10,2%, situando-se nos 17,1 milhões de euros.

O rácio de cobertura dos encargos financeiros melhorou de 1,7x

Em termos consolidados, os resultados antes de imposto acu-

em 2009 para 2,1x em 2010.

No exercício em análise, o mix de negócios manteve-se relativamente estável face a 2009, embora seja de assinalar o aumento

EBIT POR ÁREA DE NEGÓCIO

do peso dos negócios complementares ao papel no total de vendas consolidadas de 5,7% para 6,7%, em resultado da estratégia

87,4%

adoptada em 2007. Para esta melhora na carteira de negócios
contribuiu o crescimento de 23,5% do negócio da Comunicação

Papel

Visual e de 18,4% do negócio da Embalagem.

7,4%

Ao nível da geração de resultados operacionais (EBIT), os
negócios de distribuição de materiais de embalagem e de

Embalagem

comunicação visual aumentaram o seu peso, contribuindo já

5,2%

com 12,6% da geração de resultados do Grupo (7,4% em 2009).
Estas duas áreas de negócio, foram identificadas pelo plano

Comunicação
Visual

estratégico 2010-2012, como sendo as áreas onde o Grupo irá
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investir de forma a continuar a crescer, melhorar a rentabilidade e garantir a sustentabilidade.

PAPEL
VENDAS

(MILHÕES/ANO)

As vendas em volume aumentaram 2,9%, passando de 887 mil

EBIT

toneladas em 2009 para 914 mil em 2010.

(MILHÕES/ANO)

O mercado Espanhol foi o principal impulsionador do crescimento, com um aumento de 21 mil toneladas face a 2009,
decorrentes não só da aquisição da Ebix como também da

1009
896,6

928,9

melhoria da posição da Inapa nesse mercado. A Alemanha
e França, os dois principais mercados do Grupo, registaram

26,7
19,2

23,2

crescimentos de 1,5% e 1,7% respectivamente. A Suíça manteve os seus volumes nas 56,7 mil toneladas. Portugal, foi o
único mercado onde se registou um decréscimo de volumes,
9,1% face a 2009, como reflexo das dificuldades que a indús-

Total

5,7

8,3

10,9

2008

2009

2010

tria gráfica nacional atravessa. Nos restantes mercados, o
destaque vai para o mercado Angolano , que iniciou a sua ac-

Comp.
Bizz

tividade na segunda metade de 2009, e que obteve um cresci-

2008

2009

2010
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mento de 452%.

As vendas em valor aumentaram 3,6% face a 2009, ascendendo a 928,9 milhões de euros. A venda de papel registou um

QUOTA DE MERCADO DA INAPA EM VOLUME

crescimento de 3,3% e os outros produtos, nomeadamente os
consumíveis gráficos e de escritório, cresceram 31%, representando 10,9 milhões de euros de vendas.
O preço de venda do papel registou uma tendência de cresci-

PAÍS

2010

2009

∆09-10

Alemanha
França
Suíça

17,1%
22,2%
17,3%

17,6%
21,6%
17,6%

-0,5 p.p.
+0,6 p.p.
-0,3 p.p.

Espanha
Portugal
5 mercados-chave

15,6%
51,0%
18,7%

10,2%
53,9%
18,5%

+5,4 p.p.
-2,9 p.p.
+0,2 p.p.

mento ao longo do ano. O primeiro trimestre do ano foi marcado por preços baixos, reflectindo a queda ocorrida durante
a segunda metade de 2009. A partir de Abril/Maio, iniciou-se a
correcção do nível de preços do mercado, tendo os produtores
imposto aumentos graduais sucessivos. Não obstante essa
02 SÍNTESE DA ACTIVIDADE
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correcção, em termos médios em 2010, o preço médio do papel
foi de 1.005 euros, um aumento de apenas 4 euros face a 2009.

cado, em virtude de políticas comerciais mais restritivas para

percentuais, situando-se nos 17,7% das vendas. Esta evolução

redução do risco de crédito. França registou uma melhoria da

reflecte o posicionamento adoptado deste 2007 assumindo-

sua posição no mercado, tendo obtido um aumento de 0,6 pon-

se a Inapa como um prestador de serviços aos seus clientes

tos percentuais, passando a o segundo distribuidor naquele

mediante a oferta, não só de papel, mas também de todos

mercado. A Suíça manteve a sua posição de mercado, com

os demais consumíveis gráficos e de escritório e serviços de

uma quota de 17,3%. Em Espanha, desde Julho de 2010, a

logística. Os resultados operacionais (EBIT) do negócio do
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quota média foi de 21,3%, que compara com 10,2% em 2009,

papel aumentaram em 4,0 milhões de euros relativamente a

ou seja mais do duplicou a sua posição de mercado (a média da

2009, representado 2,5% das vendas. A contribuir para esta

quota do ano, desde o início do exercício foi de 15,6%).

melhoria, esteve a contenção nos custos operacionais, aliada

A margem bruta do negócio de papel melhorou 0,4 pontos

à melhoria da margem bruta.

A quota de mercado da Inapa em 2010 no conjunto dos cinco
Fonte: Eugropa

mercados chave (Alemanha, França, Suíça, Espanha e Portugal), aumentou 0,2 pontos percentuais para os 18,7%. Alemanha e Portugal registaram uma redução da quota de mer-

EMBALAGEM
O negócio da embalagem registou um forte crescimento em
2010, +18,4% face a 2009, com vendas de 33,9 milhões de
euros.
As vendas foram sobretudo realizadas pela venda directa de
um portfolio de produtos de embalagem e pela prestação de
serviços de valor acrescentado associados à embalagem. Adicionalmente, há a destacar os canais de venda online que têm
vindo a registar um crescimento significativo.
2010 foi marcado pelo início da actividade comercial de distribuição de embalagem em Portugal fora do segmento gráfico. O Grupo passa assim a contar com operações de embalagem em três dos seus cinco mercados chave: Alemanha,
França e Portugal.
Os resultados operacionais (EBIT) da embalagem aumentaram
44% face a 2009, cifrando-se em 1,9 milhões de euros, representando 5,6% das vendas (4,6% em 2009). A melhoria da performance é explicada por um aumento dos custos operacionais
(crescimento de 5%) bastante abaixo do aumento registado na
actividade do negócio.

VENDAS

(MILHÕES/ANO)

EBIT

(MILHÕES/ANO)

33,9

1,9

29,8 28,7

1,3
1,0

2008

2009

2010

2008

2009

2010
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COMUNICAÇÃO VISUAL
No ano de 2010 verificou-se uma forte recuperação no sector
gráfico. A mudança da tecnologia offset para digital conheceu
uma nova aceleração, após um período de crise marcado pela
incerteza e pelas dificuldades de acesso ao crédito (um factor
determinante na venda de equipamentos).
As vendas em 2010 aumentaram 24% face a 2009, para os 25,5
milhões de euros. O crescimento verificado está em linha com

VENDAS

(MILHÕES/ANO)

a tendência observada nos últimos anos. As vendas de equipamentos, tintas e substratos de impressão, representaram a
maioria das vendas.

25,5
20,7

Durante o ano transacto foi realizado um esforço de melhoria da eficiência operacional, através da captura de sinergias
deste negócio com o da distribuição de papel. As operações de
distribuição de comunicação visual estão mais integradas com
as da distribuição de papel, nomeadamente através da partilha

EBIT

(MILHÕES/ANO)

1,4

11,3
0,5

0,4

2008

2009

de armazéns e logística. Estas medidas permitiram ao negócio
crescer velozmente, sem que o mesmo efeito se tivesse sentido
ao nível dos custos (que apenas aumentaram 4%).
A margem operacional (EBIT) mais do que duplicou (um crescimento de 225%) situando-se nos 1,4 milhões de euros, o que
corresponde a 5,3% das vendas.

2008

2009

2010

2010

A principal incumbência da Inapa – IPG é a a definição da
política estratégica do Grupo, a coordenação das actividades
operacionais das filiais nos vários países em que opera, e a

 Definição da política de investimento e coordenação da sua
implementação;
 Coordenação da gestão dos sistemas de informação;

procura de obtenção de sinergias existentes entre os vários
negócios. A actividade da empresa estendeu-se às seguintes

 Comunicação institucional;
 Assessoria jurídica do Grupo.

áreas de intervenção:
 Definição de linhas estratégicas do Grupo;

A Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA, encer-

 Definição das linhas de orientação da política comercial a
seguir em cada mercado;

rou o exercício com um resultado líquido de 3,7 milhões de
euros, o que corresponde a um crescimento de 110% face ao

 Definição da politica de compras e negociação com os principais fornecedores do Grupo;
 Definição da política de financiamento e coordenação da sua

exercício anterior.
Segundo as novas regras contabilísticas SNC, as vendas e
serviços prestados e outros rendimentos e ganhos (decor-

implementação;
 Coordenação da tesouraria e desenvolvimento de relações
com o sistema financeiro;

rente dos serviços prestados às subsidiárias, da negociação
das compras dos principais fornecedores e gestão das marcas
próprias) atingiram os 12,6 milhões euros. O resultado opera-

 Planeamento e controlo de gestão;
 Definição das políticas contabilísticas do Grupo;

cional em 2010 ascendeu a 11,9 milhões de euros.
A situação líquida a 31 de Dezembro de 2010 era de 158,8

 Auditoria interna;
 Definição e monitorização dos principais riscos;
 Desenvolvimento de relações com accionistas, investidores

milhões de euros, um aumento de 7,0 milhões face a 2009. O
activo líquido ascendeu a 366,5 milhões de euros, 0,1 milhões
de euros acima do período homólogo.

e reguladores do mercado de capitais;
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PERSPECTIVAS
PARA 2011
Para o exercício de 2011 é esperado um aumento das vendas
consolidadas da Inapa suportado pelo crescimento moderado

Grupo continuará focalizado na análise de eventuais oportunidades de consolidação nos mercados em que opera a par do

da procura, gerado pelo crescimento das principais economias
europeias onde opera, a par do aumento do peso dos negócios
complementares.

desenvolvimento de iniciativas que reduzam os seus custos
operacionais, designadamente mediante a uniformização dos
sistemas de informação de suporte ao negócio.

Não obstante a recuperação registada no preço durante o ano
transacto e tendo em conta a redução de capacidade produtiva

A contratação, feita para 2011 ao nível do Grupo, de uma
cobertura do risco de crédito para as participadas nas várias ge-

prevista para a Europa, espera-se que durante 2011 se assista
ainda a uma ligeira correcção ascendente dos preços.
Os volumes no sector do papel deverão continuar estreitamente

ografias deverá resultar numa redução dos riscos de crédito de
clientes nos próximos anos a par da melhoria das condições de
competitividade, reduzindo o nível de provisões e contribuindo

ligados à evolução das economias. Para 2011 está previsto
que as principais economias europeias continuem a crescer,
com particular destaque para a Alemanha, o principal mercado

para minimizar a volatilidade dos resultados deste negócio, permitindo ainda a melhoria das condições no acesso ao crédito.
Os negócios da embalagem e da comunicação visual deverão

do Grupo, que se perspectiva que registe crescimentos reais
acima dos 2%, a par da França com 1,6% e da Suíça com 1,8%.

manter a tendência de crescimento acima do negócio do papel, mantendo em simultâneo maiores níveis de rentabilidade

Pode-se perspectivar que 2011 marcará, também, o regresso
da economia Espanhola ao crescimento, após dois anos negativos. A economia Portuguesa, cujo mercado representa cerca

operacional.
A redução da dívida constitui uma prioridade para o Grupo,
pelo que para além da maior geração de resultados, a Inapa irá

de 5% do negócio da Inapa, é a única que deverá ter um desempenho abaixo do registado no ano transacto.
Os distribuidores de papel deverão continuar a ganhar quota

prosseguir as acções definidas para a redução dos seus níveis de
fundo de maneio a par da alienação de activos não estratégicos.
A Inapa continuará a seguir as linhas orientadores para 2010-

de mercado no total de papel vendido na Europa, mantendo a
tendência dos últimos anos.

2013 que recolheram o voto de apoio e confiança dos accionistas na última Assembleia Geral em 11 de Maio de 2010.

De forma a extrair o máximo de valor do negócio do papel, o

COMPORTAMENTO
EM BOLSA
O mercado Português foi um dos mais atingidos, tendo registado uma contracção do seu principal índice, o PSI-20, de 11%.
Os volumes transaccionados no mercado Português aumentaram, fixando-se nos 39,9 mil milhões de euros, um acréscimo de
29% face a 2009.
O título Inapa durante o ano 2010 registou uma queda de 41%, de 0,64 euros para 0,375 euros.

EVOLUÇÃO DA COTAÇÃO INAPA

EVOLUÇÃO DA INAPA, DO ÍNDICE E
ENTIDADE COMPARÁVEL DO SECTOR
Inapa

PSI-20

Sequana (Antalis)
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O ano de 2010 foi marcado por um sentimento misto nos mercados de capitais, tendo-se registado uma contracção nas geografias
do Sul da Europa, influenciados pelas incertezas das contas públicas dos países nessa região.
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1.

Apresentação dos resultados de 2009 (3 Março)

2.

Anúncio da intenção de aquisição EBIX (21 de Abril)

3.

Resultados do 1º Trimestre (27 de Abril)

4.

Assembleia Geral Anual (11 de Maio)

5.

Efectivação da aquisição EBIX (5 de Julho)

6.

Resultados do 1º semestre (30 de Agosto)

7.

Resultados do 3º Trimestre (11 de Novembro)

Apesar da melhoria dos resultados da empresa,
a evolução do título foi penalizado pela conjuntura do mercado Português, não obstante o seu
diminuto peso nas vendas consolidadas, e pelos
elevados níveis de endividamento que continua a
apresentar. A penalização pelos níveis da dívida
foi particularmente sentida na segunda metade
do ano, quando o mercado português registou
uma melhoria e o título da Inapa continuou a desvalorizar.
Quando comparada a performance do título com
entidades comparáveis, é possível constatar que
a sua evolução não seguiu a tendência do sector.
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VOLUME MÉDIO DIÁRIO
DE TRANSACÇÕES

As transacções do título Inapa durante 2010 reduziram-se de forma significativa comparativamente com o período homólogo de 2009, tendo os
volumes transaccionados reduzido em 78%.

(MILHARES DE ACÇÕES)

A Inapa continuou a ser acompanhada em termos de análise económicofinanceira por analistas do Banco Português de Investimento e da Caixa

5.463

Banco de Investimento, que durante o ano de 2010, emitiram vários relatórios
de análise.
De destacar ainda o reconhecimento que a prestigiada revista internacional

2.868
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1.228

2008

2009

World Finance fez atribuindo à Inapa o prémio de melhor Corporate Governance 2011 – Portugal. Este reconhecimento premeia a transparência e a
adopção, desde 2007, das melhores práticas ao nível da governação.

2010

ACÇÕES PRÓPRIAS
No decorrer do ano de 2010 a sociedade não alienou ou adquiriu quaisquer acções próprias pelo que terminou o exercício sem que
detivesse acções próprias em carteira.
Autorizações concedidas a negócios entre a Sociedade e os seus Administradores
Não ocorreram durante o exercício transacto quaisquer negócios entre a sociedade e qualquer um dos seus administradores acrescendo ainda que à Sociedade não foi solicitada qualquer autorização nesse sentido.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Propomos que os resultados líquidos da Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA no montante de 3.665.724,32 euros,
sejam levados à conta de resultados transitados.

02 SÍNTESE DA ACTIVIDADE
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE

53.

Lisboa 10 de Março de 2011
Para cumprimento do disposto no nº1, alínea
c) do artº 245 do Código de Valores Mobiliários,
os membros do Conselho de Administração da
Inapa – Investimentos, Participações e Gestão,
SA , declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação contida no Relatório
de Gestão, nas contas anuais, na certificação

Álvaro João Pinto Correia
Presidente do Conselho de Administração

José Manuel Félix Morgado
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva

Arndt Jost Michael Klippgen

legal de contas e nos demais documentos de
prestação de contas exigidos por lei ou regulamento referentes a 31 de Dezembro de 2010,

Administrador e vogal da Comissão Executiva do Conselho de Administração

foi elaborada em conformidade com as normas
contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem
verdadeira e apropriada do activo e do passivo,

Administrador e vogal da Comissão Executiva do Conselho de Administração

da situação financeira e dos resultados da sociedade e das empresas incluídas no perímetro

Administrador e vogal da Comissão Executiva do Conselho de Administração

de consolidação, e que o Relatório de Gestão expõe fielmente a evolução dos negócios sociais,
do desempenho e da posição desta sociedade

Emídio de Jesus Maria

e das empresas incluídas no perímetro de consolidação, contendo uma descrição dos principais riscos e incertezas com que tais empresas

Acácio Jaime Liberado Mota Piloto

se defrontam.

Eduardo Gonzalo Fernández Espinar

António José Gomes da Silva Albuquerque

Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo

Administrador e Presidente da Comissão de Auditoria

Administrador e vogal da Comissão de Auditoria

Administrador e vogal da Comissão de Auditoria

