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MATERIAIS USADOS NO MAPA:
Alemanha - Tela Canvas Algodão
França - Caixa Canelura Dupla Kraft
Bélgica - Papel Keaykolour liso vermelho 300 gr/m2
Luxemburgo - Papel Chagall Oceano
Espanha - Papel Director Cinza 100 gr/m2
Suíça - Papel Kraft Natural 130 gr/m2
Portugal - Bobine bolha de ar
Angola - Papel Curious Metalics Super Gold 300 gr/m2
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ALEMANHA

SUÍÇA

28 ARMAZÉNS
COM 12 MIL REFERÊNCIAS
E 1450 TRABALHADORES
SERVEM 70 MIL CLIENTES
ENTREGANDO 900 MIL
TONELADAS

01.
ANGOLA

INAPA GLOBAL

05

01. INAPA GLOBAL
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ESTRUTURA
DE PARTICIPAÇÕES
INAPA - INVESTIMENTOS
PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO SA

100%

100%

Europackaging
SGPS, Lda.

Gestinapa
SGPS, SA

47%

32,5%

100%

100%

100%

99,75%

50,6%

Logistipack,
SAS

Inapa France,
SAS

Inapa España
Distribución de Papel, SA

Inapa Portugal
Distribuição de Papel, SA

Inapa Deutschland,
GmbH

99,94%

25%

100%

94,9%

67,5%

Inapa
Belgique, SA

Surpapel

Inapa Angola, SA

Papier Union,
GmbH

Inapa Suisse, SA

97,81%

100%

100%

100%

100%

Inapa Luxembourg,
SA

Inapa Packaging,
GmbH

PMF - Print Media
Factoring, GmbH

Inapa Viscom
GmbH

Inapa Logistics
GmbH

100%

100%

Hennessen
HTL - Verpackung,
& Potthoff, GmbH
GmbH

LEGENDA:
Holding

06

Papel

Embalagem

Comunicação Visual

100%
Complott Papier Union,
GmbH

925M2
EM VENDAS
PAPEL
Distribuição de uma gama completa de produtos
e serviços à indústria gráfica e escritórios numa
lógica full service provider — papel (couché, offset,
cutsize, digital, autocopiativo, cartolinas, envelopes,
papéis especiais), consumíveis gráficos (chapas, tintas,
químicos), consumíveis de escritório, factoring e serviços
de logística.

QUOTAS
DE MERCADO
NO PAPEL EM 2011

Alemanha

França

17%

22%

5,1%
EBIT
EMBALAGEM
Distribuição de uma gama completa de produtos de
embalagem — caixas, filmes, cintas, fitas, enchimentos,

Suíça

Espanha

17%

23%

Portugal

52%

sacos, etiquetas, máquinas — e soluções à medida
— personalização de embalagens, fulfilment e logística.

4,5%
EBIT
COMUNICAÇÃO
VISUAL
Distribuição de uma gama completa de produtos
e serviços para impressão digital de grande formato

Fonte: Eugropa

— impressoras, tintas / toners, media, software
e assistência técnica.
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
DA COMISSÃO
EXECUTIVA

O

ano de 2011 foi desafiante para a Economia Europeia, com

os níveis de confiança dos consumidores e das empresas

em declínio, aliado a uma redução na procura global e à
crise do sector financeiro, factores que determinaram um dos
piores quadros macroeconómicos dos últimos dez anos.
Especialmente no segundo semestre, com a perda de confiança
dos agentes económicos, a Economia reflectiu os receios sentidos relativamente ao efeito de contágio da Grécia aos restantes
países do Euro, e o risco que isso representaria para o futuro da

foram
“Em 2011
relevantes
s
o
s
s
a
p
s
o
d
a
d
o do
na consecuçã
ratégico
objectivo est
nto
de crescime
dos negócios
es.”
complementar

moeda única.
No último trimestre do ano, a Economia Europeia apresentou
uma contracção, pela primeira vez desde a recessão global. O
crescimento real do PIB foi inferior ao registado em 2010 e o consumo privado registou um crescimento consideravelmente mais

acontecido no ano anterior, representando já 19% dos resultados

fraco que no ano anterior.

operacionais.

Os mercados financeiros registaram também dificuldades, em

Devido à forte pressão concorrencial sentida no sector, a Inapa

resultado da crise da dívida soberana, tendo-se verificado uma

não conseguiu repassar para os seus clientes o aumento integral

deterioração das condições de crédito para os intervenientes
no mercado e dificuldades acrescidas no acesso ao crédito. A

do custo médio registado no papel, o que levou a um decréscimo
na margem bruta. Esta queda explica o decréscimo registado nos

redução no financiamento à economia reflectiu-se no aumento

níveis de Re-EBITDA, dada a maior rigidez dos custos operacio-

do desemprego para níveis relevantes e na contracção do investimento em publicidade e promoção, factores determinantes para

nais.

o comportamento do consumo de papel.
O sector do papel reflectiu as dificuldades sentidas a nível macro-

opera, tendo registado uma ligeira melhoria na quota de mercado global.

-económico e registou um decréscimo na procura, parcialmente

De uma forma geral, as subsidiárias do Grupo dedicadas ao

compensado pelo aumento dos preços, embora sem contrapartida nas margens que sofreram uma significativa contracção.

A Inapa manteve a posição de liderança nos mercados em que

segmento do papel registaram um decréscimo nas vendas face
ao ano anterior, com excepção de Espanha e de França. As em-

Dado o cenário macroeconómico Europeu e do sector, o desempenho da Inapa em 2011, determinado pela conjuntura exógena,

presas de embalagem e comunicação visual aumentaram também as suas vendas. Ao nível das margens verificou-se uma de-

ficou aquém dos objectivos.

terioração, fortemente condicionada pela concorrência.

No entanto, e apesar da difícil envolvente externa, a Inapa registou um ligeiro crescimento nas vendas, face a 2010, reflectindo

Não obstante a exigente envolvente exógena em 2011 a Inapa
manteve a execução do seu plano estratégico para o período

a estratégia que vem sendo implementada, designadamente
o esforço de crescimento dos negócios complementares. As

2010-2013. De entre os objectivos alcançados cumpre-me referir,
pela sua relevância, a contínua optimização do fundo de ma-

vendas de materiais e soluções de embalagem, comunicação

neio, o aumento de capital realizado num contexto económico

visual, consumíveis gráficos e de escritório aumentaram a sua
contribuição para as vendas consolidadas, tal como já tinha

menos favorável, as parcerias estratégicas celebradas, o desinvestimento de activos não estratégicos, as aquisições de novas
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Ao nível do fundo de maneio, como resultado do esforço coorde-

A Inapa viu mais uma vez reconhecida a solidez e qualidade do

nado das diversas subsidiárias foi possível reduzir os prazos e
níveis de recebimentos de clientes e inventários, que se traduziu

seu Governo Corporativo mediante a atribuição, pelo segundo
ano consecutivo, do prémio de Melhor Corporate Governance

numa redução de 27 milhões de euros relativamente a 2010, o que
representa um terço da redução do endividamento consolidado

em Portugal, atribuído pela revista World Finance. Esta distinção
constitui um reconhecimento pelo esforço, iniciado em 2007, de

em 2011.

reorganização e adopção de melhores práticas de governo da

No que se refere ao reforço da estrutura de capitais, em finais
de Outubro concluiu-se o processo de aumento de capital, ini-

Inapa.
O Grupo encontra-se preparado para os desafios de 2012. O re-

ciado em 2010, na ordem dos 54 milhões de euros, totalmente
destinado à amortização de dívida do Grupo. Não obstante os su-

forço da posição nos mercados europeus com maior potencial, a
melhoria do mix de vendas e da carteira de produtos, a par do es-

cessivos atrasos deste processo, o mesmo reflecte a confiança

forço de aumento da eficiência operacional e de investimento em

e suporte dos accionistas e instituições financeiras ao plano de
reposicionamento da Inapa.

mercados com maior potencial de crescimento e rentabilidade
legitimam a confiança na consecução de um desempenho posi-

A redução de dívida do Grupo alcançou os 75 milhões de euros,
tendo 1/3 da redução sido efectuado com recurso a fundos gera-

tivo no ano já em curso, sustentando uma perspectiva positiva no
curto e médio prazo.

dos pela actividade operacional do Grupo conforme acima referi.

Termino agradecendo a todos os colaboradores, accionistas,

No entanto, quer devido ao aumento dos spreads, quer à tardia
realização do aumento de capital, os custos financeiros ainda não

clientes, fornecedores e entidades financeiras a confiança depositada na estratégia da empresa e na capacidade de execução

reflectiram este ano a melhoria associada à redução de dívida.

da equipa que represento.

Em 2011 foram dados passos relevantes na consecução do
objectivo estratégico de crescimento dos negócios complementares. Não obstante os resultados desse esforço serem visíveis
apenas aquando da concretização das transacções, neste particular, cumpre-me referir desde logo a parceria comercial celebrada com a Heidelberg para a venda de consumíveis gráficos.
Já no início de 2012 efectivou-se a aquisição da SEMAQ, empresa
de embalagem a operar no mercado francês, que permitirá a duplicação do volume de vendas de embalagem naquele mercado,
completando a carteira de produtos e assegurando a cobertura
integral do mercado. Também no início do ano já em curso se
completou a aquisição da FLS Bildsysteme Vertriebs, que permitirá consolidar o negócio de comunicação visual da nossa
subsidiária alemã na região sul daquele mercado.
Ainda neste âmbito, e de modo a reforçar os meios de gestão nos
mercados relevantes, em 2011 procedeu-se à alienação da operação do Reino Unido, que já em 2007 havia sido referida como não
estratégica para o desenvolvimento do Grupo.
No que se refere à melhoria da eficiência operacional, em 2011 foi
efectuado um alargamento das empresas integradas no centro
de serviços partilhados localizado em Sintra, a par do roll-out do
sistema de Gestão Empresarial do Grupo, e do ajustamento dos
recursos afectos à operação, este último com impacto ao nível
dos custos não recorrentes.
Não obstante a execução dos objectivos acolhidos no plano estratégico 2010-2013, os resultados do exercício ficam determinados
por factores exógenos fortemente penalizadores das empresas
em geral, designadamente a retracção económica e o aumento

José Félix Morgado
CEO

do custo do financiamento às empresas, a que se junta o agravamento do quadro fiscal reflectido no aumento dos impostos
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por via da redução das deduções fiscais das perdas de exercícios
anteriores.
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empresas com potencial para o grupo e melhorias ao nível da
eficiência operacional.

01.
GLOBAL
01. INAPA
INAPA GLOBAL
PERFIL DO GRUPO
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EMBALAGEM

COMUNICAÇÃO
VISUAL

PERFIL DO GRUPO
A Inapa é um dos grupos líderes na distribuição de papel na Europa,
com vendas anuais próximas de mil milhões de Euros e uma posição relevante
em todos os mercados onde opera. A Inapa é ainda a única empresa cotada no
sector da distribuição de papel na Europa.
A Inapa começou a sua actividade em 1965 no sector da produção de papel,
tendo desinvestido desta actividade em 2000, para se focar na distribuição de
papel. Em 2007 a Inapa assumiu como áreas de crescimento e desenvolvimento os negócios da distribuição de Soluções e Materiais de Embalagem a par
da Comunicação Visual, que apresentam taxas de crescimento significativas e
margens de contribuição superiores às do negócio do papel.
A Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. é a sociedade que consolida as empresas operacionais do Grupo, que actuam nos sectores do papel,
embalagem e comunicação visual.
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PERFIL DO GRUPO . PAPEL

Cartolina Gofrada

PAPEL

DISTRIBUIÇÃO
DE 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 pes-

soas.
Com cerca de 900 mil toneladas distribuídas anualmente,
a Inapa detém uma quota no mercado que ronda os 19%, considerando unicamente os mercados onde opera, sendo presentemente um dos líderes entre os distribuidores europeus de
papel.
Para responder às necessidades dos seus 70 mil clientes, nos
8 países em que opera, a Inapa disponibiliza um portfolio com
mais de 12 mil referências de papel.
A Inapa apresenta-se hoje como um “full service provider”,
complementando o negócio do papel com a oferta de consumíveis para o sector gráfico e de escritório, serviço de logística e factoring. Adicionalmente, 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.
A Inapa assegura um serviço de entregas em 24 horas em
qualquer ponto dos mercados onde opera, sendo esse prazo de
apenas 12 horas nos principais centros económicos. Este nível

70.000
CLIENTES
12.000
S
REFERÊNCIA

12

de serviço implica mais de 5 000 entregas diárias e é assegurado a partir de 27 armazéns e plataformas logísticas.
Em 2011 a distribuição de papel representou cerca de 90% da
facturação da Inapa, tendo a venda de papéis de escritório
(Office Papers) representado cerca de 25% dessa facturação.

Serviços
de Logística

A relação privilegiada com os clientes
e o profundo conhecimento técnico das

No segmento de papéis de escritório a
base de clientes da Inapa é composta

Como prestadora de serviços na área da
impressão e embalagem, a Inapa desen-

suas equipas tornam a área de distri-

por empresas, escritórios e organismos

volveu diversas soluções para responder

buição de consumíveis gráficos uma
extensão lógica da área de distribuição

públicos, que apresentam necessidades particulares e um nível de serviço

às necessidades dos seus clientes. A
oferta de serviços de logística é, nesse

de papéis gráficos. Esta circunstância, a

exigente. Com o objectivo de proporcio-

sentido, uma mais-valia em qualquer

par do conhecimento das necessidades
dos clientes permitiu ao Grupo assumir-

nar a estes clientes um ponto de contacto e um fornecimento único, a Inapa

um dos mercados onde está disponível,
permitindo aumentar a competitividade

-se como um fornecedor global para a indústria gráfica e contribuir para a criação

desenvolveu uma área de distribuição
de consumíveis de escritório (Office

dos próprios clientes.
Com cerca de 300 camiões em circula-

de valor pelos seus clientes.

Supplies).

ção e outros tantos colaboradores a ser-

O volume de negócios e a penetração alcançadas, a par do reconhecimento por

Para esse efeito foram estabelecidas
parcerias com alguns dos operadores

vir uma área de armazenagem com mais
de 180 mil metros quadrados – uma

parte dos clientes do valor gerado por

relevantes desta área, que visam dispo-

oferta singular no que toca a serviços de

esta abordagem, justificam as expectativas francamente positivas quanto ao

nibilizar àqueles clientes a mais vasta
oferta de consumíveis de escritório e

armazenamento e transporte - a Inapa
está em condições de actuar como um

crescimento desta área de negócio, tan-

um alto nível de serviço. Neste contex-

operador logístico para os seus clientes,

to mais que este tem sido o segmento
que tem revelado maiores sinergias com

to destacamos a parceria estabelecida
entre a Inapa Portugal e a Liderpapel,

com os consequentes ganhos de eficiência e poupanças que este processo

a área de distribuição de papel.
A carteira de consumíveis gráficos da

grupo espanhol que é o distribuidor exclusivo em Portugal de várias marcas

permite.
A oferta de logística da Inapa destaca-

Inapa foi desenvolvida com base em

de prestígio internacional. Através des-

-se pela combinação da experiência em

parcerias com marcas de reconhecida
notoriedade, e inclui diversos produtos,

ta parceria a Inapa Portugal oferece no
mercado uma ampla gama de consu-

logística com o grande conhecimento
da indústria de papel, fazendo com que

desde tintas a produtos de limpeza, adi-

míveis de escritório, com mais de 8.500

a Inapa seja uma referência em servi-

tivos, cobertores de impressão, chapas e
vernizes, entre outros, constituindo um

referências, especialmente dirigida ao
segmento das médias empresas.

ços logísticos para a indústria gráfica e
transformadora.

portfolio de qualidade e com uma oferta bastante abrangente. Na composição

A Inapa desenvolve actualmente a comercialização de consumíveis de escri-

deste portfolio imperaram as preocupa-

tório na Bélgica, em França, na Suíça,

ções ambientais, nomeadamente no que
diz respeito às tintas, sendo todas elas

na Alemanha e em Espanha.
O futuro passará certamente pela ex-

produzidas com matérias-primas vege-

pansão e desenvolvimento nos merca-

tais renováveis.
No âmbito do desenvolvimento deste

dos onde a Inapa está presente, com
um potencial de crescimento muito

negócio em 2011 a Inapa celebrou uma
importante parceria no segmento dos

assinalável, a par da introdução deste
modelo de negócio noutras geografias

consumíveis gráficos, com a empresa

onde opera.

Heidelberg para a venda dos consumíveis da gama Saphira. A Heidelberg é a

No segmento Office destacou-se em
2011 a celebração dos 10 anos da marca

líder mundial no fornecimento de solu-

própria Inapa Tecno, que continua a au-

ções de impressão, e o seu core business
cobre toda a cadeia produtiva com equi-

mentar a sua notoriedade e a contribuição para os resultados do Grupo.

pamentos, serviços e consumíveis para
impressão offset, bem como soluções

Destacou-se também o relançamento
da loja Inapa Office na Inapa Suíça, em

de impressão digital. Esta parceria per-

parceria com a Waser Ltd, que permite

mite expandir o portfolio de produtos e
fomentar o cross-selling na base actual

abordar o conceito de “one-stop shop”,
possibilitando uma melhoria na eficiên-

de clientes.

cia e gestão de tempo dos clientes.
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Consumíveis
de escritório
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Consumíveis
gráficos
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39M2
O
FACTURAÇÃ
ADORES
90 TRABALH
Espuma Pipoca

EMBALAGEM

EMBALAGEM
distribuição de soluções e materiais de embalagem é

A

nará a actuação das várias empresas dedicadas ao segmento de

a segunda área de negócios mais importante da Inapa.
Com operações na Alemanha, França e Portugal, este

embalagem dentro do Grupo.
Já no início de 2012 a Inapa efectuou mais uma aposta nesta área,

negócio apresenta múltiplas sinergias com o de distribuição de
papel e potencial de “cross selling”, quer para os clientes da

ao adquirir a empresa francesa Semaq (Société d’Emballage
et de Manutention d’Aquitaine), que actua nos segmentos de

área gráfica, quer para os clientes “Office”.

embalagem e armazenamento na zona Sul e Oeste de França.

O mercado europeu de distribuição de embalagem apresenta uma
dimensão relevante, embora muito fragmentado, nele coexistindo distribuidores generalistas e distribuidores especializados,
centrados em apenas um tipo de material de embalagem ou
num número limitado. A globalização económica – no que se refere à especialização e concentração geográfica da produção, 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 lhe possam estar associados.
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. Nesse sentido, em 2011 foram dados alguns passos decisivos,
através da criação de uma empresa em Portugal dedicada a este
segmento e também de uma holding que centralizará e coorde-
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26M2
RECEITAs

COMUNICAÇÃO
VISUAL
s novas tecnologias de impressão, a inovação ao nível

A

Estes desenvolvimentos permitem aplicações tão variadas

dos materiais de suporte e os novos conceitos de comunicação, conduziram à criação de um mercado espe-

como os painéis de publicidade exterior, de publicidade interior, sign making, impressões para utilização em móveis

cífico, em desenvolvimento e com retornos interessantes dos

ou electrodomésticos, coberturas publicitárias de edifícios e

capitais investidos.
Face às potencialidades deste novo mercado, e em associação

meios de transporte.
A oferta da Inapa inclui a distribuição da gama de produtos e

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

materiais, e também dos consumíveis, a venda dos equipamentos de impressão (hardware), o software e a manutenção

um dos principais operadores no mercado alemão.

respectiva (hardware e software).

A Comunicação Visual é o segmento de negócio que apresenta
a maior taxa de crescimento da indústria gráfica, compreen-

No mercado alemão, actuando através da sua subsidiária, a
Complott Papier Union, a Inapa é actualmente o 3º maior

dendo não só os materiais de impressão, mas também os con-

operador do mercado.

sumíveis, a venda dos próprios equipamentos de impressão,
software e respectiva manutenção.

A contribuição deste negócio tem-se revelado extremamente
positiva, justificando as expectativas favoráveis futuras, quer

O rápido desenvolvimento da tecnologia de impressão digital
em combinação com as impressoras de grandes formatos,

em termos de desempenho e crescimento orgânico nos mercados onde já desenvolve esta actividade, quer no que se refere

criaram um novo mercado de aplicações gráficas. As impres-

ao alargamento a outros mercados onde a Inapa está presente.

soras de grandes formatos, que operam entre os 60 cm e os 5
metros de largura, permitem o mais variado tipo de impres-

No final 2011 realizou-se a aquisição de 100% do capital social
da empresa FLS Bildsysteme Vertriebs GmbH, localizada no

sões num alargado conjunto de suportes, como o papel, lona,

Sul da Alemanha, pela Complott Papier Union. Esta aquisição

vinil, filme, tecido ou madeira.

vem complementar a oferta de Comunicação Visual do Grupo.
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Tela Canvas Algodão

COMUNICAÇÃO
VISUAL
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1965
Fundação
da Inapa

HISTÓRIA
1969

el
Inicio da produção de pap

1978
As acções são
cotadas na Bolsa
de Valores de
Lisboa.

Aquisição de J. Gaspar
Carreira (distribuidor
de papel e fabricante de
envelopes português).

1980

1987

ibuição
Negócio da distr
e-se,
de papel expand
0 armazéns
contando com 1
e empresas de
quais
distribuição, dos
Continental,
5 em Portugal
dois em
2 nos Açores,
Inglaterra.
Espanha e 1 em

1989

16

Aquisição
de Sacopel
(Portugal).

1992
1

1998

IDISA é fundada (Espanha).
Aquisição de Lucchetti
Decart (Itália).

O Grupo é reestruturado,
transformando a Inapa numa
holding. Criação da Edições
Inapa (Portugal).

Aquisição do Grupo Mafipa
(França, Bélgica, Luxemburgo,
Suíça) em Junho. Aquisição
da Tavistock Paper Sales
(Inglaterra). S.D.P. procede
à robotização do armazém
principal (Sintra / Portugal).

1999

Aquisição do negócio
da Burgo em Espanha,
passando a ser o terceiro
maior distribuidor de papel.

2010
Início da Inapa
Angola
– Distribuição
de Papel, SA.

2009
Aquisição de
Complott Arte
Vertrieb, GmbH
– empresa de
comunicação visual
na Alemanha.

2008

Aquisição de H
T L - GmbH
Verpackung e
da Hennessen
GmbH & Pottho
ff – empresas
de
embalagem na A
lemanha. Aquisiç
ão
da Logistipack,
SAS – empresa
de embalagem
Francesa.

Inicio das obras no novo
Centro de Logística de
Madrid. Papéis Inapa
é vendida a Papercel/
Portucel (25 de Fevereiro).
Inapa concentra-se na
distribuição de papel.
Aquisição de Papier Union,
o terceiro maior distribuidor
de papel alemão (passando
a contar com operações em
10 países). Aquisição da
Buropapier (Bélgica).

2000

2001

PERFIL DO GRUPO . HISTÓRIA

Alienação da
Tavistock Paper 2011
Sales (Inglaterra).

2006

2005

2004

2002

Aquisição
de Olímpia
– Distribuidor Belga.

Aquisição
da Baumgartner
– Distribuidor Suíço.

Início da actividade do
novo centro de logística
IDISA, em Leganés
(Madrid). Lançamento do
primeiro site e-commerce
do Grupo Inapa,
www.papel.online.pt.

Lançamento
da primeira marca
própria INAPA-TECNO.
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Aquisição da
Semaq – empresa
de embalagem
em França

2012
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MERCADOS
DE ACTUAÇÃO

N

o final de 2011 o Grupo Inapa desenvolvia a sua activi-

As vendas da subsidiária portuguesa representam aproxima-

dade em 8 países: Alemanha, França, Espanha,
Portugal, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Angola.

damente 6% das vendas de papel do grupo.
A Inapa Suíça apresenta uma quota de mercado próxima dos

Durante o mesmo ano, a Inapa alienou 100% do capital social
da empresa Tavistock Paper Sales Ltd, dando assim por ter-

17%. A Inapa tem vindo a destacar-se neste mercado através
da introdução de inovações, tal como a plataforma online para

minada a sua actividade no Reino Unido, em virtude de não

os clientes do segmento “office”.

considerar esta operação como estratégica para o seu desenvolvimento.

Na Bélgica e Luxemburgo a Inapa conta também com empresas afiliadas da Inapa França, que se encontram focadas

Em todos os mercados em que actua a Inapa encontra-se en-

sobretudo no segmento “office”, sendo as líderes de mercado

tre três primeiros players de mercado. Apesar do Grupo ter
sido fundado em Portugal e aqui ter a sua sede, a maior parte

dos distribuidores de papel nesse segmento. As vendas conjuntas destas geografias representam aproximadamente 2%

das suas receitas provém das operações nos restantes países
europeus, sendo que Alemanha e França são responsáveis por

das vendas totais de papel do grupo.
Angola foi o último país onde o Grupo decidiu investir, em 2009,

cerca de 78% das receitas do Grupo.

e o primeiro fora da Europa. Esta entrada faz parte da estraté-

O Grupo disponibiliza aos seus mais de 70 mil clientes, nas
várias áreas de negócio por que reparte a sua actividade, um

gia da Inapa de consolidação no negócio do papel, explorando o
potencial existente em mercados menos maduros. Os resulta-

portfolio de mais de 12 000 referências de papel, 16 000 refe-

dos são já bastante positivos. No último ano as operações em

rências de consumíveis de escritório, 4 000 de embalagem, e
uma gama completa de materiais para comunicação visual e

Angola duplicaram o seu volume e estão já a contribuir positivamente para o desempenho do Grupo.

consumíveis gráficos.
Com mais de 300 camiões a circular diariamente e uma área de
armazenagem com mais de 180 mil metros quadrados reparti-

Colaboradores por país

da por 27 armazéns e plataformas logísticas, o Grupo assegura
anualmente a colocação de cerca de 900 mil toneladas de papel junto dos seus clientes.
Na Alemanha a Inapa conta com as suas participadas Papier
Union, cujas vendas representaram aproximadamente 51%
das vendas de papel do Grupo, a Inapa Packaging e a Complott
Papier Union, que actua no segmento de comunicação Visual.
Este é o maior mercado do Grupo, detendo uma quota de mercado de aproximadamente 17%.
Em França a Inapa é o segundo maior distribuidor, com uma

8%

9%

Espanha

Portugal

0,3%
Outros

quota de mercado de aproximadamente 23%, representando
as vendas desta geografia cerca de 24% das vendas totais do
grupo. Em França a Inapa detém a Inapa França, no negócio
do papel, e a Logistipack na área de negócio da embalagem.
A Inapa Espanha é actualmente o terceiro maior player no

3%

55%

Belux

Alemanha

mercado espanhol, com uma quota de aproximadamente 23%,
após a aquisição do negócio de distribuição de papel do Grupo
Burgo em Espanha, sob a marca Ebix, em 2010. As suas vendas
representam cerca de 9% das vendas de papel consolidadas.
A Inapa Portugal é líder em Portugal no segmento de distribuição de papel, com uma quota de mercado em torno dos 50%.
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6%

Suiça

20%

França

#3

O FFICE

#2

#1

#3

#3

Alemanha

Espanha

França

Suiça

Bélgica

Portugal

Luxemburgo

Angola
LEGENDA:
Papel

Embalagem

Comunicação Visual
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ESTRATÉGICO

O

ano de 2011 foi desafiante para a economia europeia,

tam sinergias operacionais e comerciais com o negócio do papel

o sector papeleiro e a Inapa. Nesse contexto a Inapa
desenvolveu um conjunto de iniciativas no âmbito da exe-

e têm perspectivas positivas de crescimento e rentabilidade.
O desenvolvimento destes negócios deverá ser realizado, não só

cução do plano estratégico apresentadas na Assembleia Geral
de Maio de 2010.

explorando oportunidades de crescimento orgânico, mas também por via de aquisições.

Estas acções estratégicas visam garantir o forte crescimento da
Inapa num contexto de mercado conturbado, e consistem em 5
vectores-chave:

Em 2011 a Inapa analisou a oportunidade de aquisição da empresa Semaq, que actua no mercado francês de embalagem, e
que incorporou no grupo no início de 2012. Também no segmen-

(i) CONSOLIDAÇÃO DAS POSIÇÕES NO MERCADO DO PAPEL:

to da comunicação visual foi realizada a aquisição da FLS
Bildsysteme Vertriebs GmbH, uma empresa com operações no

No negócio do papel a orientação da Inapa, para os próximos
anos, assenta na consolidação da posição nos 5 principais mer-

Sul da Alemanha, contribuindo para consolidação da actividade que o grupo tem nesta área de negócio no mercado Alemão,

cados do Grupo: Alemanha, França, Suíça, Espanha e Portugal.

onde é actualmente o terceiro maior player.

Nesse quadro, em 2010 a Inapa efectuou uma aquisição em
Espanha (EBIX) que lhe permitiu ganhar a dimensão necessária

No quadro do crescimento do negócio da embalagem e de modo

à rentabilização dos activos detidos nesse mercado e, logo no

a centralizar e coordenar a actuação das empresas que actuam

início de 2011 desinvestiu do Reino Unido, onde tinha uma pequena operação de nicho.

neste segmento de actividade, ainda em 2011 foi constituída
uma holding específica para o segmento das embalagens, a

No quadro das orientações estratégicas definidas a Inapa admite

Europackaging, que terá uma gestão autónoma tendo em vista
acelerar o crescimento desta área de negócio.

realizar novos investimentos em mercados próximos e com potencial de crescimento que permitam a criação de valor.
A expansão para mercados maduros não é considerada priori-

(iii) IMPLEMENTAÇÃO DA SEGUNDA VAGA DO PROGRAMA DE
EFICIÊNCIA OPERACIONAL:

tária dadas as limitadas oportunidades de criação de valor existentes.

Não obstante a optimização de estrutura levada a cabo neste
último triénio, entende-se como fundamental melhorar ainda

A Inapa aposta ainda na expansão do seu portfolio de produtos,

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

sobretudo através de parcerias com outras empresas, como sejam a Sun Chemical, a Spycers ou a Lider. O acordo realizado em

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

2011 com a Heidelberg para a venda dos consumíveis gráficos é
um passo na implementação desta estratégia visando a oferta

Em 2011 continuaram os esforços no sentido de alterar o paradigma operacional do Grupo. Neste particular cumpre des-

integrada de produtos e serviços aos seus clientes.

tacar o alargamento das empresas compreendidas no centro

(ii) INCREMENTO DOS NEGÓCIOS COMPLEMENTARES:

de serviços partilhados a par do rol-out do sistema de Gestão
Empresarial (ERP), que funcionará como facilitador para a optimização nas áreas administrativas e que permite um alinha-

A distribuição de soluções e materiais de embalagem a par da
comunicação visual, que integram os negócios complementares

mento nas áreas de informática e comunicação, aprovisionamento e financeira.

da Inapa, representam já cerca de 6,8% da receita e cerca de
15% do EBITDA recorrente gerado pelo Grupo.

Em resultado da maior coordenação do Grupo e da alteração das
condiçoes de mercado cumpre, ainda, destacar em 2011 a inte-

Pretende-se que estas duas áreas de negócios aumentem de
forma significativa o seu peso no Grupo, uma vez que apresen-
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gração de todas as subsidiárias no seguro de crédito do Grupo,
permitindo poupanças globais relevantes.

(iv) REFORÇO DA ESTRUTURA DE CAPITAIS:
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(v) OPTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE CAPITAIS DE FORMA A
ATINGIR UM ROCE DE 12%:

Embora o nível de dívida se tenha vindo a reduzir de forma bastante significativa, é fundamental que a Inapa mantenha o esforço de recomposiçao da sua estrutura de capitais para assegurar

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

a sua sustentabilidade, reduzindo o peso da dívida remunerada.

permitir aumentar a rentabilidade dos capitais empregues

É objectivo estratégico aproximar-se dos níveis da indústria,
para assegurar uma menor exposição dos resultados a factores

para níveis de retorno de 12%. Neste sentido a Inapa continua
a promover diversas medidas tendo em vista a optimização dos

exógenos, como evolução das taxas de juro.

níveis de capitais necessários ao financiamento da sua actividade.

Nesse sentido, e não obstante o difícil ano para os mercados
financeiros globais, a Inapa procedeu ao reforço do capital social
em 54 milhões de euros, que foram totalmente orientados para

No ano de 2011, e fruto do esforço realizado pelo Grupo, verificou-se uma redução de 27 milhões de euros do fundo de maneio.

a amortização de dívida de curto prazo, após o pagamento dos
respectivos custos da operação.

A concretização deste plano estratégico transformará o perfil
da Inapa, tornando-a menos dependente de um negócio com

A empresa nantém o compromisso de rebalancear a sua es-

menores margens e perspectivas de crescimento mais limita-

trutura de capitais assumido, utilizando pelo menos 2/3 do
cash-flow operacional gerado para amortizar dívida.

das, e vai certamente reforçar a sustentabilidade do Grupo e a
geração de valor para os accionistas e restantes stakeholders.
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ticipações e Gestão, SA
Inapa - investimentos, Par
-071 Lisboa
Rua Castilho, n.º 44 -3 .º, 1250
www.inapa.pt
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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:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

COMISSÃO EXECUTIVA

João Vieira de Almeida – Presidente
Sofia Barata – Secretário

José Manuel Félix Morgado – Presidente
Arndt Jost Michael Klippgen – Aprovisionamento
e Marketing
António José Gomes da Silva Albuquerque – Finanças
Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo
– Operações

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Álvaro João Pinto Correia | Idade - 79
Ano de eleição - 2010

COMISSÃO DE AUDITORIA
Vice-Presidente do CA / Presidente do CE
José Manuel Félix Morgado | Idade - 51
Ano de eleição - 2007

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

Vogal do CA / CE
António José Gomes da Silva Albuquerque | Idade - 59
Ano de eleição - 2010

Vogal do CA / CE
Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo | Idade - 49
Ano de eleição - 2010

Vogal do CA / CE
Arndt Jost Michael Klippgen | Idade - 61
Ano de eleição - 2007

Vogal do CA / Presidente Com. Auditoria
Emídio de Jesus Maria | Idade - 60
Ano de eleição - 2008

REVISOR OFICIAL DE CONTAS
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda
Representada por José Pereira Alves – ROC efectivo
José Manuel Henriques Bernardo- ROC suplente

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
Mário Alberto Duarte Donas – Presidente
Maria Amália Freire de Almeida em representação
da Parpública
Rui Manuel Alexandre Lopes em representação
do Millennium BCP

Vogal do CA / Com. Auditoria
Acácio Jaime Liberado Mota Piloto | Idade - 54
Ano de eleição - 2010

Vogal do CA / Com. Auditoria
Eduardo Gonzalo Espinar Fernandez | Idade - 49
Ano de eleição - 2010
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P

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

9g;gfk]d`g\]9\eafakljYg[geh]l]Yj]hj]k]flYg\Ykg[a]\Y\]]_]jajYkkmYkY[lana\Y\]k$kmZgj\afYf\g%k]$f]kl]

particular, às deliberações dos accionistas ou às intervenções da Comissão de Auditoria, nos casos em que a lei ou os estatutos
o determinem, deliberar sobre as matérias constantes das alíneas a) a n) do art.º 406º do Código das Sociedades Comerciais,
bem como:
 <]d]_Yj$ fmeY [geakkg ]p][mlanY$ Y _]klg [gjj]fl] \Y kg[a]\Y\] ] Yk \]eYak [geh]lf[aYk im] na]j Y ^apYj ]e
deliberação a adoptar especialmente para o efeito;
 <]d]_Yj$fgkdaeal]k[gfk]fla\gkhgjd]a$fmegmeYakY\eafakljY\gj]k\Ykg[a]\Y\]$hg\]j]k\]_]klg\]l]jeafY\gk$
cujos limites necessariamente definirá;

 <]daZ]jYj$fgkl]jegk]daeal]k\Yd]a$kgZj]afkljm]knaf[mdYlanYkkKg[a]\Y\]kKmZgj\afY\Yk3
 <]daZ]jYj$kgZhjghgklY\Y[geakkg]p][mlanY$kgZj]ggjYe]flg]ghdYfg\YKg[a]\Y\]]\YkKg[a]\Y\]kKmZgj\afY\Yk3

 <]daZ]jYjkgZj]Yj]YdarYg\]afn]klae]flgkgm\]kafn]klae]flgkj]d]nYfl]kfYk$]h]dYk$Kg[a]\Y\]kKmZgj\afY\Yk3
 <]daZ]jYjkgZj]YYimakag]Yda]fYg\]hYjla[ahY]kkg[aYakeYagjal~jaYkgm\]\gefagZ]e[gegYkkmb]alYkY
processo especial de aquisição ou alienação nos termos do CodVM;

 <]daZ]jYjkgZj]Yj]YdarYg\]gh]jY]k\][akg$^mkggm\akkgdmgh]dYkKg[a]\Y\]kKmZgj\afY\Ykgmkg[a]\Y\]k
participadas pela Inapa;
 <]daZ]jYjkgZj]imYdim]jYkkmflgkgZj]gimYdYd_meY\eafakljY\gjj]im]ajY\]daZ]jYg\g;gfk]d`g&

Impõe-se neste particular referir que aos administradores não executivos incumbe, no modelo adoptado, o acompanhamento da
actividade desenvolvida pela Comissão Executiva e pela Comissão de Auditoria, pronunciarem-se sobre os temas da competência
do órgão que integram ou que ao mesmo sejam apresentados por uma e outra das referidas Comissões, bem como um papel de
aconselhamento da gestão executiva, tão mais relevante quanto o é, com perfeito conhecimento de causa, mas descomprometido
das exigências e constrangimentos da gestão diária.

24

COMISSÃO DE
REMUNERAÇÕES
Mário Donas (Presidente)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Maria Amália Almeida
Rui Lopes

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

COMISSÃO DE
AUDITORIA
Emídio Maria | Acácio Piloto |
Eduardo Espinar

REVISOR
OFICIAL DE CONTAS
COMISSÃO EXECUTIVA

PricewaterhouseCoopers&Associados,
SROC, Lda

José Félix Morgado (Presidente)
Arndt Klippgen
António Albuquerque | Jorge Bravo

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
DA ESQ. PARA A DTA.
Acácio Piloto, Emídio Maria,
Jorge Bravo, Arndt Klippgen,
José Félix Morgado, Álvaro
Pinto Correia, António
Albuquerque, Eduardo Espinar.
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 >ak[YdarYjYY\eafakljYg\Ykg[a]\Y\]3

tendo verificado, até ao presente, quaisquer constrangimentos.

 N]ja^a[YjYj]_mdYja\Y\]\gkdanjgk$j]_aklgk[gflYZalísticos e documentos que lhe servem de suporte;

Â;geakkg=p][mlanY\g;gfk]d`g\]9\eafakljYgafcumbe assegurar a gestão corrente da sociedade bem como:
 =klYZ]d][]jgkhdYfgk\]hgdla[Y$\]gZb][langk]\]

 Na_aYjh]dYgZk]jnf[aY\Yd]a]\g[gfljYlg\]kg[a]\Y\]3

 N]ja^a[Yj$imYf\ggbmd_m][gfn]fa]fl]]h]dY^gjeY
que entenda adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer espécie dos bens ou valores per-

estratégia da sociedade e do Grupo, para aprovação em
Conselho de Administração;

tencentes à sociedade ou por ela recebidos em garantia,
depósito ou outro título;

terna societária, para aprovação em Conselho de
Administração;

de contas;
 N]ja^a[Yjk]Ykhgdla[Yk[gflYZadkla[Yk]gk[jal jagk

 =klYZ]d][]j Yk daf`Yk _]jYak \] gj_YfarYg af-

 =dYZgjYjgkgjYe]flgk\]]phdgjYg]\gkhdYfgk
de investimento e desenvolvimento a médio e longo prazo, para aprovação em Conselho de Administração;

 9hjgnYj[gfljYlgk\]Yimakag\]Z]fkgmk]jnagk
cujo valor para cada tipo de bens ou serviços seja inferior a 500 000 euros;

 N]ja^a[Yj Y ]pY[la\g \gk \g[me]flgk \] hj]klYg

valorimétricos adoptados pela sociedade conduzem a
uma correcta avaliação do património e dos resultados;

 =dYZgjYj YfmYde]fl] j]dYljag kgZj] Y kmY Y[g
fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e
propostas apresentadas pela administração;

 ;gfng[Yj Y 9kk]eZd]aY ?]jYd imYf\g g Hj]ka\]fl]

 F]_g[aYj ] []d]ZjYj [gfljYlgk \] ^afYf[aYe]flg
de curto prazo da sociedade e das sociedades subor-

da respectiva Mesa o não faça, devendo fazê-lo;
 >ak[YdarYjY]^a[~[aY\gkakl]eY\]_]klg\]jak[gk$

dinadas, nos termos e condições que houver por mais

do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria

adequados à defesa dos interesses da sociedade.
 F]_g[aYj[gfljYlgk\]^afYf[aYe]flgYeYak\]me

interna;
 J][]Z]jYk[gemfa[Y]k\]ajj]_mdYja\Y\]kYhj]-

ano e um dia da sociedade e das sociedades subordinadas, de emissão de obrigações e de programas de papel

sentadas por accionistas, colaboradores da sociedade
ou outros;

comercial, ficando, porém, expressamente condicionada

 >ak[YdarYjghjg[]kkg\]hj]hYjYg]\]\anmd_Yg

a vinculação da sociedade, neste tipo de operações, a
uma deliberação prévia do Conselho de Administração;

de informação financeira;
 Hjghgj9kk]eZd]aY?]jYdYfge]Yg\gJ]nakgj

 9\imajaj$Yda]fYjgmgf]jYjZ]fkgmnYdgj]k\gY[lang

Oficial de Contas;

imobilizado da sociedade contempladas nos orçamentos
aprovados em Conselho de Administração;

 >ak[YdarYj Y j]nakg \] [gflYk Ygk \g[me]flgk \]
prestação de contas da sociedade;

mentos aprovados em Conselho de Administração até ao

viços adicionais;

 9\imajaj$Yda]fYjgmgf]jYjZ]fkgmnYdgj]k\gY[lang
imobilizado da sociedade não contempladas nos orçavalor individual de 1,5% por cento do capital social realizado, com o limite anual de 5% do referido capital;

 LgeYj gm \Yj \] Yjj]f\Ye]flg imYakim]j hj \agk
ou fracções de imóveis;
 J]hj]k]flYjYkg[a]\Y\]]ebmrg]^gjY\]d]$Y[lanY
e passivamente, bem como propor e seguir quaisquer
acções, confessá-las e delas desistir, transigir e comprometer-se em árbitros;

 >ak[YdarYj Y af\]h]f\f[aY \g J]nakgj G^a[aYd \]
Contas, designadamente no tocante à prestação de ser HYjla[ahYjYgEafakl jagHZda[ggk^Y[lgk\]dalmgkgk
de que tenha tomado conhecimento e que constituam
crimes públicos,

 ;gfljYlYj Y hj]klYg \] k]jnagk \] h]jalgk im]
coadjuvem um ou vários dos seus membros no exercício
das suas funções.
9gJ]nakgjG^a[aYd\];gflYkaf[meZ]$hgj^gjY\Yd]a$

 9\imajaj$ Yda]fYj gm gf]jYj hYjla[ahY]k fgmljYk
sociedades, desde que as operações em causa estejam

verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e
documentos que lhe servem de suporte; verificar, quando o

incluídas no orçamento ou planos de actividade apro-

julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a ex-

vados e não excedam individualmente o montante de
5 000 000,00 euros, carecendo as demais de prévia deli-

tensão da caixa e as existências de qualquer espécie dos bens
ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em

beração do Conselho de Administração;

garantia, depósito ou outro título; verificar a exactidão dos

 ;]d]ZjYj$Ydl]jYj]j]k[af\aj[gfljYlgk\]ljYZYd`g]
exercer o poder disciplinar sobre o pessoal;
 9Zjaj$egnae]flYj]]f[]jjYj[gflYkZYf[~jaYk3
 ;gfklalmajeYf\Yl~jagk\Ykg[a]\Y\]&

documentos de prestação de contas; verificar se as politicas
contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados pela
sociedade conduzem a uma correcta avaliação do património
e dos resultados.
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Â;geakkg\]9m\algjaYaf[meZ]2

executivos do Conselho de Administração têm-se demonstrado
relevante para o adequado funcionamento deste modelo, não se

GOVERNO SOCIETÁRIO

O exercício destas atribuições por parte dos membros não
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OS ACCIONISTAS COM
PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS,
TAL COMO CONSIDERADAS
NO ARTº 16 DO CVM, ERAM
A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
OS SEGUINTES:

N.º DE ACÇÕES

% DO CAPITAL
EM ACÇÕES
ORDINÁRIAS

% DIREITOS
DE VOTO

49.084.738

32,72%

32,72%

27.361.310

18,24%

18,24%

Fundo de Pensões do Grupo BCP

16.491.898

10,99%

10,99%

Banco Comercial Português SA

10.869.412

7,25%

7,25%

3.000.000

2,00%

2,00%

79.446.048

52,96%

52,96%

Parpública – Participações Públicas SGPS, SA
Participação imputável ao Millennium BCP
(artº 20 do CVM)

Nova Expressão SGPS, SA
Total participações qualificadas

O volume de acções ordinárias transaccionado no decorrer do ano de 2011 situou-se nos 27 milhões de acções, valor que representa cerca de 18% do capital social titulado por acções ordinárias com direito de voto. Não foram comunicadas ao abrigo do
art. 16º CVM durante o exercício quaisquer novas participações qualificadas, mantidas até ao final do exercício.
A soma das participações qualificadas totaliza 52,96% do capital social titulado por acções ordinárias com direito de voto, o que
coloca o “free-float” da Inapa nos 47,04%.
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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 do mercado, assim como à evolução do negócio de cada uma das empresas, deu

prioridade à manutenção do maior número possível de empregos.
Com efeito, o número médio de colaboradores de todas as empresas do Grupo fixou-se em 2011 em 1.455, um decréscimo de 7

colaboradores face aos 1.462 verificados em idêntica data do ano anterior.

EVOLUÇÃO DA REPARTIÇÃO DE COLABORADORES POR EMPRESAS
2008

2009

2010

2011

Papier Union

714

689

663

662

Inapa França

284

277

264

263

Inapa Suiça

109

99

90

81

Inapa Portugal

106

110

105

108

Inapa Espanha

83

86

118

110

Inapa Bélgica

39

37

33

33

Inapa Luxemburgo

5

5

4

4

Tavistock

4

4

2

n.a.

n.a.

5

5

5

Inapa Angola

3

3

3

3

Inapa Packaging

70

70

68

72

Carton Service

21

22

25

25

Inapa Viscom

27

54

57

63

IPG

24

23

25

26

1.489

1.484

1.462

1.455

PMF

Reflectindo a composição do negócio, 87% do total de efectivos

Em Espanha, na sequência da reestruturação efectuada na

estão afectos à área de distribuição de papel dos 5 principais
mercados onde a Inapa opera.

sequência da aquisição, ao Grupo Burgo, do negócio de distribuição de papel que era explorado sob a insígnia EBIX, o nú-

Individualmente, e considerando a totalidade dos negócios, a
Alemanha representa 54% do total de colaboradores do Grupo,

mero de colaboradores passou de 118 para 110, uma redução
de 7% face a igual período do ano anterior. Após esta redução,

peso em linha com o ano anterior e equivalente à sua partici-

Espanha representa 8% no total de colaboradores.

pação nas vendas consolidadas.
França, o segundo mercado do Grupo, com um peso de 23%

Portugal considerando a empresa holding do Grupo, representa, com os seus 134 colaboradores, cerca de 9% dos efectivos.

nas vendas, é igualmente o segundo maior empregador do

Suíça com os 81 colaboradores, apresenta um decréscimo de

Grupo com 288 colaboradores que correspondem a 20% do total de efectivos.

9 colaboradores face a igual período e representa cerca de 6%
no total do Grupo.
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Dividindo os colaboradores por área de negócio, verifica-se que
a distribuição de papel representa 89% 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.

Empregados por categoria
6%

Administração/
Direcção e quadros
superiores

16%

Técnicos/Pessoal
Administrativo

Face à natureza comercial do Grupo, o sector de logística e
transporte e comercial e de vendas é o mais representativo
com cerca de 40 e 37% dos efectivos respectivamente. Com um

38%

Comerciais

peso menor, seguem-se a área do pessoal técnico, administrativo e de back-office, com 16% do pessoal empregue.
Os quadros superiores, membros da direcção e administração
representam sensivelmente 6% do total dos colaboradores do

40%

Logística/outros

Grupo.
Esta repartição manteve-se estável face ao verificado em 2010.
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Os restantes países representam com os seus 42 funcionários,
3% dos efectivos do Grupo.
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A

principal actividade do Grupo é a distribuição de papel,
servindo, como tal, de elo entre os produtores de papel,

a montante, e, a jusante, os consumidores intermédios
(empresas e indústrias transformadoras do papel, tais como
gráficas, empresas de publicidade, empresas de media, gru-

pos editoriais e livreiros, entre outras), a distribuição moderna
(empresas de grande distribuição e cadeias de retalho especializado) e os consumidores finais (empresas do segmento office
e particulares).
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 padrões de consumo e comportamento da economia em geral.

o
Como factor de atenuaçã
pa
do risco de crédito a Ina
contratou em 2011 um
seguro para cobertura de
risco de crédito das suas
subsidiárias operacionais
com uma grande empresa
de seguros europeia.

Neste contexto os riscos mais relevantes com que se confronta
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 operacionais, de

A evolução das capacidades produtivas nas diferentes geo-

entre os quais sobressaem os relativos aos serviços de logís-

grafias, o comportamento da procura de papel em mercados

tica e de transporte.

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

Acresce que o negócio de distribuição de papel é sensível a
alterações nos padrões comportamentais da procura, princi-

dos diversos mercados e algumas questões regulatórias que
afectam o comércio internacional de papel, são factores cujo

palmente em segmentos tais como a publicidade e os media e

impacto combinado ou isolado, pode afectar de forma directa

ainda sensível ás alterações na estrutura da distribuição.

e indirecta a actividade da empresa, a sua situação financeira
e os resultados.

O equilíbrio entre a oferta e a procura de papel está dependente
de diversos factores, de entre os quais importa destacar a
evolução das capacidades produtivas instaladas e o nível da

Em complemento, a actividade de distribuição de papel, tem sofrido recentemente alterações estruturais, com a ocorrência de

actividade económica.

movimentos de concentração entre distribuidoras, com particular incidência na Europa. Este quadro concorrencial pode afectar

A capacidade do Grupo em fazer reflectir nos preços de venda

de forma directa e indirecta as decisões estratégicas futuras

dos seus produtos ou nos preços dos serviços que presta, o aumento dos preços do papel e/ou dos combustíveis, não é total-

da empresa e, em consequência, o seu posicionamento em
cada mercado bem como os correspondentes resultados eco-

mente elástica, podendo suceder que as margens directas dos

nómico financeiros e alocação de activos.

produtos vendidos e o contributo líquido dos serviços prestados
sejam afectados por uma evolução negativa dos mesmos, que

O negócio da Inapa por se desenvolver em 7 países europeus e,

poderão fazer aumentar os custos de transporte associados à

desde 2009, em Angola, e em que a actividade externa repre-

distribuição e exercer consequentemente um efeito negativo

senta cerca de 95% da totalidade do volume de negócios, está

na actividade, situação financeira e resultados do Grupo.

naturalmente exposto aos riscos decorrentes do desempenho

A Inapa tem à sua disposição alguns meios de mitigação des-

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

te risco, entre os quais se destaca os seus sistemas, que no

ção de risco em razão da pouco provável ocorrência do mesmo

processo de venda, introduzem vários níveis de autorização de
acordo com a margem gerada pela operação.

padrão de comportamento económico em todos os mercados
simultaneamente.
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do Grupo (Alemanha, França, Suíça, Portugal e Espanha), co-

que o valor agregado das vendas em moeda distinta do euro

brindo assim cerca de 90% das vendas do Grupo.

(franco suíço, dólar americano e kwanza) representa cerca de
7,2% das vendas totais do Grupo.

Independentemente da cobertura atrás contemplada, a Inapa,

Como qualquer empresa ou grupo económico o desempenho

também, gere o risco de crédito actuando da seguinte forma:
cada empresa do Grupo tem o seu comité de cobranças cons-

da Inapa depende da sua capacidade de assegurar a sua base

tituído pelo CEO, director financeiro e directores de compras

de clientes.

e vendas; os limites de crédito definidos são registados no
sistema informático e inibem novas encomendas cujo limite

Para além de um número muito significativo de clientes – mais

esteja totalmente utilizado; os limites de concessão de crédito

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

são sujeitos a revisões anuais e/ou sempre que haja alguma
informação relevante decorrente da recomendação dos sis-

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

temas de monitorização internos e externos; a aprovação de
vendas acima dos limites de crédito definidos apenas é feita

sua clientela tradicional através da oferta integrada de servi-

pelo Conselho de Administração.

ços e de produtos complementares ao seu negócio principal,
assumindo-se, cada vez mais, no mercado como um global

Uma quebra dos níveis de actividade das economias ou uma

Paper Service Provider.

redução dos índices de confiança dos agentes económicos,

Um agravamento das condições económicas globais que afec-

poderá provocar um abrandamento ou decréscimo da procura
de papel, nomeadamente de papel de impressão e escrita, e

tem as economias a uma escala local pode originar dificuldades aos clientes do Grupo para saldar as suas obrigações para

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

com esta.
Como factor de atenuação do risco de crédito a Inapa contra-

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

tou em 2011 um seguro para cobertura de risco de crédito das

pre que necessário recrutar os colaboradores mais qualifica-

suas subsidiárias operacionais com uma grande empresa de
seguros europeia. Este seguro abrange os 5 principais países

dos e competentes para cada função.
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A exposição ao risco cambial é limitada, ainda que real, dado
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mação adicional), permitindo acompanhar de forma regular a
evolução das contas de cada empresa do Grupo.

a
A área financeir
do Grupo segue
o
em permanência
do
desenvolvimento
do em
mercado, estan
ilizar
condições de ut
nceiros
instrumentos fina
que permitem
os da
minorar os efeit s
taxa
volatilidade das
de juro.

Ao nível externo, de forma a mitigar os riscos existentes decorrentes da classificação em diferentes rubricas contabilísticas,
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 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 adequação e transparência das contas consolidadas.
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 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 sentenças.
Como litígio de maior relevo em que actualmente a Inapa é
parte deve referir-se uma acção declarativa com processo
ordinário interposta, em 1 de Agosto de 2007, por Papelaria
Fernandes – Industria e Comércio, SA, à qual foi atribuído o valor
processual de 24.459.906,14 euros, relativa a factos ocorridos

Apesar da política de recursos humanos do Grupo estar orien-

entre 1991 e 1994. Na referida acção, a Papelaria Fernandes
requer, no essencial, a declaração de nulidade de contratos e

tada para atingir estes objectivos, não é possível garantir que

operações celebrados naquele referido período envolvendo a

no futuro não existam limitações nesta área.

Inapa e a Papelaria Fernandes. Não obstante a firme convicção
da razão que lhe assiste, a Inapa não pode garantir que venha a

A Inapa concede aos trabalhadores das suas filiais Inapa France,
Logistipack, Inapa Suíça e Papier Union, planos de complemento

ganhar esta acção, ou quaisquer outras acções futuras relativas
à sua actividade. Uma decisão negativa em qualquer acção de

de pensões de reforma e de sobrevivência, procedendo à con-

que seja objecto poderá ter um efeito adverso para a actividade,

tabilização dos inerentes custos e dos encargos associados de
acordo com o disposto na Norma Internacional de Contabilidade

situação financeira e resultados do Grupo.

n.º 19 (IAS 19).

As actividades do Grupo exigem investimentos. A Inapa prevê fi-

O montante registado nas contas consolidadas referente às res-

nanciar parte destes investimentos através da mobilização dos
fluxos de caixa gerados pelas suas actividades operacionais. No

ponsabilidades por pensões baseia-se em pressupostos de mortalidade pré-definidos, sendo que os beneficiários dos planos de

entanto, caso as actividades operacionais do Grupo não gerem
rendimentos suficientes, a Inapa poderá vir a ter de financiar

pensões poderão viver mais anos que os previstos e, como tal,

uma parte dos investimentos previstos através do recurso a fon-

beneficiar do plano para além do dotado para o efeito. Assim,
as responsabilidades relativas a pensões podem exercer uma

tes externas, incluindo empréstimos bancários e/ou recurso aos
mercados de capitais.

pressão adversa sobre os fluxos de caixa.
Relativamente à consolidação das contas, a Inapa dispõe de mé-

O Grupo está exposto ainda a um conjunto de riscos diversos,
nomeadamente riscos de liquidez, riscos de taxa de juro, risco

todos de mitigação dos riscos internos e externos.

dos preços de matérias-primas, riscos operacionais e outros.
O custo da grande maioria da dívida financeira contraída pelo

Ao nível interno, a holding tem uma equipa que define as políti-

Grupo está indexado a taxas de referência variáveis, estando a

cas contabilísticas a ser usadas no Grupo, valida todos os movimentos de consolidação de cada uma das empresas e controla a

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 varia-

transformação das contas locais em IFRS. Adicionalmente todas

ções adversas nas taxas de juro, tais variações poderão exercer

as empresas mensalmente reportam as suas contas à holding
do Grupo (Balanço, Demonstrações de resultados e outra infor-

um efeito negativo na sua actividade, situação financeira e resultados.
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soluto a total identificação e correcção atempada de todos os
problemas relacionados com os sistemas de tecnologias de in-

que permitem minorar os efeitos da volatilidade das taxas de

formação, nem o êxito sistemático na implantação de melhorias

juro.

tecnológicas.

Num contexto de consolidação do sector, a Inapa poderá ser alvo
de uma oferta pública de aquisição.

Nesse cenário, poderão ocorrer alterações significativas na
actual estratégia da Inapa com repercussões nos diversos negócios e mercados onde actua.

Não obstante terem sido implementadas metodologias criteriosas de gestão por cada tipo de risco ao qual o Grupo está

O Grupo poderá ser afectado negativamente por alterações

exposto, perante a ocorrência de cenários excepcionalmente

na legislação e demais regulamentação fiscal aplicável em

adversos, as políticas e procedimentos utilizados pela Inapa na
identificação, acompanhamento, gestão e contenção dos riscos

Portugal, na União Europeia e nos diversos países onde desenvolve a sua actividade.

poderão não se revelar totalmente eficazes.
As unidades do Grupo, estão sujeitas aos riscos inerentes a
A sociedade considera estar suficientemente apetrechada para

qualquer actividade económica, como é o caso de acidentes,

um efectivo controlo de risco da actividade da empresa e das
empresas por si dominadas, considerando eficaz a acção desen-

avarias ou catástrofes naturais que possam originar prejuízos
nos activos do Grupo ou interrupções temporárias na actividade.

volvida pelos responsáveis dos seus departamentos de controlo
de gestão e financeiro, a quem o controlo de riscos, nomeadamente o controlo da liquidez do Grupo está especialmente cometido.
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 maturidades 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
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.
No decurso normal da actividade da Inapa e em resultado da
sua estrutura organizativa, o Grupo está sujeito a determinados
riscos operacionais, incluindo interrupções no serviço prestado ou atrasos na prestação de serviços, omissões, erros.
Estes riscos são acompanhados pela empresa de uma forma
contínua, através dos sistemas administrativos e de informação
implementados, estando alguns dos riscos operacionais cobertos por apólices de seguros.
As operações desenvolvidas pelo Grupo estão ainda dependentes do processamento informático.
O processamento informático envolve a manutenção e tratamento de registos de reporte financeiro, de monitorização e controlo das operações de logística, armazenamento e transporte
bem como de contabilidade interna.
Apesar da avaliação que é regularmente efectuada aos sistemas
computacionais e de que as suas capacidades se têm vindo a
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ra do Grupo segue em permanência o desenvolvimento do mercado, estando em condições de utilizar instrumentos financeiros
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Contudo, e como forma de gerir estas variações, a área financei-

Papel Pop’Set Caraíbas 120g, capucine 120g, Pimentão 240g, Gerânio 170g
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QUESTÕES AMBIENTAIS
A sustentabilidade ambiental é um dos pilares fundamentais
da cultura da Inapa, e é partilhada e desenvolvida em todos os
mercados onde opera, através de 5 eixos fundamentais: certificação ambiental das participadas, redução dos níveis de CO2,
recurso às energias renováveis, cadeia de fornecimento certificada, construção e oferta aos clientes de soluções de tratamento dos desperdícios.
(i) CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Falar de
responsabilidade social
é discutir o papel das
empresas na construção
do futuro comum.

Desde 2007 a Inapa tem vindo a efectuar um investimento significativo na certificação ambiental das suas participadas.
As empresas Inapa Deutschland/Papier Union, Inapa France,
Inapa Suíça e Inapa Espanha já concluíram os seus processos
de certificação, seguidas da Inapa Portugal, que no início de 2011
concluiu o seu processo de certificação de Qualidade ISO 9001,
proporcionando produtos e serviços que vão ao encontro dos requisitos e satisfação dos seus clientes incluindo processos para
melhoria contínua dos seus sistemas, e Ambiente ISO 14001,
que garante uma gestão mais eficaz dos aspectos ambientais
das actividades do seu negócio, tendo em consideração a pro-

Em 2011, a par da comemoração dos 10 anos da marca própria Inapa Tecno, foi lançado o indicador de performance ecológica que surge nas embalagens dos papéis
Tecno com informação e avaliação da performance ecológica
em critérios como a proveniência das fibras, poluição do ar e
da água e resíduos para aterro.

tecção ambiental, prevenção da poluição, cumprimento legal e
necessidades socioeconómicas.
Em resultado desta política de qualidade de serviço e ambiente,
a Inapa Portugal é o primeiro distribuidor de papel em Portugal
a obter estas certificações, preparando-se posteriormente
para a etapa seguinte, a obtenção da Certificação FSC e PEFC.
Através da Certificação FSC (Forest Stewardship Council) e
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
a Inapa assegura que os papéis expedidos dos seus armazéns,
e que possuam os símbolos da certificação, provêm de florestas responsavelmente sustentadas. A Inapa possui uma das
gamas mais amplas de papéis certificados, incluindo papéis

Indicador de desempenho ambiental da Inapa Tecno.

offset, revestidos, cartolinas e fine papers, possibilitando uma
resposta competitiva a todas as necessidades dos nossos clientes. Através da sua oferta de papéis reciclados e da acção

Também a marca própria Inapa Oxygen, comercializada pela
Inapa France, assume um compromisso forte de comunicação

comercial, a Inapa tem também uma contribuição positiva no
que diz respeito à preservação do ambiente. Esta opção reflec-

com o mercado, disponibilizando aos seus clientes toda a informação necessária para que possam efectuar uma compra eco-

te a nossa preocupação em contribuir para uma política am-

logicamente responsável e pondo à sua disposição uma gama

bientalmente sustentável, não só da Inapa mas também dos
nossos clientes.

de produtos compatível. Para isso a marca tem um site próprio,
onde expõe toda a informação relevante.
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(ii) AMBIENTE SUSTENTÁVEL

v) TRATAMENTO DE DESPERDÍCIOS

Ainda no âmbito da sustentabilidade, a Inapa tem, já numa fase
final, a elaboração do balanço de carbono nas suas operações

No que se refere ao tratamento dos desperdícios, a Inapa tem
em curso o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas vi-

mais relevantes, designadamente, Alemanha e França.

sando oferecer aos seus clientes soluções económicas e efi-

O transporte assume um peso relevante na actividade de distri-

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

buição pelo que, também nesta área operacional, a Inapa tem
assumido opções estratégicas tendo em vista a preservação do
ambiente. De entre as várias acções destacamos a que diz respeito à frota utilizada. Dado que a generalidade das empresas do Grupo não dispõe de frota própria, a Inapa impõe como
requisito aos seus fornecedores de serviços de transporte o
cumprimento das normas relativas à emissão de CO2 em 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 Bluetec, que consiste na adição de Adblue ao gasóleo
utilizado, sendo assim substancialmente reduzida a emissão
de CO2.
Na Inapa a nossa máxima é: “o nosso papel é eco-certifica-

de resíduos oferecida pela Inapa France em parceria com a
Veolia.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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 solidariedade integram a cultura e Gestão da Inapa nas diversas geografias onde
opera.
Em nome dos colaboradores e accionistas, o Grupo assume

do, tal como os nossos camiões, nós utilizamos tecnologia
Bluetech – para o bem da natureza.”

uma postura socialmente responsável porque acredita que

Na Alemanha a Papier Union começou recentemente a desenvolver esforços no sentido de determinar e publicar a sua pe-

todos os anos a um conjunto de solicitações de organizações
de apoio social, cultural e desportivo de âmbito local, nacional

gada ecológica, o que deverá ocorrer no ano de 2012.

ou internacional.

(iii) ENERGIAS RENOVÁVEIS

A Inapa é membro do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania

O uso de fontes de energia alternativas, ecologicamente lim-

Empresarial (GRACE) e integra a Associação EPIS –

pas, é outra das medidas posta em prática nos armazéns e
escritórios do Grupo. Exemplo disso é a instalação de painéis

Empresários pela Inclusão Social.

solares nos armazéns do Grupo, a par do uso de energias renováveis nos dois maiores armazéns na Alemanha.

Em 2011 os colaboradores da Inapa entregaram donativos
às instituições Banco Alimentar contra a Fome, APPACDM

pequenos gestos fazem a diferença e podem melhorar um
percurso de vida. Através das participadas, o Grupo responde

(Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente
Todas as participadas, nas diversas geografias, têm como
objectivo o aumento do recurso a fontes de energia alternati-

Mental), Cáritas e Unicef. Também foram efectuadas ofertas de
mecenato à Pixel Reply e às associações Tiflos e Mãos Unidas

vas, mais eficientes, que permitam alcançar reduções de con-

do Padre Damião.

sumo e, consequentemente, sejam mais amigas do ambiente.
No âmbito da política social é de referir, ainda, a concessão
(iv) CADEIA DE FORNECIMENTO
A Inapa está consciente da importância da promoção da sustentabilidade ambiental ao longo de toda a cadeia do papel

de bolsas de estudo a jovens dos Países de Língua Oficial
Portuguesa, os donativos à Fundação Cidade de Lisboa e à
Karacter, organização vocacionada para projectos de inclu-

– começando na floresta, passando pela produção, até à distribuição. Em alguns casos, são efectuadas verificações e confir-

são social, bem como o apoio à Fundação Belga do Cancro na
Bélgica.

mações internas e externas, de forma a validar todos os procedimentos ambientalmente sustentáveis.

A responsabilidade social integra já a cultura da Inapa no sentido da promoção do bem-estar das comunidades e dos agentes

No âmbito desta política cumpre salientar que a Inapa Suíça

com os quais se relaciona, numa perspectiva de participação

foi uma das primeiras empresas europeias de distribuição a

daqueles no valor gerado.

obter a certificação da sua cadeia de fornecedores conforme os
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% nos próximos anos, tendo já certificado
cerca de 90% da cadeia de principais fornecedores (que representam aproximadamente 80% das vendas).
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PAPEL
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, Espannha e Portugal.
Oferece aos seus clientes uma gama variada de produtos (papel
e consumíveis gráficos 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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PRINCIPAIS INDICADORES DE ACTIVIDADE

PRINCIPAIS INDICADORES
DE ACTIVIDADE
MILHÕES EUROS

2011

Toneladas (´000)
Vendas

2010

2009

2008

11/10

885

914

887

984

-3,2%

986,5

980,3

937,8

1.044,2

0,6%

Margem bruta

174,0

181,2

170,3

183,4

-4,0%

Margem bruta %

17,6%

18,5%

18,2%

17,6%

-0,9 p.p.

Custos de exploração 1

145,9

141,0

133,1

137,9

3,5%

Imparidade de activos correntes

2,9

6,6

6,3

3,9

-56,6%

Re-EBITDA

25,2

33,7

30,9

41,6

-25,1%

Margem Re-EBITDA (%)

2,6%

3,4%

3,3%

4,0%

-o,8 p.p.

EBIT

17,4

24,2

22,1

32,9

-27,9%

Margem EBIT (%)

1,8%

2,4%

2,4%

3,2%

-0,6 p.p.

Custos Financeiros líquidos

20,4

16,1

19,1

32,4

+26,8%

Resultados antes de impostos

-3,1

8,1

3,4

1,5

-138%

Resultado líquido

-6,2

2,9

0,6

1,0

-310%

8,8%

10,6%

10,4%

11,8%

-1,8 p.p.

78,2

56,3

96,0

51,0

+39,0%

31-12-11

31-12-10

31-12-09

31-12-08

11/10

357,7

434,0

422,1

475,6

-17,6%

1,2 x

2,1 x

1,7 x

1,3 x

-0,9 x

190,2

217,9

185,5

233,8

-12,7%

ROCE (%)
Capital bolsista 2

Dívida líquida 3
Cobertura encargos financeiros
Capitais circulantes

1 Líquido de proveitos com prestações de serviços inclui provisões
2 Em 2011 inclui acções preferenciais
3 Inclui securitização

GLOSSÁRIO
Re-EBITDA: Resultados recorrentes antes de
amortizações,custos não recorrentes, custos financeiros
e impostos

Capitais circulantes: Clientes + existências fornecedores
Capitalização bolsista: número de acções x cotação

Margem Re-EBITDA: Re-EBITDA/Vendas Totais
Margem EBIT: EBIT/Vendas totais
Dívida líquida: Empréstimos de médio e longo prazo
+ empréstimos de curto prazo + fornecedores de
imobilizado + financiamentos associados a activos
financeiros - disponibilidades
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ROCE: Re-EBITDA/ (Activos fixos tangíveis +
investimentos não correntes + capitais circulantes)
Cobertura encargos financeiros: Re-EBITDA/Custos
financeiros líquidos

JANEIRO
06/01/2011

MAIO
16/05/2011

NOVEMBRO
07/11/2011

Encerramento da operação de

Anúncio de participação qualificada da

Subsidiária da Inapa premiada na

titularização de créditos e a contratação

Nova Expressão SGPS, SA

Alemanha em reconhecimento da

11/01/2011
Condições da linha de crédito de 133

JUNHO
09/06/2011

inovação de uma peça de marketing
sobre os produtos Galaxi (marca própria)

10º aniversário da Inapa Tecno
FACTOS RELEVANTES DO ANO

de 133 milhões de euros em linhas de
crédito

milhões de euros

19/01/2011
Inapa Portugal obtém certificação

FEVEREIRO
03/02/2011
Solicitação de convocatória da

AGOSTO
25/08/2011

Assembleia Geral anual

Investimento para organização

MARÇO
02/03/2011
Alienação da operação no Reino Unido

10/03/2011
Resultados consolidados do exercício
de 2010

ABRIL
06/04/2011
Deliberações da Assembleia Geral de
Accionistas

20/04/2011
Inapa galardoada pela World Finance
com o prémio Best Corporate
Governance

e assistência à oferta pública de
subscrição de aumento de capital

SETEMBRO
22/09/2011
Aprovação da CMVM do aumento de

11/11/2011
Esclarecimento de notícia do Diário
Económico

DEZEMBRO
30/12/2011
Mudança de representante da
PricewaterhouseCoopers & Associados
SROC, Lda.

capital

OUTUBRO
04/10/2011
Fim de participação qualificada da
Albano R. N. Alves - Distribuição de
papel, SA

18/10/2011
Resultado da oferta e rateio do aumento
de capital

21/10/2011
Registo do aumento de capital

21/10/2011
Parceria com a sociedade Heidelberg
Druckmaschinen AG
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FACTOS SUBSEQUENTES

FACTOS
SUBSEQUENTES
FEVEREIRO
13/02/2012
Aquisição Semaq (empresa de embalagem em França)

15/02/2012
Aumento da participação qualificada da Nova Expressão SGPS, SA

23/02/2012
Inapa vence pelo segundo ano consecutivo melhor Corporate Governance

MARÇO
27/3/2012
Anúncio de participação qualificada de Tiago Moreira Salgado

ENQUADRAMENTO
ECONÓMICO
CENÁRIO MACROECONÓMICO

de capital que foram entretanto introduzidas. Estes factores
conjugados, levaram a que os níveis de concessão de crédito,

O ano de 2011 foi fortemente marcado pela incerteza quanto ao
equilíbrio das contas públicas, que levou a um corte generali-

em países como Portugal, tenham registado níveis mínimos
históricos.

zado dos ratings de países e empresas europeias, e à crise do

A degradação do rating de diversos países da zona Euro, con-

sector financeiro.
Em 2011 registou-se uma elevada desconfiança quanto à ca-

duziu a um movimento similar junto do mercado empresarial,
assistindo-se a um downgrade do rating das principais em-

pacidade de diversos países Europeus conseguirem honrar
os pagamentos da dívida que contraíram. Estes países viram

presas (públicas e não públicas). Este efeito, conjugado com a
crise do sector financeiro, dificultou ainda mais o acesso pelas

os seus custos de emissão de dívida aumentarem de forma

empresas ao crédito e agravou de forma considerável os spre-

abrupta para níveis máximos históricos, dificultando o acesso
ao financiamento e agravando os custos para esses países, o

ads das linhas concedidas.
As estimativas da Comissão Europeia, indicam que a Zona

que levou inclusivamente a que Portugal tivesse de recorrer a

Euro em 2011 terá crescido 1,5%, um decréscimo face aos 1,9%

ajuda externa para cumprir as suas obrigações.
Durante 2011, o sector financeiro viu a sua situação agravar-se

registados em 2010. Durante o primeiro semestre, as principais economias europeias continuaram a tendência de cresci-

ainda mais. No mercado interbancário continuou a tendência
de dificuldade de acesso ao crédito, que tinha vindo a regis-

mento que registaram em 2010. No entanto essa tendência inverteu-se na segunda metade do ano, tendo o último trimestre

tar-se desde o ano anterior, tendo o Banco Central Europeu

de 2011, de acordo com as estimativas da Eurostat, já registado

realizado diversas intervenções para minimizar os efeitos da
falta de liquidez. As instituições financeiras para além de te-

uma contracção de 0,3% do PIB da Zona Euro.
Para reequilibrar as contas públicas, os diversos governos eu-

rem sido afectadas pelo downgrade dos seus ratings, foram

ropeus introduziram medidas restritivas que procuram reduzir

também obrigadas a tomar medidas adicionais de reequilíbrio
do seu balanço, para fazer face às novas exigências de rácios

o défice orçamental. Estas medidas tiveram um forte efeito de
retracção no consumo e no crescimento das economias.
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EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO
REAL DO PIB NAS ECONOMIAS
EUROPEIAS

A redução do excesso de oferta justificou os incrementos de
preços por parte dos produtores registados entre Abril e

2011 E

Setembro, nos papéis revestidos e não revestidos.

+3,0%

O peso dos distribuidores de papel no mercado manteve-se
estável. Durante 2011 os distribuidores mantiveram o peso

+1,5%

+1,6%

observado em 2010, representando 84% do mercado de pa-

-0,1%
+2,7%

+0,7%
+1,7%

pel. Continuou a verificar-se um aumento da concentração do
mercado nos principais distribuidores, como reflexo da maior

Portugal
Bélgica

+1,4%
-0,1%

-1,9%
+0,7%

eficiência destes operadores.
Em 2011, segundo os dados da Eugropa, os volumes de pa-

Luxemburgo

+2,7%

+1,6%

pel nos cinco principais mercados em que a Inapa opera -

Zona Euro (17)

+1,9%

+1,5%

Alemanha, França, Suíça, Espanha e Portugal - registaram
quebras, embora de magnitude diferente, em linha com a

Alemanha

+3,7%

França
Espanha
Suíça

Fonte: Eurostat

O desemprego continuou a aumentar, em particular nos países do Sul da Europa onde atingiu níveis históricos. Este efeito
contribuiu para o aumento das despesas sociais, acima do que
inicialmente estava previsto, fazendo com que os governos fossem obrigados a introduzir medidas restritivas adicionais para
garantir o equilíbrio das contas nacionais.

evolução das respectivas economias. Na Alemanha, França e
Suíça registou-se uma variação de volumes, de -2,0%, -3,3% e
-4,0% No mercado Ibérico, devido à elevada instabilidade e medidas restritivas mais apertadas, registou-se um decréscimo
de volumes de 12% em Espanha e 14% em Portugal. Em termos
agregados, nos cinco mercados registou-se uma quebra de
3,6% relativamente a 2010, 3,7% nas vendas de fábrica e 3,6%
nas vendas de armazém.

Durante a primeira metade de 2011, as taxas de juro de referência subiram relativamente aos níveis de 2010. Na segunda
metade do ano, como consequência da desaceleração económica e dos dois cortes nas taxas directoras do Banco Central
Europeu, as taxas inverteram a tendência e registaram uma
ligeira queda tendo-se, contudo, assistido a um significativo
aumento dos spreads praticados, em resultado da escassez do
crédito.
Em conclusão, 2011 foi um ano profundamente marcado pela
crise das contas públicas e do sector financeiro, com fortes reflexos na economia “real”.
A evolução mais recente das economias e do comportamento
dos mercados permite perspectivar um abrandamento da actividade económica, prevendo-se que alguns países, em consequência das fortes medidas restritivas, tenham crescimentos
negativos do seu PIB.

SECTOR DO PAPEL
O comportamento do sector do papel em 2011 foi marcado

que determinou uma retracção da procura.
Com efeito, a procura nos papéis revestidos (CWF) e não revestidos (UWF) registou um decréscimo. Segundo a CEPIFINE, nos
CWF a variação face a 2010 foi negativa situando-se nos 4,9%.
Quanto aos UWF a queda foi um pouco menor, com uma redução de 2,6% face ao ano anterior.

Fita de pvc filamentada

pelo decréscimo de volumes, parcialmente compensado pelo
aumento de preços, decorrente do abrandamento económico,
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2010

nómica, nos mercados Europeus em que Inapa tem presença
se verificou uma queda de 16% no CWF e 12% no UWF.

ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

País

Refira-se, contudo, que face a 2008, referencial pré-crise eco-
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SÍNTESE
CONSOLIDADA
As vendas consolidadas da Inapa cresceram 0,6% face a 2010
para 986,5 milhões de euros. A principal contribuição para o
ligeiro acréscimo registado veio dos negócios complementares
que cresceram cerca de 11%, passando a representar 9,3% das
vendas do Grupo.
Durante o ano 2011, foram registados sucessivos acréscimos
nos preços pelos produtores. Devido à retracção da procura
e forte pressão competitiva registada nos diversos mercados,

UIDA
A DÍVIDA LÍQ
REDUZIU-SE
HÕES
EM 76,3 MIL
DE EUROS

não foi possível repassar todo o aumento do preço do papel
para os clientes finais, o que se reflectiu numa redução da
margem que se situou nos 17,6%, menos 7,3 milhões de euros
do que ano anterior.
Os custos de exploração, depois de imparidades, fixaram-se
nos 148,8 milhões de euros, um ligeiro acréscimo de 0,8% face
ao período homólogo de 2010. Os custos de distribuição, em
consequência do aumento dos custos dos combustíveis, foram
os que mais subiram, registando um acréscimo de 2,0 milhões
de euros face a 2010. Os custos com pessoal registaram um
acréscimo de apenas 1,9%, pois o Grupo conseguiu compensar
os aumentos nominais salariais, a que está obrigado em diversas geografias, através do ajustamento do número de efectivos
ao volume de negócios e menores remunerações variáveis. Os
custos administrativos registaram um ligeiro aumento devido à contratação do seguro de crédito, embora o acréscimo
de custos tenha sido mais do que compensado pela redução
registada ao nível das imparidades, que se reduziram 57% para
2,9 milhões de euros, representando 0,3% das vendas.
O EBITDA recorrente reduziu-se para 25,2 milhões de euros,
uma redução de 8,5 milhões de euros face a 2010, correspondendo a uma contracção de 0,8 pontos percentuais de margem
seguindo a tendência registada nos comparáveis europeus.
Os resultados operacionais (EBIT) reduziram-se 6,7 milhões
de euros para 17,4 milhões de euros, representando 1,8% das
vendas.
Devido à crise que o sector financeiro registou, e não obstante
a Inapa ter garantido os meios financeiros necessários à sua
actividade, o ano de 2011 foi marcado pelo aumento generalizado dos spreads que conjugado com o aumento da taxa de
referência, a Euribor, determinou o agravamento dos custos de
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milhões de euros, o que representou uma redução de 27,6

em 1 76,3 milhões, esta conjuntura, teve reflexos nos custos
financeiros líquidos do período que aumentaram 4,3 milhões

milhões de euros face a 31 de Dezembro de 2010, ou uma redução de 81 para 70 dias de vendas. Esta redução registada

de euros face a 2010, um crescimento de 27%, fixando-se nos
20,4 milhões de euros. Embora cerca de um terço da redução

deveu-se fundamentalmente ao esforço realizado pelo Grupo
para reduzir os seus recebimentos e níveis de existências.

do endividamento tenha sido efectuado por geração interna de
cash flow, o efeito da redução registada na dívida líquida, teve
ainda um impacto reduzido no nível agregado dos custos finan-

A dívida líquida consolidada a 31 de Dezembro de 2011 foi de
357,7 milhões de euros, uma redução de 76,3 milhões de euros

ceiros, uma vez que o aumento de capital foi realizado no final

face aos 434,0 milhões de euros registados a 31 de Dezembro

de Outubro.

de 2010. A redução da dívida é explicada em cerca de 1/3 pela
redução registada ao nível do cash-flow operacional e o res-

Em termos consolidados, os resultados antes de imposto foram de -3,1 milhões de euros, que comparam com 8,1 milhões

tante pelo aumento de capital realizado em Outubro. No seguimento dos objectivos estratégicos para o triénio 2010-2013

de euros de 2010. Os principais factores que contribuíram para

apresentados na Assembleia Geral, a Inapa viu melhorada a

esta redução foram a redução da margem bruta e o agravamento dos custos financeiros antes referidos.

sua estrutura de capitais, passando a dívida líquida a representar uma menor proporção dos activos da empresa, passou
de 59% para 52%.

As provisões para impostos no período foram de 2,9 milhões de
euros, dos quais 0,6 referente a impostos correntes, 0,3 impos-

A dívida bruta a 31 de Dezembro de 2010 totalizou 372,8

tos diferidos e 2,0 relativos a anulações de créditos fiscais de
anos anteriores devido à alteração do quadro fiscal designada-

milhões de euros. Face a 2010, a exposição a dívida de curto prazo reduziu-se de forma significativa, de 249,9 milhões de euros

mente pela redução dos créditos fiscais dedutíveis.

para 177,6 milhões de euros. A dívida de longo prazo manteve-

Os resultados líquidos consolidados reduziram-se de 2,9

-se em níveis semelhantes ao ano anterior, representando 195,2
milhões de euros, dos quais 38,1 milhões de euros são relativos

milhões de euros em 2010, para -6,2 milhões de euros.

à operação de titularização de créditos, 148,5 milhões de euros

O capital circulante a 31 de Dezembro de 2011 foi de 190,2

aos empréstimos de médio e longo prazo e 8,7 milhões de euros a locações financeiras.
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financiamento. Não obstante a redução da dívida consolidada
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DESEMPENHO
DAS ÁREAS DE NEGÓCIO
DO GRUPO
No exercício de 2011, o mix de negócios sofreu uma ligeira alteração face ao ano anterior, devido ao aumento do peso dos
negócios complementares de 8,4% para 9,3%, em resultado da
estratégia de crescimento do Grupo nestes negócios. Para esta

11,3%

Embalagem

melhoria contribui o crescimento orgânico de 14% do negócio
de embalagem e 10% do negócio de comunicação visual.
Ao nível da geração de resultados operacionais (EBIT), os negócios de embalagem e comunicação visual viram aumentar o
seu peso, contribuindo já com 18,6% da geração de resultados
do Grupo (12,6% em 2010). Estas duas áreas de negócios, foram
identificadas pelo plano estratégico 2010-2013, como sendo as
áreas onde o Grupo irá investir de forma a continuar a crescer,
melhorar a rentabilidade e garantir a sustentabilidade.

81,4%
Papel
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7,3%

Comunicação
Visual

PAPEL
As vendas em volume caíram 3,2% face a 2010, passando de 914

Vendas (Milhões de euros)

A alienação da Tavistock (operação no Reino Unido), que em
2010 representou 10 mil toneladas, explica cerca 35% do de-

925,2

925,2

2010

2011

893,3

créscimo dos volumes registados em 2011.

Portugal) tendo a sua quota de mercado subido 0,4 pontos percentuais para os 19,1%. Para esta melhoria contribuiu a operação no mercado Espanhol, em virtude da aquisição do negócio
da EBIX e do crescimento orgânico, e as operações nos mercados Francês e Português.

2009

EBIT (Milhões de euros)

24,5

Apesar do decréscimo de volumes, as vendas em valor mantiveram-se praticamente inalteradas nos 925,2 milhões de
euros. As vendas de papel caíram 0,2%, no entanto os outros
produtos, nomeadamente os consumíveis gráficos e de escritório, cresceram 11%, representando já 26,3 milhões de euros.
O preço de venda do papel registou um acréscimo de 301 por
tonelada relativamente a 2010, tendo o preço médio passado de
991 para 1.021 euros. Durante a primeira metade de 2011 verifi-

DESEMPENHO DAS ÁREAS DE NEGÓCIO DO GRUPO

A Inapa em 2011 viu reforçada a sua posição no conjunto dos
5 mercados-chave (Alemanha, França, Suíça, Espanha e

21,1

2009

17,4

2010

2011

cou-se um aumento de preços, em consequência do aumento
de preços dos produtores, tendo na parte final do ano se registado uma ligeira redução.
Apesar do aumento registado nos preços, devido à retracção
na procura e a uma envolvente competitiva mais forte, o mesmo não foi suficiente para contrabalançar o aumento de preços
dos produtores. Assim, comparativamente com o ano anterior,
registou-se uma redução da margem bruta de 1,0 pontos percentuais, situando-se nos 16,7% das vendas.
Ao nível dos custos operacionais, com excepção dos custos de
distribuição que se agravaram como consequência do aumento
dos combustíveis, registou-se uma forte contenção, que resultou num ligeiro decréscimo face ao ano anterior.
Os resultados operacionais (EBIT) do negócio do papel passaram a representar 1,9% das vendas, que comparam com 2,6%
no anterior, atingindo os 17,4 milhões de euros. Esta evolução é
consequência da redução registada ao nível das margens.

VENDAS
MANTIVERAM-SE
NO NÍVEL DE 2010,
TENDO O EBIT
DESCIDO DEVIDO
À FORTE PRESSÃO
SOBRE AS MARGENS
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EMBALAGEM
O negócio da embalagem, à semelhança do que foi registado
em 2010, continuou a registar um forte crescimento durante
este exercício, com vendas de 38,6 milhões de euros, ou seja,
um crescimento de 14% face ao ano anterior.
O crescimento das vendas foi particularmente impulsionado
pelas vendas directa do canal online e pelo contract packaging,
serviços de valor acrescentado associados à embalagem (como
o fulfilling e consultoria). Em todas as geografias em que o
Grupo está presente (Alemanha, França e Portugal) foram registados crescimentos satisfatórios face ao ano anterior.
Os resultados operacionais (EBIT) da embalagem aumentaram
4% face a 2010, cifrando-se nos 2,0 milhões de euros, ou 5,1%
das vendas. A melhoria na performance é principalmente explicada pelo crescimento das vendas aliado à contenção dos
custos operacionais.

Vendas (Milhões de euros)

38,6
33,9
28,7

2009

2010

2011

EBIT (Milhões de euros)

2,0
1,9

Filme bolha de ar

1,3
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2009

2010

2011

Vendas (Milhões de euros)

As evoluções tecnológicas que se têm registado na impressão
digital de grande formato, com impressoras com maior produtividade e melhor qualidade de impressão, tem motivado a
mudança de muitas gráficas da tecnologia offset para digital.

20,7

25,5

28,1

Este factor continua a ser o grande motor por trás do crescimento da indústria.

de negócio atingiram os 28,1 milhões de euros, um aumento de
10% face a 2010. Apesar da boa performance face ao ano anterior, a conjuntura do sector financeiro colocou fortes entraves

2009

2011

EBIT (Milhões de euros)

ao sector, sobretudo na primeira metade do ano, pois o acesso
a linhas de crédito limitou as vendas de equipamentos.

2010

1,4

1,3

2010

2011

0,4

DESEMPENHO DAS ÁREAS DE NEGÓCIO DO GRUPO

À semelhança dos anos anteriores, esta área de negócio continua com crescimentos de dois dígitos. As vendas nesta área

Os resultados operacionais (EBIT) foram de 1,3 milhões de euros, o que correspondem a 4,5% das vendas, um decréscimo
de 6,6% face a 2010.

2009
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SÍNTESE DA ACTIVIDADE
DA INAPA IPG
A principal incumbência da Inapa – IPG é a definição da política estratégica do Grupo, a coordenação das actividades operacionais
das filiais nos vários países em que opera, e a procura de obtenção de sinergias existentes entre os vários negócios. A actividade
da empresa estendeu-se às seguintes áreas de intervenção:
 Definição de linhas estratégicas do Grupo;
 Definição das linhas de orientação da política comercial a seguir em cada mercado;

 Definição da política de compras e negociação com os principais fornecedores do Grupo;
 Definição da política de financiamento e coordenação da sua implementação;
 Coordenação da tesouraria e desenvolvimento de relações com o sistema financeiro;
 Planeamento e controlo de gestão;

 Definição das políticas contabilísticas do Grupo;
 Auditoria interna;

 Definição e monitorização dos principais riscos;
 Desenvolvimento de relações com accionistas, investidores e reguladores do mercado de capitais;
 Definição da política de investimento e coordenação da sua implementação;
 Coordenação da gestão dos sistemas de informação;
 Comunicação institucional;
 Assessoria jurídica do Grupo.

A Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, SA, encerrou o exercício com um resultado líquido de -6,2 milhões de euros, que
compara com um resultado de 2,9 milhões de euros no exercício anterior.
Segundo as novas regras contabilísticas SNC, as vendas e serviços prestados e outros rendimentos e ganhos (decorrente dos serviços prestados às subsidiárias, da negociação das compras dos principais fornecedores e gestão das marcas próprias) atingiram
os 13,3 milhões euros. O resultado operacional em 2011 ascendeu a 6,0 milhões de euros.
A situação líquida a 31 de Dezembro de 2011 era de 199,3 milhões de euros, um aumento de 46,7 milhões face a 2010, devido ao
aumento de capital através de emissão de acções preferenciais realizado em Outubro. O activo líquido ascendeu a 357,2 milhões
de euros, 2,8 milhões de euros acima do período homólogo.
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Para o exercício de 2012 é esperado um ligeiro decréscimo no nível das vendas do papel, devido ao abrandamento generalizado
que as principais economias europeias têm vindo a registar. Em sentido inverso, é esperado que os negócios complementares, em
virtude das parcerias realizadas e das melhores perspectivas da indústria, continuem a crescer.
Em termos de preços médios para o próximo exercício será expectável uma ligeira correcção face ao nível médio registado em
2011. Os volumes no sector do papel deverão continuar estreitamente ligados à evolução das economias. Para 2012 o Eurostat prevê
um abrandamento do crescimento das economias europeias em que o Grupo está presente face aos valores registados em 2011.
A Alemanha prevê-se que no próximo ano cresça 0,6% face aos 3,0% deste ano, ao passo que a França espera-se que passe de
1,7% para 0,4%. Em Espanha e Portugal estima-se que no próximo ano as economias retraiam 1,0 e 3,3% respectivamente. A Suíça

É esperado que durante o ano de 2012, os outros produtos do negócio do papel tenham um crescimento significativo em consequência da parceria que a Inapa realizou com a Heidelberg para os consumíveis gráficos.
No âmbito da execução do seu Plano Estratégico, durante 2012 a Inapa tem ainda como objectivo consolidar o seu negócio do papel,
investindo em mercados próximos mas com melhores perspectivas de crescimento e superior rentabilidade potencial.
Os distribuidores de papel deverão manter ou mesmo melhorar a sua quota no total de papel vendido na Europa, mantendo a tendência que tem vindo a ser registado na última década.
De forma a extrair o máximo de valor do negócio do papel, o Grupo continuará focalizado na análise de eventuais oportunidades de
optimização nos mercados em que opera que reduzam os seus custos operacionais, designadamente mediante a uniformização dos
sistemas de informação de suporte ao negócio e pela consolidação do centro de serviços partilhados.
O negócio da embalagem continuará a absorver uma parcela relevante do investimento do Grupo, esperando-se que cresça de forma ainda mais significativa. Para que tal seja possível, já no decorrer de 2012, a Inapa realizou a aquisição da Semaq, uma empresa
de embalagem em França com uma facturação em 2011 de 10,9 milhões de euros. Esta aquisição permitirá ao Grupo consolidar a
sua posição naquele mercado.
A redução da dívida continuará a constituir uma prioridade para o Grupo, mantendo o objectivo de afectação de 2/3 do cash-flow
operacional gerado para este fim.
A Inapa continuará a seguir as linhas orientadores para 2010-2013 que recolheram o voto de apoio e confiança dos accionistas na
Assembleia Geral em 11 de Maio de 2010.
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deverá ser a única economia que deverá manter um nível de crescimento similar ao ano anterior 1,9%.
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COMPORTAMENTO
EM BOLSA
O ano de 2011 continuou fortemente marcado pela conjuntura económica, em particular pela incerteza quanto ao desempenho das
economias europeias e pela intervenção externa na Grécia, Irlanda e Portugal.
O mercado Português foi um dos mais atingidos, tendo registado uma contracção do seu principal índice, o PSI-20, de 27,6%. Os
volumes de acções transaccionadas na Euronext Lisboa também foram afectados, reduzindo 31% face a 2010, fixando-se nos 27,9 mil
milhões de euros.
As acções ordinárias da Inapa durante o ano de 2011 registaram uma queda de 63%, de 0,375 euros para 0,14 euros.

EVOLUÇÃO DA COTAÇÃO DAS
ACÇÕES ORDINÁRIAS EM 2011

Legenda do gráfico:
1. Encerramento da operação de titularização de créditos
e refinanciamento de 133 milhões de euros (6 Janeiro)
2. Alienação da operação no Reino Unido (3 Fevereiro)

0,45 1

0,35 1

3. Resultados do exercício de 2010 (10 Março)

2

0,40 1

4. Assembleia Geral de Accionistas (6 Abril)

3
1

0,30 1

4

5. Participação qualificada da Nova Expressão (16 Maio)
6

6. Resultados 1º Trimestre (27 Maio)

5

7. Resultados 1º Semestre (25 Agosto)

0,25 1
0,20 1

8. Aprovação da CMVM do aumento de capital (22
7

8

10

Setembro)

0,15 1
0,10 1

9

9. Participação qualificada Albano Alves (4 Outubro

11

10. Resultado da oferta de aumento de capital (18 Outubro
11. Resultados 3º Trimestre (4 Novembro)

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.
Quando comparada a performance do título com entidades

Total de acções ordinárias
transaccionadas
(Milhares de acções)

comparáveis, é possível constatar que a sua evolução está em
linha com a tendência do sector.
O volume de transacções do título Inapa durante 2011 reduziu-se de forma significativa comparativamente com o período
homólogo de 2010. A saída do PSI-20 terá contribuído para a
queda de volumes, dada a menor exposição que o título passou
a ter.

349.400
185.503
78.439

2008
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26.932

2008
2009

2010

2011

O dia 26 de Outubro de 2011 marcou a estreia da cotação das acções preferências, emitidas com o aumento de capital realizado
este ano. Verificou-se um reduzido volume de transacções durante o ano, apenas 125 títulos transaccionados, tendo fechado o ano
a 0,191, um aumento de 5,5% face ao preço de emissão.
A Inapa continuou a ser acompanhada em termos de análise económico-financeira por analistas do Banco Português de
Investimento e da Caixa Banco de Investimento, que durante o ano de 2011, emitiram vários relatórios de análise.

ano consecutivo, o prémio de melhor Corporate Governance 2012 – Portugal. Este reconhecimento premeia a transparência e a

COMPORTAMENTO EM BOLSA

adopção, desde 2007, das melhores práticas ao nível da governação.
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De destacar ainda o reconhecimento que a prestigiada revista internacional World Finance fez atribuindo à Inapa, pelo segundo
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ACÇÕES PRÓPRIAS
No decorrer do ano de 2011 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 -6.161.365 euros, sejam
levados à conta de resultados transitados.
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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 legal de contas e nos demais documentos de prestação de contas exigidos por lei ou
regulamento referentes a 31 de Dezembro de 2011, foi elaborada em conformidade
com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriaDECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

da do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da sociedade e
das empresas incluídas no perímetro de consolidação, e que o Relatório de Gestão
expõe fielmente a evolução dos negócios sociais, do desempenho e da posição desta
sociedade e das empresas incluídas no perímetro de consolidação, contendo uma
descrição dos principais riscos e incertezas com que tais empresas se defrontam.
LISBOA 20 DE ABRIL DE 2012
Álvaro João Pinto Correia

José Manuel Félix Morgado
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva
Arndt Jost Michael Klippgen
Administrador e vogal da Comissão Executiva do Conselho de Administração
António José Gomes da Silva Albuquerque
Administrador e vogal da Comissão Executiva do Conselho de Administração
Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo
Administrador e vogal da Comissão Executiva do Conselho de Administração
Emídio de Jesus Maria
Administrador e Presidente da Comissão de Auditoria
Acácio Jaime Liberado Mota Piloto
Administrador e vogal da Comissão de Auditoria
Eduardo Gonzalo Fernández Espinar
Administrador e vogal da Comissão de Auditoria
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