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Senhores Acionistas,

De acordo com o estipulado na Lei e nos Estatutos, vem o Conselho de Administração submeter à
Assembleia Geral o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício de 2017.
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01 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO
O ano de 2017 foi marcado por uma aceleração da atividade nas principais áreas económicas, com a
expansão do PIB mundial a subir de 3,2% em 2016 para 3,7%, e, pela primeira vez desde 2010, o crescimento da atividade global verificou-se simultaneamente nos conjuntos das economias avançadas e
emergentes. No primeiro grupo o PIB registou uma aceleração de 1,7% para 2,3%, suportada por políticas monetárias e orçamentais expansionistas – com a Zona Euro a crescer 2,5% em 2017, acima das
expectativas iniciais (1,8% em 2016) – e o das economias emergentes de 4,4% para 4,7%.
Apesar do quadro de aceleração do crescimento, em 2017 as pressões inflacionistas mantiveram-se
contidas, foi já verificado em 2016, nos EUA, de 1,8% para 2,1%, e Zona Euro, 1,1% para 1,4%, recuando
na China, 2,5% para 1,8%, registando-se uma subida expressiva no Reino Unido, imputável ao Brexit,
de 1,8% para 3%.
Em conjunto com a melhoria do outlook para a atividade, a ligeira aceleração dos preços observada,
apesar de tudo, em 2017, permitiu uma subida gradual dos indicadores de expectativas de inflação nos
EUA e na Zona Euro. O desaparecimento dos riscos de deflação, que tinham marcado os anos anteriores, permitiu aos principais bancos centrais prosseguirem um movimento muito gradual de redução dos
estímulos da política monetária. Na Zona Euro o BCE manteve as taxas de juro das operações principais
de refinanciamento e da facilidade de depósitos inalteradas em 0% e em -0,4%, respetivamente, mas
atenuou o programa de aquisição de ativos (quantitative easing), a partir de abril, de EUR 80 para 60
mil milhões/mês, tendo sido anunciada para o início de 2018 uma redução adicional para EUR 30 mil
milhões/mês.
Os juros de mercado nos prazos mais longos foram suportados pela melhoria das expectativas para o
crescimento e a inflação. Nos prazos mais curtos a Euribor a 3 meses recuou marginalmente, de 0,319%
para -0,329%.
No mercado cambial, o euro apreciou perto de 14% face ao dólar, fechando o ano em EUR/USD 1.2022.
Em Portugal, a atividade económica expandiu-se 2,7% em 2017, acima das expetativas e em aceleração
face ao registo de 1,5% observado em 2016. A procura interna aumentou o seu contributo para o PIB,
com o consumo privado a exibir um crescimento relativamente estável, em torno de 2,2%, e com o investimento a registar uma aceleração expressiva, de 0,9% para 8,4%. A confiança das famílias atingiu, em
2017, valores elevados, suportada pela redução da taxa de desemprego, de 11,1% para 8,9% da população ativa, e pelo aumento do rendimento disponível, beneficiando da redução de impostos diretos e do
aumento das remunerações. O investimento beneficiou da melhoria das condições de financiamento, de
uma recuperação do investimento público e, no caso das empresas, da necessidade de renovação ou
expansão da capacidade produtiva, no contexto de uma melhoria das perspetivas para a procura interna
e externa. A aceleração das importações em 2017 (de 4,1% para 8,7%) determinou um contributo ligeiramente negativo da procura externa líquida para o crescimento do PIB, não obstante o forte desempenho
das exportações, que subiram 8,8%.
A taxa média anual de inflação, medida pelo IPC, subiu de 0,6% para 1,4%.
O fluxo de novo crédito às sociedades não financeiras contraiu-se ligeiramente em 2017, refletindo, em
parte, a continuação do processo de desalavancagem das empresas.
O défice público desceu de 2% para 1,2% do PIB e a dívida pública recuou de 130,4% para perto de
126% do PIB – embora tenha aumentado em termos absolutos.
A evolução benigna das contas públicas ajudou Portugal a abandonar, em junho, o Procedimento por
Défices Excessivos. Em setembro, a dívida pública portuguesa recuperou o estatuto de investment grade
atribuído pela agência S&P. Em dezembro, a agência Fitch elevou o rating de Portugal de BB+ para BBB.
Neste contexto, e depois de atingir um máximo de 2 anos em março (4,3%), a yield da OT a 10 anos
recuou para 1,9% no final do ano. O spread face ao Bund alemão estreitou de um máximo de 387 bps,
em fevereiro, para 152 bps no final do ano.
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O atual ciclo de expansão da economia global deverá prolongar-se em 2018, suportado por condições
monetárias e financeiras ainda favoráveis e por novos estímulos orçamentais em algumas economias.
Para a Zona Euro, esperam-se crescimentos do PIB em torno de 2,2%.
Em 2018, fatores estruturais (tecnologia, globalização, menor desemprego, subida de salários) deverão
manter a inflação a subir mas abaixo do target dos Bancos Centrais nos EUA e na Zona Euro. Neste
contexto, os principais bancos centrais deverão prosseguir uma redução gradual dos estímulos de política monetária. A expansão da atividade e o aumento da inflação suportam a expectativa de subida dos
juros de mercado.
Neste contexto, em 2018 a economia portuguesa deverá prosseguir o atual ciclo de expansão, ainda que
a um ritmo mais moderado, esperando-se um crescimento do PIB em torno de 2,1%. Os principais riscos
a curto prazo são externos e parecem moderados.

02 FACTOS MAIS RELEVANTES
No presente exercício as unidades operaram a níveis muito elevados, tendo sido de novo batidos recordes de produção máxima em várias unidades.
Fruto do funcionamento a níveis muito elevados e de ganhos conseguidos na otimização das operações,
com reduções importantes dos consumos específicos das principais matérias-primas e dos consumos
de energia, bem como da melhoria de preços de venda da maioria dos produtos, por condições de
mercado favoráveis, em resultado da retoma económica dos mercados, os resultados operacionais foram
significativamente superiores ao orçamentado no exercício em análise, quer nos produtos orgânicos,
quer nos produtos inorgânicos.
Ao longo do corrente exercício, para reduzir o efeito das flutuações de benzeno, como as que ocorreram
em exercícios anteriores, manteve-se o acordo de hedging para parte significativa do abastecimento de
benzeno.
Mantém-se a situação, já referida em exercícios anteriores, de, no mercado nacional, persistirem condições de preços de energia elevados face aos congéneres europeus. Essas condições externas são de
difícil controlo pela empresa, pelo que se tem mantido uma atuação com as organizações sectoriais onde
participamos, no sentido de melhorar esse fator crítico de competitividade da Indústria Nacional. Desse
trabalho continuam a ser conseguidos resultados positivos, nomeadamente no custo do gás natural, mas
é um esforço a manter, enquanto se mantiverem estas condições negativas globais. Como já referido
anteriormente, tem-se prosseguido uma política de gestão eficiente das unidades produtivas e politicas
ativas de redução dos custos das matérias primas junto dos principais fornecedores.
Do lado da Segurança, Higiene e Ambiente mantiveram-se os bons resultados conseguidos em exercícios anteriores.
Tem-se continuado a política de desenvolvimento tecnológico das unidades processuais, com o apoio
de algumas das principais universidades nacionais, no sentido de se garantirem as melhores condições
operacionais das unidades, tendo em consideração as análises de benchmarking dos sectores em que
atuamos, procurando sempre melhorar os indicadores e encontrando novas soluções tecnológicas para
o futuro.
A expansão no mercado ibérico de cloro-álcalis é um objetivo estratégico da CUF, tendo antecipado esse
sentido a aquisição da Elnosa, concluída em 2003. A Diretiva 2010/75/UE, que estabeleceu a proibição
geral de produção de cloro utilizando células de mercúrio a partir de 12 de dezembro de 2017 e que obrigou ao encerramento ou reconversão para tecnologia de membrana de 70% da capacidade instalada na
Península, criou condições favoráveis a essa estratégia.
Em razão da resistência ao transporte da quase totalidade dos produtos cloro-álcalis e dos ganhos subs-
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tanciais da reconversão de uma unidade de células de mercúrio sobre um projeto green field foi claro que
a expansão se faria preferencialmente (a) pela instalação de capacidade industrial em Espanha, junto ao
mercado, e (b) através da reconversão de unidades existentes.
A Elnosa, em Pontevedra, foi o candidato natural à reconversão, não tendo sido ainda possível obter, no
entanto, o necessário acordo ao projeto de todas as autoridades envolvidas e prevendo-se que se possa
não o vir nunca a obter na reduzida janela de tempo que já existe – desde logo pela reiterada vontade da
autarquia de Pontevedra de se opor à manutenção de empresas industriais na zona onde se encontra a
Elnosa.
Face a essa dificuldade a CUF, através da sociedade Altamira – Electroquímica del Cantábrico, S.A., veio
a adquirir à Solvay a sua fábrica de cloro em Torrelavega, numa operação que cumpre os dois requisitos
identificados, e que tem, em si mesma, vantagens competitivas de localização e de acesso a matérias-primas, estando já em curso o projeto de reconversão industrial para o qual a CUF tem competências
próprias: pela experiência obtida no início da década anterior no projeto de reconversão tecnológica de
Estarreja e pela experiência na operação de fábricas com a tecnologia a instalar em Torrelavega .
O projeto em Torrelavega é assim um passo importante na execução da estratégia definida para o negócio de cloro-álcalis prevendo-se que acrescente à CUF uma significativa capacidade de geração de
resultados.

03 EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES
UNIDADE

2013

2014

2015

2016

2017

Volume de negócios

M€

329

350

296

266

323

Cash flow operacional (EBITDA)

M€

34

31

37

39

46

Resultados operacionais (EBIT)

M€

15

13

19

22

24

%

4,7

3,6

6,5

8,1

7,4

Custos financeiros

M€

5,1

4,4

3,8

3,3

2,9

Resultados antes de impostos

M€

10,5

8,4

16

18

21

Resultados líquidos

M€

7

5,5

11

13

16

Cash flow (RL + Amort. + Provisões)

M€

26

24

29

31

38

Capitais próprios

M€

80

88

87

85

89

Ativos líquidos

M€

254

242

236

217

234

Passivo financeiro

M€

121

102

92

77

65

Passivo financeiro líquido

M€

106

80

61

53

34

Passivo financeiro / EBITDA

N.º de vezes

3,6

3,3

2,5

2,0

1,4

Passivo financeiro líquido /EBITDA

N.º de vezes

3,1

2,6

1,7

1,3

0,7

%

31

36

37

39

38

N.º médio de efetivos*

N.º

336

338

326

319

315

Vendas por efetivos

M€

979

1036

907

832

1024

Resultados operacionais / Vendas

Autonomia financeira (Cap. próp. / Ativos)

* Não se consideram os efetivos da AQP; não estão incluídos orgãos socias (2016 e 2017)
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04 EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
EMPRESAS

PARTICIPAÇÃO

MÉTODO DE CONSOLIDAÇÃO

CUF – Químicos Industriais, S.A.

100%

Integral

ELNOSA – Eletroquímica del Noreste, S.A.U.

100%

Integral

NUTRIQUIM – Produtos Químicos, S.A.

100%

Integral

RENOESTE – Valorização de Recursos Naturais, S.A.

100%

Integral

ALTAMIRA – Electroquímica del Cantábrico, S.A.

100%

Integral

MIRALCALIS – Ativos de Produção de Cloro S.A.

80%

Integral

49,90%

Equivalência Patrimonial

AQP – Aliada Química de Portugal, Lda

05 ATIVIDADES E RESULTADOS DA CUF – QUÍMICOS INDUSTRIAIS, S.A.
5.1. ATIVIDADE COMERCIAL
2017 foi um ano de recordes.
Na parte orgânica as vendas de anilina e mononitrobenzeno (MNB) ultrapassaram as vendas em qualquer
dos anos anteriores. Nos inorgânicos as vendas de hipoclorito sódico foram superiores a 100.000 t.
O incremento da quantidade de anilina fornecida sustentou-se no crescimento do mercado europeu e
na inexistência de nova capacidade de produção europeia. Mesmo com o arranque da unidade da Dow
em SADARA na primeira metade de 2017, prevê-se que a situação de falta de anilina permaneça até ao
arranque dos novos investimentos anunciados pela COVESTRO e BORSODCHEM.
Além do mercado do MDI, também os mercados das fibras aramide e dos aditivos para borracha registaram evoluções positivas.
O fornecimento de MNB para produção de paracetamol a uma farmacêutica nos EUA confirma os elevados standards de produção em Estarreja.
Nos produtos inorgânicos destacou-se a venda de hipoclorito sódico, para o que concorreu a antecipação pelo mercado das restrições ao abastecimento do mercado ibérico após o phase out da produção
com células de mercúrio, e que levou alguns consumidores de hipoclorito, até aqui não clientes da CUF,
a escolherem-nos como seus fornecedores.
Também em razão daquele phase out registou-se uma subida do preço da soda, com reflexos positivos
no volume de vendas, devendo esta situação manter-se na primeira metade de 2018.

5.2. ATIVIDADE INDUSTRIAL
5.2.1. PRODUÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS
Em 2017 foram atingidos novos máximos mensais e anuais de produção nas principais unidades produtivas de anilina e derivados. As metas orçamentadas foram largamente ultrapassadas, mantendo controlados os consumos específicos de matérias primas mais relevantes.
A produção de anilina foi 12% superior a 2016, a de MNB 14%, e a de ácido nítrico 11%.
As produções de ácido sulfanílico e de ciclohexilamina foram semelhantes às do ano anterior, tendo-se
registado uma redução de 5% na produção de ciclohexanol.
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5.2.2. PRODUÇÃO DE PRODUTOS INORGÂNICOS
Em 2017 produziu-se mais 5% de cloro gasoso do que em 2016. Também as produções de ácido clorídrico e de hipoclorito registaram subidas de, respetivamente, 7 % e 10%.
Em abril de 2017 procedeu-se à colocação de novas células na eletrólise AGC ficando esta na sua capacidade máxima.
Foi ainda aumentada a armazenagem de hipoclorito, o que permitiu utilizar toda a capacidade produtiva
nos fins de semana, daí resultando um acréscimo de capacidade de produção em período de pico de
vendas, e a redução do custo da energia elétrica, por melhor modulação de carga e melhor fator de interruptibilidade.

5.2.3. PRODUÇÃO MINEIRA
No ano 2017 extraíram-se da mina Campina de Cima, em Loulé, 6.861 t de minério de sal-gema.
Na frente de exploração da mina o volume de exploração efetuado correspondeu a uma produção de
cerca de 2.670 t de minério tal-qual que foi integralmente tratado na unidade de processamento de minério, tendo-se obtido sal-gema para os mercados da segurança rodoviária e da indústria de rações para
animais.

5.2.4. MANUTENÇÃO
A atividade de manutenção industrial desenvolveu-se de acordo com objetivos alinhados com as melhores práticas internacionais na área de Gestão de Ativos.
Regista-se nesse quadro a inexistência de qualquer acidente grave com pessoal interno e externo, o
aumento da disponibilidade das unidades produtivas – um aumento de 1% relativamente a 2016, terminando o ano de 2017 com uma disponibilidade média de 98,2%, valor que se mantém em linha com a
categoria World-Class no nosso benchmarking internacional –, o pit-stop a alguns ativos críticos de forma
a garantir o tempo entre paragens gerais de 30 meses e a atualização ou substituição tecnológica de
alguns deles e a aposta em tecnologias preditivas de manutenção em diversos ativos críticos.

5.2.5. LOGÍSTICA
A expedição de produtos finais da CUF – QI é feita por pipeline para clientes no complexo industrial, por
via marítima para clientes de grande volume e longas distâncias, por transporte rodoviário para curtas
distâncias e através de transporte multimodal para baixos volumes e grandes distâncias.
Em 2017 foram movimentadas pela CUF no complexo de Estarreja mais de 1,51 milhões de toneladas,
5% acima do verificado em 2016. Este aumento deveu-se à maior atividade produtiva das fábricas neste
ano, com reflexo imediato na expedição de produtos acabados e receção de matérias-primas.
Nesse mesmo ano as transferências por pipeline atingiram 362 mil toneladas, sendo 27% relativos a
matérias primas e 73% de produtos finais.
A CUF movimentou nos portos portugueses, em 2017, um total de 347 mil toneladas em 103 navios, que
representa um volume total movimentado equivalente ao registado em 2016.
Por via rodoviária foram movimentadas 731 mil toneladas, mais 7% do que no ano anterior, e expedidas
por via multimodal 23,6 mil toneladas de produtos finais, o que representou um crescimento de 11% face
a 2016.
Foram ainda rececionadas 48,6 mil toneladas de amoníaco por via ferroviária, o que representou um
aumento de 11% face ao ano anterior.
As despesas variáveis de venda unitárias do setor orgânico e inorgânico mantiveram-se em linha com o
previsto.
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5.2.6. ÁREA TÉCNICA
A Direção Técnica manteve as linhas de ação anteriores: redução de custos – quer energéticos quer de
matérias-primas, através de uma maior eficiência e robustez dos processos industriais – e melhoria da
proteção ambiental e da sustentabilidade dos recursos, contribuindo para uma cultura de Inovação com
criação de valor.
Os projetos da Direção Técnica têm na maioria dos casos uma génese e uma gestão interna, contando
com a participação das várias áreas técnicas da organização para a sua concretização. A utilização de
equipas de projeto multidisciplinares e transversais tem contribuído para tornar a gestão dos projetos
mais eficaz.
5.2.6.1. CONTROLO ANALÍTICO
Em 2017, para além do controlo analítico dos processos produtivos, salientam-se as seguintes ações:
• Instalação de dois novos cromatógrafos gasosos e upgrade do software de quatro cromatógrafos
existentes, permitindo uma maior eficácia na resposta às solicitações da produção de anilina e
derivados;
• Implementação e validação de um novo método de análise para determinação da pureza do benzeno;
• Conclusão do desenvolvimento do conteúdo de um novo módulo de e-learning, com o objetivo de
consolidar as competências da equipa do departamento;
• Implementação de melhorias aplicacionais no SIAP:LIMS, em conjunto com a área de Automação e
Controlo.
5.2.6.2. SHA (SEGURANÇA, HIGIENE E AMBIENTE) E QUALIDADE
A informação e formação sobre os perigos e riscos das atividades integram as atividades permanentes
desta área. Destaca-se em 2017 a identificação de tanques e equipamentos de acordo com o Regulamento n.º 1272/2008 relativo à classificação e rotulagem de embalagens.
A área de Assistência Técnica a Clientes continuou a divulgar junto destes a necessidade de estarem
preparados para lidar com situações de emergência. Nesse sentido, a CUF – QI promoveu ao longo do
ano a realização de simulacros em instalações de clientes.
Em 2017 não se registou qualquer acidente industrial e houve apenas um acidente de trabalho com baixa.
Ambiente
Não houve qualquer acidente ambiental.
Em resultado da emissão da nova Licença Ambiental, para além de várias ações de adaptação aos novos
requisitos desta licença, foi desenvolvido um plano de desempenho ambiental para um horizonte de 5
anos.
Qualidade
O sistema de gestão integrado (qualidade, ambiente e segurança) tem sido uma referência na aplicação
de metodologias de gestão e de organização operacional, fruto da aplicação das melhores práticas de
gestão preconizadas nas ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001.
Durante o ano de 2017 a empresa realizou um conjunto de ações de melhoria visando a transição do
sistema de gestão integrado para as novas normas (qualidade e ambiente), num processo que envolveu
toda a organização na identificação de estratégias de melhoria e das partes interessadas relevantes para
a CUF.
5.2.6.3. DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA (DTEDP)
A atividade da DTEPD centrou-se na participação em Projetos de Implementação Industrial Investigação
e/ou Desenvolvimento (I&D), no Apoio Técnico às diversas áreas e na Vigilância Processual/Tecnológica.
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Projetos de Implementação Industrial
Dos vários projetos executados em 2017 (a maioria de conceção interna), destacam-se pela sua dimensão e impacto, os seguintes:
• Integração energética na destilação da anilina;
• Redução oxidativa da purga de carbonatos da fábrica de MNB;
• Alteração do sistema de vents na lavagem alcalina da fábrica de MNB;
• Alteração do sistema de reconcentração de nitrofenóis;
• Melhoria da rede de efluentes da fábrica de ácido sulfanílico;
• Decomposição de cloratos no circuito de salmoura da eletrólise;
• Alteração do sistema de adição do agente redutor na salmoura diluída proveniente da eletrólise.
Projetos de Desenvolvimento e Investigação
Foram realizados trabalhos de doutoramentos relativos à produção de anilina com o objetivo de otimizar
a reação de hidrogenação, melhorar as operações de purificação e também de valorizar os subprodutos
gerados.
Prosseguem igualmente os trabalhos de investigação na produção de MNB, quer na reação de nitração,
quer a jusante, particularmente nas operações de lavagem do MNB.
Também na Produção de Cloro-Álcalis (PCA) e em particular na eletrólise da salmoura, prosseguiram
os trabalhos de doutoramento visando um melhor conhecimento do estado dos elétrodos, que permita
proceder à sua substituição no melhor momento. Estes estudos deverão ter impacto nos consumos energéticos e nos custos de manutenção.
Em colaboração com uma universidade e com uma empresa especializada foram desenvolvidos trabalhos de I&D que permitarão racionalizar os consumos de água e reduzir as emissões de efluentes.
Apoio Técnico
Durante o ano de 2017, o DTEPD manteve as ações de apoio técnico às áreas de Produção, Manutenção,
Segurança, Higiene e Ambiente, Engenharia de Projeto e Controlo Analítico, para além das atividades
regulares de Vigilância Processual.
Estas últimas realizam-se sobre os consumos energéticos, os consumos específicos, a fiabilidade
processual e a explicação de funcionamentos anómalos e estão alicerçadas numa matriz de temas com
diferentes frequências de vigilância. A metodologia engloba uma lista de difusão e uma análise periódica
que permite reorientar as atividades, nomeadamente as de I&D. Durante o ano de 2017 dinamizaram-se
e intensificaram-se essas ações.
5.2.6.4. ENGENHARIA DE PROJETO
Suporte à Estratégia de Internacionalização da CUF
Nas atividades de suporte à internacionalização da CUF, nomeadamente na área do cloro-álcalis, a
Engenharia de Projeto concluiu o desenvolvimento de vários cenários e estimativas de orçamento que
culminaram com a aprovação do investimento e a contratação do fornecimento, montagem e comissionamento de uma instalação de Eletrólise de Células de Membrana, a executar em Torrelavega, Espanha.
Relativamente à ELNOSA foram desenvolvidos vários cenários para eventual investimento na sua reconversão tecnológica para células de membrana.
Otimização das Operações
Na gestão de projetos de otimização das unidades existentes salienta-se a conclusão da montagem de
10 células adicionais por eletrolisador, levando a instalação AGC até à sua capacidade máxima de produção e a construção de uma nova armazenagem de hipoclorito de sódio.
No quadro da melhoria das condições logísticas de abastecimento de sal e benzeno foi aumentada a
capacidade de armazenagem de sal em Estarreja e iniciou-se a execução do projeto de detalhe de ligação ao cais 24, no porto de Aveiro.
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Na área dos equipamentos sociais foram concluídos a Sala de Pausa e o novo Balneário PCA. No final de
2017 teve ainda início a construção do novo Balneário e Portaria. A obra deste edifício, assim como a do
Balneário de Turnos PAD, deverá ficar concluída no segundo trimestre de 2018.
5.2.6.5. SISTEMAS DE CONTROLO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (SCAI)
5.2.6.5.1. Automação Industrial
O ano de 2017 foi marcado pelo desenvolvimento e implementação de soluções de automação e controlo
– mitigação de paragens do MNB provocadas por quedas de tensão (microcortes), revisão e verificação
do sistema ESD-PCA (Emergency Shutdown) para inclusão de novos sinais de interlock; estudo de solução integrada de CCTV para o site de Estarreja – e pelo upgrade do sistema de controlo do Tanque de
Amoníaco no Lavradio.
5.2.6.5.2. Suite Aplicacional SIAP
Na suite aplicacional SIAP (Sistema Integrado de Apoio à Produção) iniciou-se o processo de migração
para uma ferramenta baseada em tecnologia mais atualizada (SIAP.NET). Foram também incluídas novas
funcionalidades na suite SIAP, nomeadamente no módulo de apoio à Logística.

5.3. APROVISIONAMENTOS
No exercício de 2017 a Direção de Aprovisionamentos negociou um valor total de compras de 267
milhões de euros.
Do ponto de vista da estrutura interna, continuaram as iniciativas de melhorias organizacionais visando
ganhos de eficiência em tarefas administrativas e na gestão da base de dados, para além da prestação
de serviços específicos a outras áreas da empresa relativos aos aspetos do REACH e produtos biocidas.
A CUF foi considerada fonte de referência para produção das substâncias ativas cloro e hipoclorito de
sódio, devendo o processo de autorização dessas substâncias como produto biocida estar concluído até
ao final de 2018.
Nos mercados de matérias-primas das fábricas da CUF verificou-se em meados do corrente ano uma
subida de preços não expectável no sal, essencialmente devido ao adiamento de produção de uma das
principais explorações por motivos técnicos, diminuindo a oferta disponível.
Apesar desta situação específica do sal, que se espera vir a ser superada em meados de 2018, as
poupanças conseguidas nas negociações de vários outros tipos de contrato foram assinaláveis.

5.4. RECURSOS HUMANOS
EIXOS ESTRATÉGICOS DE RECURSOS HUMANOS

PROJETOS OPERACIONALIZADOS

GESTÃO GLOBAL
Assegurar uma gestão global dos colaboradores CUF

Implementação Cornerstone – Gestão da Formação

DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO
Potenciar as lideranças e as equipas, desenvolvendo
competências críticas para o atingimento de metas

Avaliação dos Níveis de Stress, no âmbito do programa CUFAMINA
Avaliação 360º – Líderes

COESÃO E BEM-ESTAR
Reforçar a identidade e cultura CUF
REJUVENESCIMENTO
Do capital humano da CUF assegurando a construção
de conhecimento e experiência entre gerações

Empresa Familiarmente Responsável
Felicidade Organizacional: CUFAMINA
Requalificação dos Equipamentos Sociais
4x4 Training
Técnicos de Manutenção
Implementação do Plano de Rejuvenescimento definido
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Em 2017 os Eixos Estratégicos de Recursos Humanos mantiveram-se alinhados com a estratégia da
CUF, através da dinamização de vários projetos, nomeadamente:
O Projeto Cornerstone visa garantir maior eficiência ao processo de formação da empresa e tornar a
experiência de desenvolvimento profissional mais participativa e mais colaborativa para todos os colaboradores e que os percursos formativos sejam cada vez mais inclusivos e verdadeiramente dirigidos às
necessidades das pessoas e da estratégia da empresa, sendo toda a formação da CUF gerida de forma
autónoma por parte dos diferentes interlocutores.
A avaliação dos níveis de stress, no âmbito do programa CUFAMINA, teve três componentes de avaliação: um questionário de avaliação de sintomas e fatores de proteção do stress; uma entrevista de avaliação da perceção dos níveis de stress e análise laboratorial dos níveis de cortisol, à mesma amostra de
colaboradores voluntários que participaram nas entrevistas. Desta avaliação resultou a definição de um
plano de ação a implementar em 2018.
Desde 2012 que a CUF através do Projeto Avaliação 360º – Líderes CUF, tem investido na formação dos
seus líderes. Em 2014, foi feita a primeira avaliação 360º e desenhados planos de desenvolvimento para
todos os líderes. Em 2017 realizou-se nova avaliação 360º, para compreender o desenvolvimento dos
líderes da CUF, na sequência das intervenções realizadas ao longo dos últimos 5 anos, e identificar pistas
que promovam a progressiva integração na atividade de trabalho das questões de liderança, tendo em
conta os objetivos da empresa. As intervenções realizadas e os resultados do diagnóstico 360º evidenciaram melhorias em todos os níveis hierárquicos e em diversas dimensões de liderança.
Foi também iniciado o Projeto Empresa Familiarmente Responsável: a CUF considera que práticas de
conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, são um importante contributo para o bem-estar
dos seus colaboradores. No âmbito desse projeto foi realizado um diagnóstico com vista a analisar as
práticas existentes e a conhecer em que medida essas práticas são conhecidas e valorizadas internamente, bem como identificar outras que possam no futuro vir a ser consideradas.

5.4.1. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Uma vez mais, a avaliação de desempenho foi realizada para todos os colaboradores com recurso ao
Sistema de Gestão de Desempenho em vigor na empresa.

5.4.2. QUADRO DE PESSOAL
Em 2017, além de outras alterações ocorreu a integração nos quadros da empresa de 4 jovens que integram o projeto de aprendizagem em contexto de trabalho.
Número Médio de Efetivos
LOCAL

2016

2017

245

247

1

1

RENOESTE – Valorização de Recursos Naturais, S.A.

10

6

ELNOSA – Eletroquímica del Noreste, S.A.U.

63

61

319

315

CUF – Químicos Industriais, S.A.
NUTRIQUIM – Produtos Químicos, S.A.

TOTAL

Pensionistas
O número de pensionistas sofreu uma redução de 18%.
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5.4.3. DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS, ATRAVÉS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Em 2017 manteve-se o investimento no desenvolvimento e formação dos nossos colaboradores, evidenciando-se as seguintes ações:
Qualidade, Segurança e Ambiente
• Plano de Emergência Interno;
• Treino Contínuo em Segurança, abrangendo várias temáticas;
• Avaliação de Riscos em Atmosferas Explosivas;
• Prevenção e Combate a Incêndios Industriais;
• Resgate em espaços confinados;
• Recertificação em Primeiros Socorros.

Processos Produtivos
• Queima da Purga dos carbonatos;
• Centrífuga de Pesados – C941;
• 3.ª edição do 4x4 – o programa de formação em contexto real de trabalho, com vista à integração
de jovens na CUF.

Manutenção
• Lean Asset Management;
• Corrosão e Proteção de Materiais;
• Inspeção e Controlo de Qualidade;
• Instrumentação Wireless e Transmissão Wireless.

Formação Transversal
• Atualização de conhecimentos em função da revisão das diferentes Normas que constituem o nosso
Sistema de Gestão Integrado;
• Diversas ações de Formação no âmbito da Gestão e Eficiência da Energia:
• Inglês;
• Líderes CUF – Avaliação 360º;
• Encontros, Feiras, Conferências, Simpósios, onde se destacam:
»»CPhl
»»Chemspec Europe 2017
»»Supply Chain
»»Digital Commodities Summit

5.4.4. ESTÁGIOS E BOLSAS
No âmbito do desenvolvimento dos Recursos Humanos, nomeadamente no que respeita ao relacionamento estratégico entre a empresa, universidades protocoladas, associações e escolas secundárias,
deu-se continuidade à promoção de um conjunto de estágios/bolsas (32) que envolveu jovens estudantes
e recém-licenciados:
• 8 Bolsas de Investigação de Doutoramento em Empresa;
• 9 Estágios Curriculares;
• 10 Estágios IEFP;
• 1 Estágio Introdução à Prática Profissional;
• 4 Bolsas Pós-Doutoramento.

5.5. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
2017 foi um ano muito focado na segurança da informação aos mais diferentes níveis. Sendo a
informação um dos principais ativos das empresas ela esteve sob o foco da gestão, bem como os
dispositivos onde ela circula e é processada e armazenada.
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Desde logo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio introduzir a necessidade da observância
de um conjunto de requisitos legais para os quais grande parte do tecido económico e o país em geral
não estavam especialmente sensibilizados. O processo foi lançado, decorrendo ainda em 2018. Contudo,
a necessidade de atender a aspetos particulares da legislação veio suscitar a oportunidade de dotar a
empresa de meios de monitorização e criar mecanismos de alarmística e de inteligência na vigilância da
rede e da utilização de meios informáticos.
Um dos projetos relacionou-se com a criação de uma plataforma documental adequadamente estruturada e com acessos bem definidos. Através deste projeto começou a alterar-se o paradigma das network
shares migrando para sharepoint online. Mediante os acessos definidos, a informação agora pode ser
acedida de qualquer lugar e é possível garantir a sua rastreabilidade e controlar o seu grau de atualidade.
Outro projeto referiu-se à implementação da ferramenta EM+S da Microsoft que visa providenciar a CUF
com uma plataforma de classificação e proteção da informação através de um conceito Holistic, identity-driven protection. Esta plataforma protege a CUF de acessos indevidos aos seus repositórios de informação (OnPrem, cloud e dispositivos móveis) e também possibilita a técnica de Single Sign On (SSO)
em que a “identidade CUF” valida o acesso a outras plataformas. Esta técnica está já a funcionar para a
plataforma de e-learning Cornerstone.
Implementou-se ainda outra ferramenta, Advanced Threat Protection (ATP), que tem como objetivo detetar – por observação comportamental – malware e URL maliciosos (phishing e outros) em emails. Estas
ações de deteção são desencadeadas fora do perímetro CUF em ambientes sandbox garantindo assim
maior proteção para ocorrências “zero day”.
A componente física da rede foi também objeto de atenção através de um projeto de networking na
CUF – QI, o qual visa dotar a empresa de sistemas de segurança e controlo nos acessos à rede corporativa (LAN e WAN). As fases de arquitetura e procurement foram concluídas, estando a implementação
programada para 2018.
Continua e ser equacionado o paradigma a seguir para o Data Center, estando em estudo diversas soluções.
Para além disto, continuou-se o trabalho ativo nos domínios da eficiência e agilização de processos
desde os mais operacionais aos puramente administrativos, passando pelos que se referem à monitorização de gestão.

5.6. INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
A Sustentabilidade é uma prioridade estratégica para o desenvolvimento de qualquer organização e
tema-chave quando falamos de competitividade empresarial a curto, médio ou longo prazos.
A CUF ambiciona contribuir para um mundo mais sustentável, promovendo crescimento económico pela
integração de princípios que considera essenciais, como a inovação, a competência e o desenvolvimento
humano, a relação com a comunidade local e científica e a minimização do impacto ambiental em toda
a cadeia de valor.
A Inovação é outro dos valores fundamentais da CUF, crucial para a sua competitividade e para o seu
desenvolvimento. Tendo grande relevância o investimento na promoção da inovação, a identificação dos
resultados das atividades de inovação permite definir estratégias de desenvolvimento e áreas de atuação.
Sustentabilidade
Em alinhamento com a visão de Sustentabilidade da CUF, foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) mais relevantes para a organização. Estes ODS, linhas orientadoras para o
crescimento sustentável empresarial, nacional e internacional, são agora também foco das atividades da
CUF, que através de diversas ações e objetivos visam contribuir para as metas globais estabelecidas.
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•
•
•
•
•

ODS 6 – Água e potável e saneamento
ODS 7 – Energias renováveis e acessíveis
ODS 8 – Trabalho digno e crescimento económico
ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura
ODS 12 – Produção e consumo sustentáveis.

Em 2017, a CUF respondeu novamente ao questionário ecoVadis, um índice para o desempenho em
sustentabilidade, que avalia as políticas, ações e resultados nos temas Meio Ambiente, Práticas Laborais
e Direitos Humanos, Práticas Comerciais Justas e Compras Sustentáveis. A pontuação agora obtida
posiciona a CUF nos primeiros 3% das empresas avaliadas, refletindo o empenho e boa performance da
CUF nos temas do Meio Ambiente, Práticas Laborais e Direitos Humanos, Práticas Comerciais Justas e
Compras Sustentáveis.
No âmbito do BCSD Portugal, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, a CUF participou no grupo de trabalho “Sustentabilidade na Cadeia de Valor”, que tem como objetivos estender o
compromisso com a Sustentabilidade a um maior número de empresas, apoiá-las e capacitá-las para
o futuro no âmbito de temáticas integradas na Sustentabilidade. Neste sentido, foi criada a Carta de
Princípios do BCSD Portugal, que visa estabelecer os princípios fundamentais de Sustentabilidade para
uma boa gestão empresarial. Esta já foi subscrita voluntariamente pela CUF, que agora procura estender
a subscrição da mesma às diversas entidades da sua cadeia de valor.
Durante o ano de 2017, a CUF esteve ainda envolvida num outro projeto do BCSD Portugal, o “MEET
2030”, cujo relatório final foi apresentado em novembro. Este projeto teve por objetivos a criação de
cenários para Portugal em 2030 no contexto de uma quarta revolução industrial, tendo em conta os
compromissos para alcançar a neutralidade carbónica, identificar potenciais novos setores de atividade
económica e identificar as soluções com maior valor acrescentado que permitam definir prioridades
estratégicas a nível nacional e internacional.
Inovação CUF – QI
O ano de 2017 foi marcado por um esforço acrescido no levantamento dos resultados das atividades de
I&D e Inovação e pela análise interna do desempenho destas atividades.
Em 2017, o Colombo – o programa de captação de novas ideias da CUF – celebrou o seu 10.º aniversário,
incluindo, para além dos prémios para 3 melhores ideias, uma homenagem especial ao colaborador com
mais ideias aprovadas até à data.
Quanto aos parceiros de I&D e Inovação, a CUF realizou em 2017 um mapeamento dos parceiros mais
relevantes para a organização, com o objetivo de promover um estreitamento da relação com estas entidades e promover uma maior partilha de conhecimento, potenciando as parcerias de I&D e Inovação da
CUF, e explorando novas oportunidades de relacionamento com os nossos parceiros.
Em 2017, foram realizadas 2 sessões internas de partilha de lições aprendidas na gestão de projetos de
I&D e Inovação, que visaram a disseminação de melhores práticas na gestão de projetos.
Importa por fim referir que a estratégia de I&D e Inovação da CUF – QI tem sido acompanhada pelo
desenvolvimento e otimização das estruturas organizacionais e de gestão da Inovação, nomeadamente
através da atualização do Sistema de Gestão de I&D e Inovação – certificado segundo a NP 4457 –, e pela
aposta na sensibilização e formação dos colaboradores envolvidos nestes processos.
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06 ANÁLISE ECONÓMICO E FINANCEIRA
Conforme indicado no ponto 3. Evolução do Principais Indicadores, no exercício de 2017 registou-se uma
melhoria generalizada dos indicadores.
A empresa apresenta uma situação económico-financeira robusta, tendo registado em 2017 um Resultado Líquido de 16,4 milhões de euros.
O volume de negócios atingiu os 323 milhões de euros, mais 20% do que no ano anterior, devendo parte
da dimensão desse aumento ser interpretado à luz das caraterísticas do setor de anilina e derivados,
cujas fórmulas de preços integram uma componente de cotação de benzeno, e que por isso repercutiram as subidas destas cotações em 2017. Assim sendo, se uma parte do aumento corresponde a mais
quantidades vendidas, outra é nominal e reflete a subida do preço do benzeno, sem impacto significativo
na margem.
O significativo aumento do EBITDA reflete uma conjunção de circunstâncias particularmente favorável
nos mercados de anilina e derivados e de cloro e derivados. No primeiro a escassez de anilina e consequente subida de preços e capacidade disponível da CUF – QI para captura de mercado, no segundo o
encerramento por imposição comunitária das instalações de cloro da União Europeia utilizadoras de células de mercúrio, e que teve particular impacto na capacidade em Espanha, foi antecipado pelos clientes
acumulando os stocks possíveis e privilegiando fornecedores, como a CUF – QI, que por terem feito já a
transição para tecnologias autorizadas, lhes davam garantias de fornecimento futuro.
Daí resultou uma evolução muito positiva dos resultados, apesar de afetados negativamente pelos resultados da Renoeste e da Elnosa:
• Na Renoeste verificou-se a constituição de imparidades no valor dos terrenos e equipamentos e
edifícios da empresa, representando no conjunto 3,7 milhões de euros, e resultam do encerramento
da produção.
• Na Elnosa apuram-se resultados operacionais negativos de 200 mil euros em 2017 (900 mil euros
positivos em 2016), em resultado de imparidades associadas ao encerramento da produção de cloro
com membranas de mercúrio determinada pela acima referida imposição comunitária.
Os Custos Financeiros têm vindo a reduzir o seu impacto na estrutura de Resultados, em razão do reembolso da dívida – que passou de 77 milhões de euros no final de 2016 para 65 milhões de euros no final
de 2017 – dos valores negativos dos indexantes da dívida.
O rácio de autonomia financeira fixou-se em 38%, com uma repartição equilibrada entre responsabilidades de curto e de médio e longo prazo.
O rácio de Passivo Financeiro Líquido/ EBITDA reduziu-se de 1,3 em 2016 para 0,7 em 2017, continuando
a evoluir positivamente. A dívida financeira corresponde a operações de financiamento de médio e longo
prazo e a operações de cobertura de riscos com um mark to market negativo, sendo o passivo financeiro
do ano correspondente às amortizações a fazer no exercício de 2018.
No âmbito da gestão de risco de taxa de juro, a empresa contraiu novas operações de cobertura, estando
coberta até 2020 a totalidade do valor da dívida financeira, excetuando contas correntes.
A exposição a risco de cotação de benzeno, a matéria-prima mais importante na operação, encontra-se
mitigada através de contratos de hedging com fornecedores.
Ainda no quadro da redução da exposição a riscos de mercado, a empresa contratou operações de
cobertura de preço de outras matérias-primas, cujo custo integra os resultados financeiros.
Foram ainda mantidas ações sobre o crédito a clientes e de fornecedores.
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07 ATIVIDADES DAS ASSOCIADAS
ELNOSA – ELECTROQUÍMICA DEL NOROESTE, S.A.U.
O exercício de 2017 na Elnosa foi marcado pelo encerramento em 11 de dezembro da atividade de produção eletroquímica, resultante da Diretiva 2010/75 / UE que estabeleceu a proibição geral de produção de
cloro utilizando células de mercúrio – a tecnologia em uso na Empresa – a partir dessa data.
Apesar da Elnosa ter transmitido às autoridades a sua intenção de reconverter a instalação para células
de membrana, adaptando-a aos novos requisitos regulatórios europeus, e reiniciar a produção de cloro,
até à data de encerramento deste relatório não foi possível obter das autoridades as decisões necessárias à reconversão.
Dado que o fabrico utilizando células de membrana, a ser realizado, envolverá significativamente menos
pessoal nas operações, foi realizado um expediente de regulación de empleo (uma forma de despedimento coletivo), concluído em janeiro de 2018 e envolvendo 33 de um total de 62 trabalhadores.
Em razão do encerramento da atividade foram constituídas provisões e imparidades de inventários e
ativos fixos vinculados à reestruturação da produção no montante de 1,8 milhões de euros, em comparação com uma dotação total no ano anterior de 526 mil euros. Desta forma, as provisões acima mencionadas totalizaram 3.899 milhares de euros no final do ano.
No exercício registou-se também o aumento de vendas para 29,1 milhões de euros, mais 9% do que em
2016, em que pesaram a evolução muito favorável do preço da soda cáustica, e o aumento do volume
de vendas do hipoclorito comercializado, ambos associados à antecipação pelos clientes da diminuição
da oferta destes produtos em razão do encerramento conhecido das unidades europeias que produziam
com células de mercúrio.
Não fora, por isso, o aumento de provisões e imparidades antes referidas e o Resultado Líquido de 2017
teria sido superior ao do ano anterior.
As provisões e imparidades constituídas e o elevado fundo de maneio da empresa dotam-na das condições que se preveem necessárias para enfrentar os eventos que podem surgir das circunstâncias atuais
do mercado e da indefinição relativamente à resposta das autoridades, que vão determinar o futuro
industrial da empresa.
O Resultado Líquido do exercício foi negativo em 166 mil euros.

RENOESTE – VALORIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, S.A.
A atividade da Renoeste suportou-se nos últimos anos no fornecimento de salmoura por parte da REN,
salmoura que resultava da extração de sal necessária à construção de cavernas para armazenamento
de gás. A paragem da construção de novas cavernas implicou que se suspendesse o fornecimento de
salmoura.
Apesar dos esforços desenvolvidos em 2016 e 2017, não foi possível encontrar um parceiro com experiência na produção e comercialização de sal que nos permitisse retomar a normal laboração, ou uma
entidade interessada na aquisição da sociedade ou dos ativos afetos à operação.
A circunstância de não se ter atraído investidores para a operação determinou o encerramento de atividade, registando-se a imparidade total de todos os equipamentos e edifícios da empresa, e a criação de
imparidade no valor dos terrenos da mesma.
Daí resultam os prejuízos verificados no exercício.
Regista-se que a empresa tem um nível de solvabilidade elevado, com um Ativo Corrente que supera o
total do Passivo em mais de 14 vezes, o que permite assegurar, sem dificuldade, as suas atuais responsabilidades para com terceiros.
O Resultado Líquido do exercício foi negativo em 3.811.249 euros, refletindo o encerramento da atividade.
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AQP – ALIADA QUÍMICA DE PORTUGAL, S.A.
As vendas da empresa impulsionadas pelas exportações, que são já de 47% das vendas da empresa,
cresceram cerca de 10% de 2016 para 2017, atingindo 4,7 milhões de euros.
A produção de cerca de 34.000 t em 2017 é o valor máximo anual conseguido pela empresa e ditou a
passagem ao regime de laboração contínua que se iniciou em novembro.
O resultado operacional da empresa subiu 2,8% e o resultado líquido cerca de 2%, relativamente a 2016,
crescimentos registados apesar da pressão sobre os preços das matérias primas e sobre os preços de
venda em Portugal.
Foi apurado no exercício de 2017 um Resultado Líquido positivo de 908.748 euros.

NUTRIQUIM – PRODUTOS QUÍMICOS, S.A.
A Sociedade cessou a produção em maio de 2012, tendo a APA aprovado o desmantelamento das Instalações em julho de 2017.
Após se ter obtido o acordo de princípio da Baía do Tejo, proprietária do terreno, para o desmantelamento, foi solicitada a autorização da Direção-Geral do Património Cultural, que deu o seu acordo em
janeiro de 2018.
Espera-se que a Câmara Municipal do Barreiro emita a licença pretendida em tempo de se iniciar o
desmantelamento dos edifícios no 2.º trimestre de 2018 e de o concluir em 2018.
Foi apurado no exercício de 2017 foi apurado um Resultado Líquido negativo de 121.912 euros.

ALTAMIRA – ELECTROQUÍMICA DEL CANTÁBRICO, S.A.
Durante o ano de 2017 foram contratados o fornecimento, montagem e comissionamento da instalação
de Eletrólise de Células de Membrana (EPC – engineering, procurement and construction management),
a executar em Torrelavega, Espanha, num projeto com o valor total de 55 milhões de euros.
O projeto de EPC arrancou em dezembro de 2017 e deverá estar concluído no final de 2019.
Foi apurado no exercício de 2017 um Resultado Líquido negativo de 27.296 euros.

MIRALCALIS – ATIVOS DE PRODUÇÃO DE CLORO, S.A.
No quadro da reconversão de uma unidade de cloro-álcalis em Espanha para Eletrólise de Células de
Membrana pela ALTAMIRA – Electroquímica del Cantábrico, S.A. foi constituída a sociedade de direito
português MIRALCALIS – Ativos de Produção de Cloro, S.A., cujo capital é detido em 80% pela CUF – QI.
No início de 2018, cumprindo o primeiro objetivo da sua constituição, esta sociedade passou a deter 20%
da sociedade ALTAMIRA – Electroquímica del Cantábrico, S.A..
Foi apurado no exercício de 2017 um Resultado Líquido negativo de 241 euros.

08 PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO PARA 2018
No ano de 2018 perspetiva-se a continuação da operação a ritmos muito elevados.
Estão em curso as operações de desativação da unidade de mercúrio da Elnosa em Pontevedra e de
negociação final da sua operação. O projeto de engenharia e de construção da unidade de cloro-álcalis
em Torrelavega prosseguirá até ao arranque, previsto acontecer no 2.º semestre de 2019.
Em 2018 prevemos um crescimento das vendas de produto no mercado ibérico de cloro-álcalis, conseguido sobretudo através da maximização das operações de Estarreja, considerando o aumento de capa-
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cidade que se efetuou nessa unidade em 2017 e de atividade de trading, fruto do profundo conhecimento
de que se dispõe do Mercado.
Prevê-se igualmente uma atividade muito forte no mercado dos produtos orgânicos, não só no MDI, mas
igualmente no merchant market de anilina e mononitrobenzeno, na Europa e nos E.U.A..
Será mantida a procura de oportunidades decorrentes do Plano Estratégico desenvolvido, em todas as
frentes aí identificadas.
Mantém-se a preocupação com os custos de contexto, nomeadamente os relacionados com o sector
energético, que afetam a competitividade da indústria nacional.
A exemplo dos anos anteriores vai manter-se uma posição ativa junto das Organizações de que a empresa
faz parte, alertando para os constrangimentos que ainda existem e será continuada uma forte vigilância
sobre as operações, otimizando os consumos das unidades.

09 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido gerado no exercício, no montante de
16.407.208,93 euros, tenha a seguinte aplicação:
Para Reserva Legal
Para Distribuição de Resultados
Para Resultados Transitados

292.159,79 euros
14.000.000,00 euros
2.115.049,14 euros

10 NOTA FINAL
Expressamos o nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores, restantes stakeholders, Órgãos
de Fiscalização e Instituições Financeiras pelo empenho e colaboração demonstrados neste exercício e
para cujos bons resultados contribuíram.
Estarreja, 27 de março de 2018

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS 2017
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Quantias expressas em euros)
RUBRICAS

NOTAS

31/12/2017

31/12/2016

Ativos fixos tangíveis

6

101 396 062

106 334 684

Propriedades de investimento

7

19 291 556

19 359 821

Ativos intangíveis

8

2 235 799

2 044 579

Participações financeiras - método equiv. Patrimonial

9

1 070 266

1 061 608

Participações financeiras - outros métodos

9

9 228

9 228

ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE

Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos

28

6 277

3 164

3 592 481

2 952 601

127 601 668

131 765 687

ATIVO CORRENTE
Inventários

10.1

20 420 618

14 784 401

Clientes

13.1

49 013 707

45 456 256

Estado e outros entes públicos

11

232 366

203 963

Outros créditos a receber

13.1

1 198 813

1 061 391

Diferimentos

12.1

993 027

157 830

4

30 966 152

23 771 824

Caixa e depósitos bancários
Total do ativo

102 824 684

85 435 665

230 426 352

217 201 352

30 500 000

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital subscrito

16.1

30 500 000

Reservas legais

16.2

5 807 840

5 143 163

Outras reservas

16.2

18 384 726

18 430 600

Resultados transitados

16.2

11 318 715

12 143 981

Ajustamentos e outras variações nos capital próprio

16.3

6 290 592

5 961 174

16 407 209

13 293 537

Resultados líquidos do período
Interesses que não controlam

16.4

Total do capital próprio

300 000
89 009 083

85 472 455

PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões

14

4 351 480

2 826 398

Financiamentos obtidos

13.4

50 392 952

66 867 992

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

15.1

3 900 381

4 424 826

28

3 719 408

3 700 976

13.3

10 700 000

Passivos por impostos diferidos
Outras dívidas a pagar

73 064 221

77 820 192

39 202 179

29 679 353

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores

13.2

Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos

11

125 767

59 978

407 955

1 442 927

Financiamentos obtidos

13.4

14 687 500

9 937 500

Outras dívidas a pagar

13.3

13 806 363

12 652 947

Diferimentos

12.2

123 285

136 000

68 353 049

53 908 705

Total do passivo

141 417 269

131 728 897

Total do capital próprio e passivo

230 426 352

217 201 352
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de dezembro de 2017
(Quantias expressas em euros)
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

31/12/2017

31/12/2016
265 534 013

Vendas e serviços prestados

18

322 517 054

Subsídios à exploração

17

12 256

19 272

Ganhos/perdas de subsidiárias, assoc. e emp. conjuntos

19

453 465

444 808

10.2

1 624 739

(2 460 882)

20

140 458

128 875

10.3

(211 661 105)

(159 117 252)

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

21

(57 190 372)

(56 163 449)

Gastos com o pessoal

15.4

(12 778 448)

(12 834 257)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

10.4

(48 555)

226 803

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

13.1

(54 765)

(33 910)

14

(1 513 891)

(347 352)

(2 057)

-

Outros rendimentos

22

5 775 217

4 825 488

Outros gastos

23

(985 291)

(894 493)

46 288 704

39 327 665

Gastos/reversões de depreciação e amortização

25

(18 062 622)

(17 807 893)

Imparidade ativos depreciáveis/amortizáveis

25

(3 726 675)

-

24 499 407

21 519 772

Provisões (aumentos/reduções)
Aumentos/reduções de justo valor

RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)
Juros e rendimentos similares obtidos

26

31 272

24 455

Juros e gastos similares suportados

27

(3 396 394)

(3 310 424)

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Impostos sobre o rendimento do período

28

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

21 134 285

18 233 803

(4 727 125)

(4 940 266)

16 407 161

13 293 537

16 407 209

13 293 537

(48)

-

16 407 161

13 293 537

Resultado líquido do período atribuível a:
› Detentores do capital da empresa-mãe
› Interesses que não controlam

16.4
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO DO PERÍODO 2017
Período findo em 31 de dezembro de 2017

1

30 500 000

11 420 998

86 621 527

-

TOTAL DE
CAPITAL PRÓPRIO

(NOTA 17.5)

INTERESSES QUE
NÃO CONTROLAM

TOTAL

(NOTA 16.2)

RESULTADO
LÍQUIDO DO
PERÍODO

(NOTA 16.2)

RESULTADOS
TRANSITADOS

(NOTA 16.3)

18 474 790

AJUSTAMENTOS
/ OUTRAS
VARIAÇÕES NO
CAPITAL PRÓPRIO

4 572 113

(NOTA 16.2)

OUTRAS
RESERVAS

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016

(NOTA 16.2)

NOTAS

(NOTA 16.1)

DESCRIÇÃO

RESERVAS
LEGAIS

CAPITAL
SUBSCRITO

(Quantias expressas em euros)

6 903 783

14 749 843

86 621 527

57 020

-

-

(12 829)

273 661

273 661

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Excedentes de revalor. de ativos fixos
tangív. e intang. e respectivas variações

-

-

(57 020)

Ajustamentos por impostos diferidos

-

-

12 829

273 661
1 607 041

1 607 041

1 607 041

-

-

-

(1 397 830)

(1 397 830)

(1 397 830)

-

-

-

(1 425 481)

-

-

(44 190)

(942 609)

Derivados de cobertura
Subsídios
Direitos de emissão
Resultado líquido do período
Resultado integral

(1 425 481)
44 190

(1 425 481)

-

(942 609)

-

(942 609)

3

13 293 537

13 293 537

-

13 293 537

10=8+9

13 293 537

12 350 928

-

12 350 928

-

(13 500 000)

2

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Distribuições
5

-

-

(13 500 000)

-

(13 500 000)

-

-

-

-

(13 500 000)

-

(13 500 000)

(13 500 000)

-

571 050

-

-

-

(571 050)

-

-

-

-

-

-

10 849 948

(10 849 948)

-

-

APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Constituição da reserva legal
Transferência de resultados do exercício
para resultados transitados
6

-

571 050

-

-

10 849 948

(11 420 998)

-

-

-

7=1+2+
3+5+6

30 500 000

5 143 163

18 430 600

5 961 174

12 143 981

13 293 537

85 472 455

-

85 472 455

7

30 500 000

5 143 163

18 430 600

5 961 174

12 143 981

13 293 537

85 472 455

-

85 472 455

Excedentes de revalor. de ativos fixos
tangív. e intang. e respectivas variações

-

-

(59 192)

59 192

-

-

Ajustamentos por impostos diferidos

-

-

13 318

(13 318)

-

(96 748)

(96 748)

Derivados de cobertura

-

-

1 787 540

-

1 787 540

1 787 540

Subsídios

-

-

(1 504 209)

-

(1 504 209)

(1 504 209)

Direitos de emissão

-

-

146 658

-

146 658

146 658

-

-

(3 823)

-

(3 823)

(3 823)

-

-

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017
ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas no
capital próprio

-

329 418

-

329 418

9

16 407 209

16 407 209

-

16 407 209

4=2+3

16 407 209

16 736 627

-

16 736 627

8

Resultado líquido do período
Resultado integral

(45 874)

(96 748)

329 418

45 874

-

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Distribuições

(13 500 000)

(13 500 000)

Aquisição de minoritários
-

(13 500 000)

-

300 000

300 000

(13 500 000)

300 000

(13 200 000)

-

-

Constituição da reserva legal

-

664 677

-

-

-

(664 677)

-

-

Transferência de resultados do exercício
para resultados transitados

-

-

-

-

12 628 860

(12 628 860)

-

-

12

-

664 677

-

-

12 628 860

(13 293 537)

-

-

-

13=8+9
+11+12

30 500 000

5 807 840

18 384 726

6 290 592

11 318 715

16 407 209

88 709 083

300 000

89 009 083

11

-

(13 500 000)

-

APLICAÇÃO DE RESULTADOS

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA
Período findo em 31 de dezembro de 2017
(Quantias expressas em euros)
RUBRICAS

NOTAS

31/12/2017

31/12/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamentos/recebimentos do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)

369 580 655

299 775 297

(298 492 226)

(236 983 119)

(12 772 804)

(14 192 181)

58 315 625

48 599 997

(525 374)

(641 130)

(14 716 896)

(16 588 772)

43 073 355

31 370 096

(17 546 442)

(9 445 032)

(28 594)

(75 119)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intagíveis
Outros ativos

(13 973 502)

-

(31 548 538)

(9 520 151)

8 301

237 685

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxo de caixa das atividades de investimento (2)

98 319

14 008

-

634 400

23

-

12 250 004

-

-

40 911

34 881

44 469

444 808

519 594

12 836 335

1 491 068

(18 712 204)

(8 029 083)

3 879 318

-

300 000

-

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento

4 700 000

-

8 879 318

-

Financiamentos obtidos

(9 940 639)

(13 441 471)

Juros e gastos similares

(2 605 502)

(3 193 309)

(13 500 000)

(13 500 000)

Pagamentos respeitantes a:

Dividendos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)
Variações de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

(26 046 141)

(30 134 780)

(17 166 823)

(30 134 780)

7 194 328

(6 793 768)

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período

4

23 771 824

30 565 592

Caixa e seus equivalentes no fim do período

4

30 966 152

23 771 824

ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS 2017
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01 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
O Grupo CUF – Químicos Industriais, (“Grupo”) é designado pela CUF – Químicos Industriais, S.A. com
sede e fábrica em Estarreja, constituída em 30 de Dezembro de 1977 e que tem como objeto social a
atividade industrial e comercial de produtos químicos orgânicos e inorgânicos.
A empresa-mãe, CUF – Companhia União Fabril SGPS, S.A., tem a sua sede em Lisboa.

02 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O Grupo faz o relato contabilístico das suas contas de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato
Financeiro (NCRF) que fazem parte integrante do SNC.
Não houve derrogações com vista à imagem verdadeira e apropriada.
As demonstrações financeiras de 2017 e 2016 foram preparadas usando princípios consistentes com o
ano anterior, pelo que não existem contas, seja do balanço seja da demonstração de resultados, cujos
conteúdos não sejam comparáveis com o exercício anterior.

03 PRINCIPAL POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
3.1 – BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime
do acréscimo, da consistência de apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e
da informação comparativa.
Tendo por base o disposto nas NCRF, as políticas contabilísticas adoptadas pela empresa foram as
seguintes:

(A) ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os ativos fixos tangíveis referem-se a bens utilizados na produção, em serviços prestados ou no uso
administrativo.
O Grupo adotou o custo considerado na mensuração dos ativos fixos tangíveis em referência a 1 de
Janeiro de 2009 (data de transição para as NCRF), nos termos da isenção permitida pela NCRF 3 –
Adoção pela primeira vez das NCRF. O Grupo adotou como custo considerado o valor constante das
anteriores demonstrações financeiras preparadas de acordo com o anterior referencial contabilístico
(POC), o qual incluía reservas de reavaliação efetuadas ao abrigo de diversos diplomas legais que tiveram
em conta coeficientes de desvalorização da moeda.
Com exceção dos terrenos que não são depreciáveis, os ativos fixos tangíveis são depreciados durante
o período de vida económica esperada e avaliados quanto à imparidade sempre que existe uma indicação de que o ativo pode estar em imparidade. As depreciações são calculadas numa base duodecimal,
a partir do momento em que os bens estão disponíveis para a utilização para a finalidade pretendida,
utilizando o método da linha reta.
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As taxas de depreciação utilizadas são as seguintes:
2017

2016

Edifícios e outras construções

2,00% - 33,33%

2,00% - 33,33%

Equipamento básico

5,00% - 50,00%

5,00% - 50,00%

Equipamento de transporte

6,25% - 25,00%

6,25% - 25,00%

Equipamento administrativo

5,88%- 50,00%

5,88%- 50,00%

Outros ativos fixos tangíveis

12,5% - 20,00%

12,5% - 20,00%

O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração de resultados na rubrica “Gastos/reversões
de depreciação e amortização”.
Os custos de desmantelamento e remoção de bens do ativo fixo tangível e os custos de restauro do local
onde estes estão localizados, em cuja obrigação se incorre quando os bens são adquiridos ou como
consequência de terem sido usados durante um determinado período para finalidades diferentes da
produção, fazem parte do custo do ativo fixo tangível correspondente e são depreciados no período de
vida útil dos bens a que respeitam.
Os custos de manutenção e reparação correntes são reconhecidos como gastos no período em que
ocorrem.
Os custos com substituições e grandes reparações são capitalizados sempre que aumentem a vida útil
do imobilizado a que respeitem e são depreciados no período remanescente da vida útil desse imobilizado ou no seu próprio período de vida útil, se inferior.
Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento de um ativo tangível (calculado como a diferença entre o valor de venda menos custos da venda e o valor contabilístico) é incluído no resultado do
exercício no ano em que o ativo é desreconhecido.
Os ativos fixos tangíveis em curso dizem respeito a bens que ainda se encontram em fase de construção
ou desenvolvimento e estão mensurados ao custo de aquisição sendo somente depreciados quando se
encontram disponíveis para uso.
No final de cada ano é avaliada qualquer indicação de que um ativo possa estar com imparidade que, se
existir, é reconhecida nos resultados do exercício.

(B) PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
O Grupo adotou o custo considerado na mensuração das Propriedades de Investimento em 1 de Janeiro
de 2009 (data de transição para o SNC), nos termos da isenção permitida pela NCRF 3 – Adoção pela
Primeira vez das NCRF.
O custo considerado resultou de uma avaliação efetuada, em referência a essa data, por avaliadores
profissionais qualificados e independentes. Subsequentemente, o Grupo adotou o modelo do custo na
mensuração das Propriedades de Investimento.
As depreciações são calculadas numa base duodecimal, a partir do momento em que os bens estão
disponíveis para a utilização para a finalidade pretendida, utilizando o método da linha reta. As taxas de
depreciação utilizadas são as seguintes:

Edifícios e outras construções

2017

2016

5,00% - 10,00%

5,00% - 10,00%
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(C) ATIVOS INTANGÍVEIS
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados, na data do reconhecimento inicial, ao
custo.
O custo com os intangíveis gerados internamente, excluindo os custos de desenvolvimento em determinadas circunstâncias, são considerados como um gasto, sendo refletido na demonstração de resultados
no ano em que o gasto é incorrido.
Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis apresentam-se ao custo menos amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.
As vidas úteis dos ativos intangíveis são avaliadas entre finitas ou indefinidas. Os ativos intangíveis com
vidas úteis indefinidas não são amortizados mas são testados anualmente quanto à imparidade independentemente de haver ou não indicadores de que possam estar em imparidade. Os ativos intangíveis com
vidas úteis finitas são amortizados durante o período de vida económica esperada e avaliados quanto à
imparidade sempre que existe uma indicação de que o ativo pode estar em imparidade. As amortizações
dos ativos intangíveis estão refletidas na Demonstração de Resultados por Natureza na linha denominada
“Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização”.
As amortizações são calculadas numa base duodecimal utilizando o método da linha reta. As taxas de
amortização utilizadas são as seguintes:
2017

2016

Projetos de desenvolvimento

20,00% - 33,33%

20,00% - 33,33%

Propriedade industrial

20,00% - 33,33%

20,00% - 33,33%

Outros ativos fixos intangíveis

20,00% - 33,33%

20,00% - 33,33%

Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento de um ativo intangível (calculado como a
diferença entre o valor de venda menos custos da venda e o valor contabilístico) é incluído no resultado
do exercício no ano em que o ativo é desreconhecido.
Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos tipos de ativos intangíveis.
(C.1) PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
Os custos de pesquisa são considerados como gastos no período em que ocorrem.
Os custos de desenvolvimento de um projeto individualizado são reconhecidos como ativos intangíveis
quando o Grupo pode demonstrar:
• A exequibilidade técnica de completar o ativo intangível de forma a que fique disponível para uso ou
venda;
• A sua intenção para completar e que reúne condições para usar ou vender o ativo;
• Como o ativo irá gerar benefícios económicos futuros;
• A disponibilidade de recursos para completar o ativo;
• A capacidade de medir fiavelmente o dispêndio durante o desenvolvimento.
(C.2) PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Nesta rubrica encontram-se refletidas as patentes registadas em nome das empresas englobadas na
consolidação, relativamente às quais existe o direito exclusivo de utilização.
A amortização é efetuada no período de utilização exclusiva de cada patente.
(C.3) DIREITOS DE EMISSÃO
As licenças de emissão de CO2 atribuídas ao Grupo no âmbito do Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão de CO2 são reconhecidas de acordo com a NCRF 26, isto é, na rubrica Ativos Intangíveis por contrapartida de Outras Variações nos Capitais Próprios – Subsídios e Doações, pelo valor de
mercado na data da atribuição.
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As licenças adquiridas são reconhecidas em Ativos Intangíveis por contrapartida da correspondente
conta a pagar ou de disponibilidades.
Pelas emissões de CO2 efetuadas pelo Grupo, e tendo por base o critério FIFO, é reconhecido um gasto
de Depreciação e Amortização por contrapartida de Amortizações Acumuladas de Ativos Intangíveis e,
simultaneamente, é transferido para Outros Rendimentos, por contrapartida de Subsídios e Doações, um
montante equivalente à redução da quota parte de subsídio correspondente.
Sempre que o Grupo efetua emissões de CO2 sem ser detentor das respetivas licenças, é reconhecida
uma provisão nos termos da NCRF 21 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes pelo
montante correspondente à melhor estimativa de preço para a sua obtenção acrescido da estimativa do
montante das penalizações em que se incorrerá pela emissão de CO2 sem licença.
As vendas de direitos de emissão dão origem a um ganho ou perda apurada entre o valor de realização e
o respetivo custo de aquisição, o qual é registado em Outros Rendimentos – Rendimentos e Ganhos em
Investimentos Não Financeiros ou Outros Gastos – Gastos e Perdas Em Investimentos Não Financeiros,
respetivamente.
Uma vez que existe um mercado ativo para os direitos de emissão, os mesmos são revalorizados no
final de cada período ao valor de mercado sendo simultaneamente ajustada a conta de Capital Próprio
– Subsídios e Doações ou os Resultados consoante se trate de licenças atribuídas ou de licenças adquiridas, respetivamente.

(D) PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Estão valorizados de acordo com o método de equivalência patrimonial os investimentos em Associadas.
Na data da aquisição do investimento, a diferença entre o custo do investimento e a parte do Grupo no
justo valor dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis da adquirida foi contabilizada de
acordo com a NCRF 14 – Concentrações de Atividades Empresariais. Desta forma:
• O Goodwill relacionado foi incluído na quantia escriturada do investimento.
• O excesso da parte do Grupo no justo valor dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis
das participadas acima do custo do investimento foi excluído da quantia escriturada do investimento
e foi incluído como rendimento nos resultados do período em que o investimento foi adquirido.
Subsequentemente à data de aquisição a quantia escriturada dos investimentos:
• Foi aumentada ou diminuída para reconhecer a parte nos resultados das participadas depois da data
da aquisição;
• Foi diminuída pelas distribuições de resultados recebidas;
• Foi aumentada ou diminuída para refletir, por contrapartida de Capitais Próprios, alterações no
interesse proporcional do Grupo nas participadas resultantes de alterações nos capitais próprios
destas que não tenham sido reconhecidas nos respetivos resultados. Tais alterações incluem, entre
outras situações, as resultantes da Revalorização de Ativos Fixos Tangíveis e das diferenças de
transposição de moeda estrangeira.
Na mensuração destes investimentos foram ainda respeitadas as seguintes disposições relativas à aplicação deste método:
• As demonstrações financeiras das participadas já estavam preparadas, ou foram ajustadas extra
contabilisticamente, de forma a refletir as políticas contabilísticas do Grupo antes de poderem ser
usadas na determinação dos efeitos da equivalência patrimonial;
• As demonstrações financeiras das participadas usadas na determinação dos efeitos da equivalência
patrimonial reportam-se à mesma data das do Grupo ou se, diferente, não diferem mais do que três
meses em relação às do Grupo;
• Os resultados provenientes de transações «ascendentes» e «descendentes» são reconhecidos
somente na medida em que correspondam aos interesses de outros investidores na associada, não
relacionados com o investidor.
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• Quando o valor do investimento fica reduzido a zero, as perdas adicionais são tidas em conta
mediante o reconhecimento de um passivo sempre que a empresa incorre em obrigações legais
ou construtivas. Quando posteriormente as participadas relatam lucros, o Grupo retoma o seu
reconhecimento apenas após a sua parte nos lucros igualar a parte das perdas não reconhecidas.

(E) PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – OUTROS MÉTODOS
O Grupo utiliza o modelo do custo para participações financeiras em entidades não cotadas nas quais
não é aplicável o método da equivalência patrimonial.
De acordo com o modelo do custo as participações financeiras são reconhecidas inicialmente pelo seu
custo de aquisição, que inclui custos de transação, sendo subsequentemente o seu valor diminuído por
perdas por imparidade, sempre que ocorram.

(F) IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
(F.1) ATIVOS E PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
Os ativos e passivos por impostos diferidos resultam do apuramento de diferenças temporárias entre a
base contabilística e a base fiscal dos ativos e passivos do Grupo.
Os ativos por impostos diferidos refletem:
• As diferenças temporárias dedutíveis até ao ponto em que é provável a existência de lucros tributáveis
futuros relativamente ao qual a diferença dedutível pode ser usada;
• Perdas fiscais não usadas e créditos fiscais não usados até ao ponto em que seja provável que lucros
tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser usados.
Os passivos por impostos diferidos refletem diferenças temporárias tributáveis.
Não são reconhecidos impostos diferidos relativos às diferenças temporárias associadas aos investimentos em associadas e interesses em empreendimentos conjuntos por se considerar que se encontram
satisfeitas, simultaneamente, as seguintes condições:
• O Grupo é capaz de controlar a tempestividade da reversão da diferença temporária;
• É provável que a diferença temporária não se reverterá no futuro previsível.
A mensuração dos ativos e passivos por impostos diferidos:
• É efetuada de acordo com as taxas que se espera que sejam de aplicar no período em que o ativo for
realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas fiscais aprovadas à data de balanço;
• Reflete as consequências fiscais decorrentes da forma como o Grupo espera, à data do balanço,
recuperar ou liquidar a quantia escriturada dos seus ativos e passivos.
(F.2) IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO
O imposto sobre o rendimento do período engloba os impostos correntes e diferidos do exercício.
O imposto corrente é determinado com base no resultado contabilístico ajustado de acordo com a legislação fiscal em vigor a que está sujeita cada uma das empresas englobadas na consolidação.
A empresa-mãe e as subsidiárias participadas direta ou indiretamente em pelo menos 90% do respetivo
capital e que, simultaneamente, são residentes em Portugal e são tributadas em sede de Imposto sobre
o Rendimento são tributadas no âmbito do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades à
taxa de 21%, acrescida da Derrama até à taxa máxima de 6,5% sobre o Lucro Tributável, de onde resulta
uma taxa agregada máxima de 27,5%.

| ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 2017 | CUF - QUÍMICOS INDUSTRIAIS, S.A. | 34 |

O imposto sobre o rendimento relativo às restantes empresas englobadas na consolidação é calculado
às taxas em vigor nos países das respetivas sedes:
PAÍS

TAXA 2017

TAXA 2016
21,0%

Imposto sobre o rendimento (ID)

Portugal

21,0%

Derrama

Portugal

1,5%

1,5%

Derrama estadual

Portugal

3% - 5%

3% - 5%

Imposto sobre o rendimento (ID)

Espanha

25,0%

25,0%

Nos termos da legislação em vigor nas diversas jurisdições em que as empresas englobadas na consolidação desenvolvem a sua atividade, as correspondentes declarações fiscais estão sujeitas a revisão
por parte das autoridades fiscais durante um período que varia entre quatro e cinco anos, o qual pode
ser prolongado em determinadas circunstâncias, nomeadamente quando existem prejuízos fiscais, ou
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações.
O Conselho de Administração, suportado nas posições dos seus consultores fiscais e tendo em conta
as responsabilidades reconhecidas, entende que das eventuais revisões dessas declarações fiscais não
resultarão correções materiais nas demonstrações financeiras consolidadas.

(G) INVENTÁRIOS
A valorização dos inventários e os respetivos métodos de custeio são os seguintes:
VALORIZAÇÃO

MÉTODOS DE CUSTEIO

Mercadorias

Custo de aquisição (*)

Custo médio

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

Custo de aquisição (*)

Custo médio

Produtos acabados e intermédios

Custo de produção (*)

Custo médio

Produtos e trabalhos em curso

Custo de produção (*)

Custo médio

(*) Ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo.

O custo dos inventários inclui:
• Custo médio de aquisição das matérias-primas incorporadas;
• Custos de compra (preço de compra e custos de transporte).
Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de uma perda por imparidade, a qual é revertida
quando deixam de existir os motivos que a originaram.
Para este efeito, o valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso ordinário da atividade
empresarial menos os custos estimados de acabamento e os custos necessários para efetuar a venda.
As estimativas tomam em consideração as variações relacionadas com acontecimentos ocorridos após
o final do período.

(H) OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
Os ativos financeiros são reconhecidos quando as empresas englobadas na consolidação se constituem
parte na respetiva relação contratual.
Os ativos financeiros não incluídos nas alíneas atrás e que não são valorizados ao justo valor estão valorizados ao custo ou ao custo amortizado líquido de perdas por imparidade, quando aplicável.
No final do ano o Grupo avalia a imparidade destes ativos. Sempre que existia uma evidência objetiva de
imparidade, o Grupo reconhece uma perda por imparidade na demonstração de resultados.
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A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos poderia estar em imparidade teve
em conta dados observáveis que chamassem a atenção sobre os seguintes eventos de perda:
• Significativa dificuldade financeira do devedor;
• Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou amortização
da dívida;
• As empresas englobadas na consolidação, por razões económicas ou legais relacionados com
a dificuldade financeira do devedor, ofereceram ao devedor concessões que de outro modo não
considerariam;
• Tornar-se provável que o devedor irá entrar em falência ou qualquer outra reorganização financeira;
• Informação observável indicando que existe uma diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos
de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o seu reconhecimento inicial.
Os ativos financeiros individualmente significativos foram avaliados individualmente para efeitos de imparidade. Os restantes foram avaliados com base em similares características de risco de crédito.
Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos tipos de ativos financeiros:
(H.1) CLIENTES
As contas a receber de clientes são mensuradas, aquando do reconhecimento inicial, de acordo com os
critérios de mensuração de Vendas e Serviços Prestados descritos na alínea q) sendo subsequentemente
mensurados ao custo amortizado menos imparidade.
A imparidade é determinada com base nos critérios definidos na alínea h).
(H.2) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Os outros créditos a receber encontram-se valorizadas da seguinte forma:
• Pessoal – ao custo menos imparidade;
• Devedores por acréscimos de rendimentos – ao custo;
• Outros devedores – ao custo menos imparidade;
• Os empréstimos a acionistas não vencem juros nem têm implícito qualquer tipo de juro, pelo que
são apresentados pelo respetivo valor nominal, deduzido de perdas por imparidade, sempre que
aplicável.
A imparidade, em ambos os casos é determinada com base nos critérios definidos na alínea h).
(H.3) CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Os montantes incluídos nesta rubrica correspondem aos valores de caixa e outros depósitos, vencíveis a
menos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração
de valor.
Estes saldos estão mensurados da seguinte forma:
• Caixa – ao custo;
• Depósitos sem maturidade definida – ao custo;
• Outros depósitos com maturidade definida – ao custo amortizado, determinado com base no método
da taxa de juro efetiva.
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’
compreende, além de caixa e depósitos bancários, os descobertos bancários incluídos na rubrica de
“financiamentos obtidos”.

(I) ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação em vigor.
No que respeita aos ativos não foi reconhecida qualquer imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada a natureza específica do relacionamento.
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(J) DIFERIMENTOS ATIVOS E PASSIVOS
Esta rubrica reflete as transações e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu
integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas que devam ser reconhecidos
nos resultados de períodos futuros.

(L) RUBRICAS DO CAPITAL PRÓPRIO
(L.1) RESERVAS LEGAIS
De acordo com o art.º 295 do CSC, pelo menos 5% do resultado tem de ser destinado à constituição ou
reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do capital social.
A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de liquidação e só pode ser utilizada para absorver
prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no capital social (art.º 296
do CSC).
(L.2) OUTRAS RESERVAS
Esta rubrica inclui reservas de reavaliação efetuadas nos termos dos anteriores PCGA – Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites, e as efetuadas na data de transição, líquidas dos correspondentes impostos diferidos, e que não são apresentadas na rubrica Excedentes de Revalorização pelo facto de a entidade ter adotado o método do custo considerado na data de conversão para o SNC.
As reservas de reavaliação efetuadas ao abrigo de diplomas legais, de acordo com tais diplomas, só
estão disponíveis para aumentar capital ou cobrir prejuízos incorridos até à data a que se reporta a reavaliação e apenas depois de realizadas (pelo uso ou pela venda).
Inclui também as reservas que resultam da revalorização efetuada na data de transição, as quais só estão
disponíveis para distribuição depois de realizadas (pelo uso ou pela venda).
(L.3) RESULTADOS TRANSITADOS
Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para distribuição aos acionistas e os ganhos por
aumentos de justo valor em instrumentos financeiros derivados, investimentos financeiros e propriedades
de investimento. que, de acordo com o n.º 2 do art.º 32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição
quando os elementos ou direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados.
(L.4) AJUSTAMENTOS / OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
Esta conta inclui ajustamentos para o justo valor em ativos financeiros como por exemplo variações no
justo valor de derivados de cobertura do risco de variabilidade da taxa de juro, risco cambial, risco de
preço de mercadorias no âmbito de um compromisso ou de elevada probabilidade de transação futura,
que, de acordo com o n.º 2 do art.º 32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição quando os
elementos ou direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados.
Inclui também os ajustamentos relacionados com a aplicação do método da equivalência patrimonial,
nomeadamente a apropriação das variações nos capitais próprios das participadas e lucros não atribuídos.
Relativamente às Outras Variações no capital próprio, incluem:
(l.4.1) Subsídios ao investimento
São reconhecidos nesta rubrica os subsídios não reembolsáveis, líquidos de impostos diferidos, que
estejam relacionados com ativos tangíveis e intangíveis.
Os subsídios só são reconhecidos quando existe uma segurança razoável de que o Grupo cumpriu/irá
cumprir com as condições a ele associadas e que o subsídio será recebido.
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Subsequentemente ao reconhecimento inicial esta conta é reduzida:
• No que respeita ao subsídios relativos a ativos fixos tangíveis depreciáveis e intangíveis com vida útil
definida, pela imputação, numa base sistemática, a rendimentos durante os períodos necessários
para balancear os subsídios com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;
• No que respeita a ativos fixos tangíveis não depreciáveis e intangíveis com vida útil indefinida,
pela imputação a rendimentos nos exercícios em seja necessário compensar qualquer perda por
imparidade que seja reconhecida relativamente a tais ativos.
Estes subsídios não estão disponíveis para distribuição até que sejam imputados a rendimentos durante
os períodos necessários para: (i) balancear os subsídios com os gastos relacionados que se pretende que
eles compensem i.e. amortizações e depreciações e/ou (ii) para compensar qualquer perda por imparidade que seja reconhecida relativamente a tais ativos.
(l.4.2) Direitos de emissão
Estas reservas, correspondentes aos Direitos de emissão atribuídos e reconhecidos nos termos referidos
na alínea c.2) deste parágrafo, são transferidas para Outros Rendimentos e Ganhos à medida que são
efetuadas as correspondentes emissões de CO2 pelas empresas do Grupo.
De acordo com o nº 2 do art.º 32 do CSC, estas reservas só estarão disponíveis para distribuição quando
os direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados.

(M) PROVISÕES
Esta conta reflete as obrigações presentes (legais ou construtivas) do Grupo provenientes de acontecimentos passados, cuja liquidação se espera que resulte num exfluxo de recursos da entidade que
incorporem benefícios económicos e cuja tempestividade e quantia são incertas, mas cujo valor pode ser
estimado com fiabilidade.
As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação
presente à data do balanço. Sempre que o efeito do valor temporal do dinheiro é material, a quantia de
uma provisão é o valor presente dos dispêndios que se espera que sejam necessários para liquidar a obrigação usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflete as avaliações correntes de mercado
do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos do passivo e que não reflete riscos relativamente
aos quais as estimativas dos fluxos de caixa futuros tenham sido ajustados.

(N) RESPONSABILIDADES POR BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO E GASTOS COM O PESSOAL
Os gastos com pessoal são reconhecidos quando o serviço é prestado pelos empregados independentemente da data do seu pagamento.
Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos benefícios.
(N.1) BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
O Grupo tem os planos de benefícios pós-emprego indicados no quadro seguinte:
EMPRESA

NOME DO PLANO

TIPO

DESTINATÁRIOS

LOCALIZAÇÃO

CUF – QI

Plano Pensões de
Reforma

Benefício Definido - Complemento de pensão por
velhice invalidez ou sobrevivência

Alguns dos antigos e atuais
colaboradores

Portugal

CUF – QI

Plano Atos Médicos

Benefício Definido - Atos Médicos sem fundo
Constituído

Alguns dos antigos e atuais
colaboradores

Portugal

Nos termos do Regulamento dos Benefícios Sociais em vigor no Grupo, certos empregados do seu
quadro permanente têm direito, após a passagem à situação de reforma, a uma participação nas despesas com cuidados de saúde e a um complemento de pensão por velhice, invalidez ou sobrevivência. No
cálculo destes complementos e comparticipações, são considerados os anos de serviço e as regalias
existentes na empresa que originalmente os empregou.
Nos Planos de Benefícios Definidos, o reconhecimento e mensuração das responsabilidades são efetuados de acordo com a NCRF 28 – Benefícios dos Empregados.
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Nestes termos, o custo de prestar os benefícios é determinado:
• Separadamente para cada plano;
• Utilizando o método da unidade de crédito projetada;
• Tendo por base pressupostos atuariais de Portugal.
O Custo dos Serviços passados dos empregados no ativo é reconhecido: (i) de imediato, na parte já
vencida e (ii) numa base linear durante o período remanescente dos anos de serviço, no que respeita à
componente ainda não vencida.
(N.2) FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS
De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados têm direito a férias e a subsídio de férias no
ano seguinte àquele em que o serviço é prestado. Assim, foi reconhecido nos resultados do exercício um
acréscimo do montante a pagar no ano seguinte o qual se encontra refletido na rubrica “Outras Dívidas
a Pagar”.

(O) PASSIVOS FINANCEIROS
Os passivos financeiros são reconhecidos quando as empresas englobadas na consolidação se constituem parte na respetiva relação contratual.
(O.1) FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Os financiamentos para os quais existe cobertura da taxa de juro variável estão valorizados ao custo
amortizado determinado com base na taxa de juro efetiva. De acordo com este método, na data do reconhecimento inicial os financiamentos são reconhecidos no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de
despesas com a emissão, o qual corresponde ao respetivo justo valor nessa data. Subsequentemente, os
financiamentos são mensurados ao custo amortizado, que inclui todos os encargos financeiros calculados de acordo com o método da taxa de juro efetiva.
Os outros financiamentos encontram-se valorizados ao custo, reconhecidos no passivo pelo seu valor
nominal.
(O.2) FORNECEDORES, ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR
As contas a pagar a fornecedores são mensuradas ao custo.
(O.3) ACIONISTAS
Os empréstimos de acionistas não vencem juros nem têm implícito qualquer tipo de juro, pelo que são
apresentados pelo respetivo valor nominal, na rubrica de outras dívidas a pagar, deduzido de perdas por
imparidade, sempre que aplicável, determinada com base nos critérios definidos na alínea p).

(P) EFEITO DAS ALTERAÇÕES DAS TAXAS DE CÂMBIO
As transações em moeda estrangeira são convertidas para Euro às taxas nas datas das transações.
Os saldos que se mantenham em dívida no final do ano são convertidos à taxa de fecho e a diferença é
reconhecida em resultados.

(Q) VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
As vendas e os serviços prestados são mensuradas pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber
deduzido das quantias relativas a descontos comerciais e de quantidades concedidos.
Quando o preço da venda dos produtos/serviços inclui uma quantia identificável de serviços subsequentes, essa quantia é diferida e reconhecida como rédito durante o período em que o serviço é executado.
Embora o rédito somente seja reconhecido quando for provável que os benefícios económicos associados à transação fluam para a empresa, quando surja uma incerteza acerca da cobrabilidade de uma
quantia já incluída no rédito, a quantia incobrável, ou a quantia com respeito à qual a recuperação tenha
cessado de ser provável, é reconhecida como uma imparidade, e não como um ajustamento da quantia
de rédito originalmente reconhecido.
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Seguem-se algumas especificidades relativas ao reconhecimento das vendas e dos serviços prestados.
(Q.1) VENDAS
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando estão satisfeitas todas as condições
seguintes:
• Tenham sido transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos
bens;
• Não se mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse,
nem o controlo efetivo dos bens vendidos;
• A quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade;
• Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
• Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser mensurados com
fiabilidade.
(Q.2) SERVIÇOS PRESTADOS
O rédito dos serviços prestados é reconhecido quando o desfecho da transação pode ser estimado com
fiabilidade o que ocorre quando todas as condições seguintes são satisfeitas:
• A quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade;
• É provável que os benefícios económicos associados à transação fluam para o Grupo;
• Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação podem ser mensurados
com fiabilidade.
A percentagem de acabamento é determinada tendo por base a proporção que os custos incorridos até
à data têm nos custos totais estimados dos serviços prestados (referentes aos serviços executados ou
a serem executados).
Quando o desfecho de um contrato não é estimado com fiabilidade, o Grupo reconhece o mesmo pelo
método do lucro nulo. Mediante o mesmo, reconhece a totalidade dos custos incorridos como gastos do
período e reconhecem-se os réditos iguais aos gastos, não sendo reconhecido qualquer lucro.
Pagamentos progressivos e adiantamentos de clientes não são tidos em conta para a determinação da
percentagem de acabamento, nem pelo método do lucro nulo.

(R) SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
São reconhecidos nesta rubrica os subsídios não reembolsáveis, não relacionados com ativos e apenas
quando existe uma segurança razoável de que o Grupo cumpriu/irá cumprir com as condições a ele
associadas e que o subsídio será recebido.

(S) JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS
Os gastos com financiamento são reconhecidos na demonstração de resultados do período a que respeitam e incluem:
• Juros suportados determinados com base no método da taxa de juro efetiva;
• Juros de instrumentos financeiros de cobertura de risco de taxa de juro e matérias primas (SWAP).
Os custos financeiros de financiamentos obtidos relacionados com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos tangíveis são capitalizados, fazendo parte do custo do ativo. A capitalização destes
custos começa após o início da preparação das atividades de construção ou desenvolvimento do ativo
e é interrompida com o final da produção ou da construção do ativo, ou quando o projeto em causa se
encontra suspenso.

(T) INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE COBERTURA
Só são considerados instrumentos financeiros de cobertura a parte efetiva dos derivados que forem
designados como tal e em que a entidade espera que as alterações no justo valor ou fluxos de caixa no
item coberto, atribuíveis ao risco que está a ser coberto, compensarão praticamente as alterações de
justo valor ou fluxos de caixa do instrumento de cobertura.
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Na ausência de orientações detalhadas na NCRF 27 – Instrumentos financeiros sobre a forma de testar
e documentar a efetividade da cobertura, as entidades englobadas na consolidação seguem as disposições aplicáveis da IAS 39 – Instrumentos financeiros.
As variações no justo valor dos instrumentos derivados de cobertura de risco de taxa de juro fixa ou de
risco de preço de mercadorias detidas, bem como as alterações no justo valor do ativo ou passivo sujeito
àquele risco, são reconhecidas em resultados na rubrica “Aumentos/reduções por justo valor”.
As variações no justo valor dos instrumentos derivados de cobertura de risco de variabilidade de taxa de
juro, risco cambial, risco de preço de mercadorias no âmbito de um compromisso ou de elevada probabilidade de transação futura são reconhecidas no capital próprio na rubrica “Ajustamentos em ativos
financeiros” na sua componente efetiva e em resultados, na rubrica “Aumentos/reduções por justo valor”,
na sua componente não efetiva.
A contabilização de cobertura é descontinuada quando o instrumento de cobertura atinge a maturidade,
o mesmo é vendido ou exercido ou quando a relação de cobertura deixa de cumprir os requisitos exigidos na NCRF 27 – Instrumentos financeiros nos termos detalhados na IAS 39 – Instrumentos financeiros.
A parte efetiva dos instrumentos derivados de cobertura são apresentados no balanço em “Outros ativos
financeiros” ou em “Financiamentos obtidos” consoante a sua natureza seja, respetivamente, devedora
ou credora, e como não correntes ou como correntes dependendo da rubrica onde os respetivos instrumentos cobertos estão apresentados no balanço.

(U) ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES
Um ativo contingente é um possível ativo proveniente de acontecimentos passados e cuja existência só
será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente
sob o controlo da entidade e por conseguinte não são reconhecidos. Contudo, são divulgados quando
for provável a existência de um influxo futuro.
Um passivo contingente é:
• Uma obrigação possível que provém de acontecimentos passados e cuja existência só será
confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente
sob o controlo da entidade, ou
• Uma obrigação presente que decorra de acontecimentos passados mas que não é reconhecida
porque:
»»Não é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação, ou
»»A quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
Os passivos contingentes não são reconhecidos. Contudo, são divulgados sempre que existe uma
probabilidade de exfluxos futuros que não seja remota.

(V) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre as condições que
existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas. Os eventos após
a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço
são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

3.2 – BASES DE CONSOLIDAÇÃO
O universo empresarial do Grupo é composto pelas subsidiárias descritas na Nota 5.
Os empreendimentos conjuntos, são incluídos nas demonstrações financeiras pelo método da consolidação proporcional combinando a parte em cada um dos ativos, passivos, rendimentos e ganhos e
gastos e perdas dos empreendimentos conjuntamente controlados com os itens semelhantes, linha a
linha, das demonstrações financeiras do Grupo.
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Em obediência ao disposto no art.º 6 do Decreto-lei n.º 158/2009, de 15 de julho, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho, que aprovou o SNC, a entidade apresenta contas
consolidadas do Grupo constituído por ela própria e por todas as subsidiárias nas quais:
• Independentemente da titularidade do capital, se verifique que, em alternativa:
»»Pode exercer, ou exerce efetivamente, influência dominante ou controlo;
»»Exerce a gestão como se as duas constituíssem uma única entidade;
• Sendo titular de capital:
»»Tem a maioria dos direitos de voto, excepto se se demonstrar que esses direitos não conferem
o controlo;
»»Tem o direito de designar ou de destituir a maioria dos titulares do órgão de gestão de uma
entidade com poderes para gerir as políticas financeiras e operacionais dessa entidade;
»»Exerce uma influência dominante sobre uma entidade, por força de um contrato celebrado com
esta ou de uma outra cláusula do contrato social desta;
»»Detém pelo menos 20% dos direitos de voto e a maioria dos titulares do órgão de gestão de
uma entidade com poderes para gerir as políticas financeiras e operacionais dessa entidade, que
tenham estado em funções durante o exercício a que se reportam as demonstrações financeiras
consolidadas, bem como, no exercício precedente e até ao momento em que estas sejam
elaboradas, tenham sido exclusivamente designados como consequência do exercício dos seus
direitos de voto;
»»Dispõe, por si só ou por força de um acordo com outros titulares do capital desta entidade, da
maioria dos direitos de voto dos titulares do capital da mesma.
A existência e o efeito dos direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis ou convertíveis
são considerados quando se avalia se existe ou não controlo.
As subsidiárias são consolidadas pelo método da consolidação integral desde a data de aquisição sendo
esta a data na qual o Grupo obtém controlo, e continuam a ser consolidadas até à data em que o controlo
deixa de existir.
As políticas contabilísticas utilizadas pelas subsidiárias e empreendimentos conjuntos na preparação das
suas demonstrações financeiras individuais foram alteradas, sempre que necessário, de forma a garantir
consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.
É utilizado o método de compra para contabilizar as concentrações de atividades empresariais. O custo
de uma aquisição é mensurado pelo justo valor dos bens entregues, dos instrumentos de capital emitidos e dos passivos incorridos, ou assumidos na data de aquisição, adicionados dos custos diretamente
atribuíveis à aquisição.
O excesso do custo de aquisição relativamente à parcela do Grupo no justo valor dos ativos, passivos e
passivos contingentes identificáveis adquiridos é reconhecido como Goodwill.
Se o custo de aquisição for inferior àquele justo valor a diferença é reconhecida diretamente na demonstração dos resultados no exercício em que é apurada, depois de reavaliar o processo de identificação e
mensuração do justo valor dos passivos e passivos contingentes.
No processo de consolidação, as transações, saldos e ganhos não realizados em transações intragrupo e
dividendos distribuídos entre empresas do grupo são eliminados. As perdas não realizadas são também
eliminadas, excepto se a transação revelar evidência da existência de imparidade nos ativos transferidos
e ainda não alienados.
Às diferenças temporárias que surgiram da eliminação dos resultados provenientes de transações intragrupo foi aplicado o disposto na NCRF 25 – Impostos sobre o Rendimento.
O capital próprio e o resultado líquido das subsidiárias que são detidos por terceiros alheios ao Grupo,
são apresentados nas rubricas de Interesses que Não Controlam no Balanço consolidado (de forma
autónoma dentro do capital próprio) e na Demonstração consolidada dos resultados, respetivamente.
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Na data de cada concentração das atividades empresariais os valores atribuíveis aos Interesses que não
Controlam são determinados aplicando a percentagem de interesse detida por eles ao justo valor dos
ativos líquidos identificáveis e passivos contingentes adquiridos.
Quando os prejuízos atribuíveis aos acionistas dos Interesses que não Controlam excedem o seu interesse no capital próprio da subsidiária, o Grupo absorve esse excesso e quaisquer prejuízos adicionais,
excepto quando os Minoritários têm a obrigação e são capazes de cobrir esses prejuízos. Se e quando a
subsidiária reporta lucros subsequentemente, o Grupo apropria todos os lucros, até que a parte minoritária dos prejuízos absorvidos pelo Grupo tenha sido recuperada.

3.3 – PRINCIPAIS JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS UTILIZADAS NA PREPARAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com o SNC, o Conselho de
Administração do Grupo utiliza julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam a aplicação de políticas e montantes reportados.
As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência de eventos
passados e outros fatores, incluindo expectativas relativas a eventos futuros considerados prováveis face
às circunstâncias em que as estimativas são baseadas ou resultado de uma informação ou experiência
adquirida. Os efeitos reais podem diferir dos julgamentos e estimativas efetuados, nomeadamente no que
se refere ao impacto dos custos e proveitos que venham realmente a ocorrer.
As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras consolidadas
são como segue:

(A) VIDA ÚTIL DOS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS
A vida útil de um ativo é o período durante o qual uma entidade espera que esse ativo esteja disponível
para seu uso e deve ser revista pelo menos no final de cada exercício económico.
O método de amortização/depreciação a aplicar e as perdas estimadas decorrentes da substituição de
equipamentos antes do fim da sua vida útil, por motivos de obsolescência tecnológica, são essenciais
para determinar a vida útil efetiva de um ativo.
Estes parâmetros são definidos de acordo com a melhor estimativa da gestão, para os ativos e negócios
em questão, considerando também as práticas adotadas por empresas dos sectores em que o Grupo
opera.

(B) IMPOSTOS DIFERIDOS ATIVOS
São reconhecidos impostos diferidos ativos para todos os prejuízos recuperáveis na medida em que seja
provável que venha a existir lucro tributável contra o qual as perdas possam ser utilizadas.
Tendo em conta o impacto que pode ter nos resultados futuros, torna-se necessário julgamento por parte
do Conselho de Administração para determinar a quantia de impostos diferidos ativos que podem ser
reconhecidos tendo em conta:
• A data e quantia prováveis de lucros futuros tributáveis;
• As estratégias de planeamento fiscal futuro.

(C) PROVISÕES PARA IMPOSTOS
O Grupo, suportado nas posições dos seus consultores fiscais e tendo em conta as responsabilidades
reconhecidas, entende que das eventuais revisões dessas declarações fiscais não resultarão correções
materiais nas demonstrações financeiras consolidadas que requeiram a constituição de qualquer provisão para impostos.

(D) JUSTO VALOR DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Quando o justo valor dos ativos e passivos financeiros à data de balanço consolidado não é deter-
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minável com base em mercados ativos, este é determinado com base em técnicas de avaliação que
incluem o modelo dos fluxos de caixa descontados ou outros modelos apropriados nas circunstâncias.
Os inputs para estes modelos são retirados, sempre que possível, de variáveis observáveis no mercado
mas quando tal não é possível, torna-se necessário um certo grau de julgamento para determinar o justo
valor, o qual abrange considerações sobre o risco de liquidez, o risco de crédito e volatilidade.

(E) BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
A avaliação das responsabilidades por Benefícios de Reforma e de Saúde atribuídos aos colaboradores
da Empresa é efetuada anualmente com recurso a estudos atuariais elaborados por peritos independentes, baseados em pressupostos atuariais associados a indicadores económicos e demográficos. Todos
os indicadores utilizados são os específicos dos países onde os benefícios a empregado são atribuídos
e incluem, entre outros:
• Taxa de Crescimento Salarial, Taxa de Rendimento do Fundo e Taxa Técnica de juro;
• Tábuas de mortalidade disponíveis para o público de Portugal;
• Aumentos futuros de salários e pensões baseados nas taxas de inflação esperadas para o futuro,
específicas de Portugal.
Alterações nos pressupostos podem ter um impacto relevante nas responsabilidades.

(F) CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO
Os custos de desenvolvimento são capitalizados de acordo com a política contabilística descrita na Nota
3. A capitalização inicial do custo baseia-se no julgamento do Conselho de Administração de que se
confirma a exequibilidade técnica e económica, normalmente quando um projeto de desenvolvimento
de um produto alcançou um marco de acordo com o modelo de projeto estabelecido pelo Conselho de
Administração. Na determinação das quantias a serem capitalizadas o Conselho de Administração faz
suposições acerca dos fluxos de caixa esperados que serão gerados no futuro pelo projeto, taxas de
desconto a serem aplicadas e período esperado de benefícios.

(G) IMPARIDADE DAS CONTAS A RECEBER
O risco de crédito dos saldos de contas a receber é avaliado a cada data de relato, tendo em conta a
informação histórica do devedor e o seu perfil de risco tal como referido no parágrafo 3.1.
As contas a receber são ajustadas pela avaliação efetuada dos riscos estimados de cobrança existentes
à data do balanço, os quais poderão vir a divergir do risco efetivo a incorrer no futuro.

(H) PROVISÕES
O reconhecimento de provisões tem inerente a determinação da probabilidade de saída de fluxos futuros
e a sua mensuração com fiabilidade.
Estes fatores estão muitas vezes dependentes de acontecimentos futuros e nem sempre sob o controlo
do Grupo pelo que poderão conduzir a ajustamentos significativos futuros, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

(I) PROVISÕES PARA DESMANTELAMENTO E RESTAURO
As provisões para os custos de desmantelamento e remoção de bens do ativo fixo tangível e para os
custos de restauração do local onde estes estão localizados está dependente de pressupostos e estimativas que as tornam sensíveis a:
• Expectativa de custo a ser incorrido;
• Data previsível da ocorrência dos custos;
• Taxa de desconto utilizada no desconto das saídas de caixa esperadas.
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3.4 – ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
Em resultado da transposição para o ordenamento jurídico interno da Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, através da publicação do Decreto-Lei n.º 98/2015
de 2 de junho, ocorreram algumas alterações a nível das NCRF que têm aplicação obrigatória para exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016. Da aplicação destas normas e interpretações não
ocorreram impactos relevantes para as demonstrações financeiras do Grupo.

04 FLUXOS DE CAIXA
O saldo de Caixa e seus Equivalentes constante da Demonstração de Fluxos de Caixa decompõem-se
da seguinte forma:
31/12/2017
Caixa
Depósitos à ordem

31/12/2016

10 092

31 732

30 956 060

23 740 092

30 966 152

23 771 824

Dentro da rubrica de Depósitos à Ordem existe uma Conta Reserva Serviço da Dívida, no valor de 8.468
milhares de euros.

05 PARTES RELACIONADAS
5.1 – ENTIDADES DO GRUPO
A Empresa é detida a 100% pela entidade CUF – Companhia União Fabril SGPS, S.A., que por sua vez é
detida a 100% pela CUF – Consultadoria e Serviços, S.A.
A CUF – Consultadoria e Serviços, S.A. divulga também as Demonstrações Financeiras consolidadas.
As Empresas incluídas na consolidação, suas sedes sociais e proporção do capital detido em 31 de
Dezembro de 2017 e 2016 são as seguintes:
SUBSIDIÁRIAS
RENOESTE – Valorização de Recursos Naturais, S.A.

LOCALIZAÇÃO

% DE
PARTICIPAÇÃO

CONTROLO
EFECTIVO 2017

CONTROLO
EFECTIVO 2016

Estarreja

100%

100%

100%

Pontevedra

100%

100%

100%

Barreiro

100%

100%

100%

ALTAMIRA – Electroquímica del Cantábrico, S.A.

Pontevedra

100%

100%

100%

MIRALCALIS – Ativos de Produção de Cloro, S.A.

Oeiras

80%

80%

-

ELNOSA – Electroquímica del Noroeste, S.A.U.
NUTRIQUIM – Produtos Químicos, S.A.

Relativamente à Renoeste, apesar dos esforços desenvolvidos em 2016 e 2017, não foi possível encontrar
um parceiro com experiência na produção e comercialização de sal que lhe permitisse retomar a normal
laboração, ou uma entidade interessada na aquisição da sociedade ou dos ativos afetos à operação.
A circunstância de não se ter atraído investidores para a operação determinou o encerramento da atividade, registando-se a imparidade total de todos os equipamentos e edifícios da empresa, e a criação de
imparidades no valor dos terrenos da mesma.
Foi efetuado um aumento de capital na sociedade de direito espanhol Altamira, integralmente detida pela
CUF – QI, no valor de 4.980 milhares de euros. Neste momento, a reconversão da unidade de cloro-álcalis
já se iniciou e espera-se que termine em 2019.
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No decorrer do exercício foi constituída a sociedade Miralcalis – Activos de Produção de Cloro, SA, que
tem como objeto social a aquisição de ativos relativos à produção de cloro, bem como a construção e,
ou reconversão tecnológica de fábricas de cloro. Detida pela CUF – QI em 80% e em 20% por entidades
independentes.
Estas empresas subsidiárias foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral,
mediante os critérios indicados no parágrafo 3.2.
ASSOCIADAS
AQP – Aliada Química Portugal, Lda

LOCALIZAÇÃO % DE PARTICIPAÇÃO
Estarreja

49,9%

2017

2016

49,9%

49,9%

5.2 – TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foram efetuadas as seguintes transações com partes relacionadas:
2017
EMPRESAS

VENDAS / PRESTAÇÕES
COMPRAS BENS / SERVIÇOS
SERVIÇO

OUTROS PROVEITOS

CUF SGPS, S.A.

-

21 108

CUF – Consultadoria Serviços, S.A.

-

2 838 724

-

AQP – Aliada Química Portugal, Lda

663 588

-

42 543

AP – Amoníaco de Portugal, S.A.

-

14 728 834

-

DOLOPAND – Invest. Imobiliários e Turísticos, S.A.

-

8 400

-

3 924

-

-

INNOVNANO – Materiais Avançados, S.A.
SGPAMAG, S.A.

-

5 525

1 390 933

137 283

673 037

18 988 000

179 826

VENDAS / PRESTAÇÕES
COMPRAS BENS / SERVIÇOS
SERVIÇO

OUTROS PROVEITOS

2016
EMPRESAS
CUF SGPS, S.A.

-

21 108

CUF – Consultadoria Serviços, S.A.

-

2 831 282

-

AQP – Aliada Química Portugal, Lda

505 029

-

56 252

AP – Amoníaco de Portugal, S.A.

-

14 728 834

-

EUROPARIS – Sociedade Imobiliária, Lda

-

200

-

-

INNOVNANO – Materiais Avançados, S.A.

2 259

-

847

SGPAMAG, S.A.

7 503

1 494 052

159 301

514 791

19 075 476

216 399

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os saldos com partes relacionadas eram os seguintes:
31/12/17
EMPRESAS

CUF – Consultadoria Serviços, S.A.
CUF SGPS, S.A.
AQP – Aliada Química Portugal, Lda
AP – Amoníaco de Portugal, S.A.
INNOVNANO – Materiais Avançados, S.A.
SGPAMAG, S.A.

ATIVO

PASSIVO

CLIENTES

OUTROS CONTAS A
RECEBER (NOTA 13.1)

FORNECEDORES

(NOTA 13.1)

4 257

324 861

66 137

5 217 422

-

50 000

8 654

6 000 000
-

(NOTA 13.2)

OUTRAS DÍVIDAS A
PAGAR (NOTA 13.3)

49 352

-

-

111 207

-

1 963 201

-

7 702

-

-

-

16 107

-

553 518

-

188 626

374 861

2 591 511

11 217 422
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31/12/16
ATIVO

EMPRESAS

CUF – Consultadoria Serviços, S.A.
CUF SGPS, S.A.
AQP – Aliada Química Portugal, Lda
AP – Amoníaco de Portugal, S.A.
INNOVNANO – Materiais Avançados, S.A.
SGPAMAG, S.A.

PASSIVO

CLIENTES
(NOTA 13.1)

OUTROS CONTAS A
RECEBER (NOTA 13.1)

FORNECEDORES
(NOTA 13.2)

OUTRAS DÍVIDAS A
PAGAR (NOTA 13.3)

466

532 299

11 385

4 170 304

-

-

6 491

-

38 399

-

-

-

3 878 013

-

3 077 105

-

2 294

-

-

-

391 832

-

608 746

-

4 311 004

532 299

3 703 727

4 170 304

À semelhança dos anos anteriores o saldo com a CUF – Consultadoria e Serviços em Outras Dívidas a
Pagar refere-se aos movimentos ocorridos no âmbito do RETGS.
No decorrer do exercício foi obtido um suprimento com a empresa mãe de caráter não corrente.

06 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

TERRENOS E
RECURSOS
NATURAIS

EDIFÍCIOS
E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTO
TRANSPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

OUTROS ATIVOS
FIXOS

SUBTOTAL

INVESTIMENTOS
EM CURSO

ADIANT’S

TOTAL ATIVOS
TANGÍVEIS

A quantia escriturada bruta e depreciação acumulada e perdas por imparidade e a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os
ativos classificados como detidos para venda, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações encontram-se detalhadas no quadro seguinte:

1 173 006

34 830 475

271 885 347

615 284

2 739 573

1 996 189

313 239 875

3 436 203

-

316 676 077

10 674

435 616

7 067 268

-

56 186

273 088

7 842 831

1 906 988

-

9 749 819

-

143 167

3 779 779

-

2 782

76 729

4 002 457

(4 051 754)

-

(49 297)

(100)

-

(194 972)

-

(297)

(116)

(195 484)

-

-

(195 484)

-

-

-

-

-

(104 973)

(104 973)

-

-

(104 973)

1 183 580

35 409 257

282 537 422

615 284

2 798 244

2 240 918

324 784 705

1 291 436

-

326 076 142

1 561

160 064

4 145 601

27 467

40 616

25 683

4 400 991

2 166 399

10 039 598

16 606 989

-

80 200

702 966

32 991

883

94 729

911 770

(968 958)

-

(57 188)

(466)

-

-

-

(1 470)

(462)

(2 398)

-

-

(2 398)

-

-

-

-

-

(99 491)

(99 491)

-

-

(99 491)

1 184 675

35 649 522

287 385 989

675 742

2 838 273,51

2 261 376,24

329 995 577

2 488 878

10 039 598

342 524 054

CUSTO
1 JANEIRO DE 2016
Aumentos
Transferências
Alienações
Abates
31 DEZEMBRO 2016
Aumentos
Transferências
Alienações
Abates
31 DEZEMBRO 2017

TERRENOS E
RECURSOS
NATURAIS

EDIFÍCIOS
E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTO
TRANSPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

OUTROS ATIVOS
FIXOS

SUBTOTAL

INVESTIMENTOS
EM CURSO

ADIANT’S

TOTAL ATIVOS
TANGÍVEIS
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-

25 500 941

172 154 069

530 257

2 618 943

1 577 012

202 381 222

-

-

202 381 222

-

1 204 971

16 058 408

35 098

39 055

108 990

17 446 521

-

-

17 446 521

-

-

-

-

97 907

97 907

DEPRECIAÇÕES
E IMPARIDADES
1 JANEIRO DE 2016
Depreciações (Nota 25)
Outras reclassific.

97 907

Alienações

-

-

(194 972)

-

(297)

(116)

(195 384)

-

-

(195 384)

Imparidade

-

-

11 191

-

-

-

11 191

-

-

11 191

31 DEZEMBRO 2016

-

26 705 911

188 028 696

565 355

2 657 701

1 783 793

219 741 457

-

-

219 741 457

Depreciações (Nota 25)

-

1 177 303

16 274 080

27 922

42 201

146 728

17 668 234

-

-

17 668 234

Outras reclassific.

-

-

-

-

-

(598)

(598)

-

-

(598)

Transferências

-

-

-

-

(1 470)

(462)

(1 932)

-

-

(1 932)

Abates

-

-

-

-

5 347

-

5 347

-

-

5 347

219 308

2 657 402

838 375

-

399

-

3 715 484

-

-

3 715 484

219 308

30 540 617

205 141 151

593 277

2 704 177,73

1 929 461

241 127 992

-

-

241 127 992

A 31 DEZEMBRO 2017

965 366

5 108 905

82 244 838

82 465

134 096

331 915

88 867 586

2 488 878

10 039 598

101 396 062

A 31 DEZEMBRO 2016

1 183 580

8 703 346

94 508 726

49 929

140 543

457 125

105 043 248

1 291 436

-

106 334 684

A 1 JANEIRO 2016

1 173 006

9 329 534

99 731 278

85 027

120 629

419 177

110 858 653

3 436 203

-

114 294 855

Imparidade
31 DEZEMBRO 2017
VALOR LÍQUIDO
CONTABILÍSTICO

Conforme evidenciado no quadro acima, a depreciação do período ascendeu a 17.668 milhares de euros
(2016: 17.447 milhares de euros) e a depreciação acumulada e imparidades no final do período ascendeu
a 241.128 milhares de euros (2016: 219.741 milhares de euros).
A depreciação do período não foi incluída como parte do custo de outros ativos tendo sido integralmente
reconhecida em resultados na rubrica Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização.
No decorrer do exercício foi constituída uma imparidade dos ativos fixos tangíveis, na Renoeste, no valor
de 3.727 milhares de euros, ficando apenas com valor os terrenos que foram avaliados e se encontram
ao valor de mercado.
O adiantamento no valor de 10.040 milhares de euros refere-se à fábrica da Altamira, que se encontra
neste momento em inicio de reconversão.

07 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
As propriedades de Investimento são detidas para obter rendas ou para valorização de capital ou para
ambas as finalidades. Por isso, uma propriedade de investimento gera fluxos de caixa altamente independentes dos outros ativos detidos pela entidade, os quais ou são ocupados pelas empresas do Grupo ou
são rentabilizados através do seu uso na produção de bens e serviços ou são destinados a venda a curto
prazo no curso ordinário do negócio.
Conforme descrito na alínea b) do parágrafo 3.1., a Empresa adota o modelo do custo na valorização das
suas propriedades de investimento.
A quantia escriturada bruta e depreciação acumulada e perdas por imparidade e a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os
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ativos classificados como detidos para venda, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações encontra-se detalhada no quadro seguinte:
TERRENOS E RECURSOS
NATURAIS

EDIFÍCIOS E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

TOTAL PROPRIEDADES DE
INVESTIMENTO

18 738 572

2 481 839

21 220 411

(10 335)

-

(10 335)

18 728 237

2 481 839

21 210 076

Aumentos

2 100

6 300

8 400

Alienações

(2 567)

-

(2 567)

18 727 770

2 488 139

21 215 909

TERRENOS E RECURSOS
NATURAIS

EDIFÍCIOS E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

TOTAL PROPRIEDADES DE
INVESTIMENTO

-

1 774 850

1 774 850

-

75 405

75 405

-

1 850 255

1 850 255

-

74 098

74 098

-

1 924 353

1 924 353

A 31 DEZEMBRO 2017

18 727 770

563 786

19 291 556

A 31 DEZEMBRO 2016

18 728 237

631 584

19 359 821

A 1 JANEIRO 2016

18 738 572

706 989

19 445 562

CUSTO
1 JANEIRO DE 2016
Alienações
31 DEZEMBRO 2016

31 DEZEMBRO 2017

DEPRECIAÇÕES E IMPARIDADES
1 JANEIRO DE 2016
Depreciações (Nota 25)
31 DEZEMBRO 2016
Depreciações (Nota 25)
31 DEZEMBRO 2017
VALOR LÍQUIDO CONTABILÍSTICO

Conforme evidenciado no quadro acima, a depreciação do período ascendeu a 74 milhares de euros
(2016: 75 milhares de euros) e a depreciação acumulada no final do período ascendeu a 1.924 milhares
de euros (2016: 1.850 milhares de euros).
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08 ATIVOS INTANGÍVEIS
A quantia bruta escriturada e qualquer amortização acumulada e a reconciliação da quantia escriturada
no começo e fim do período que mostra separadamente as adições, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas por imparidade e outras alterações encontra-se no quadro seguinte:
PROJETOS DE
DESENVOLV.

PROGRAMAS
DE COMPUTADOR

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DIREITOS DE
EMISSÃO

TOTAL ATIVOS
INTANGÍVEIS

6 128 565

CUSTO
1 JANEIRO DE 2016

1 906 316

638 981

80 127

3 503 141

Aquisições

-

-

25 822

-

25 822

Outras reclassificações

-

-

49 297

-

49 297
(245 353)

Utilizações de direitos de emissão

-

-

-

(245 353)

Variação de justo valor

-

-

-

(538 919)

(538 919)

Alienações

-

-

-

(658 400)

(658 400)

Transferências

-

-

-

(28 361)

(28 361)

1 906 316

638 981

155 246

2 032 109

4 732 652

31 DEZEMBRO 2016
Aquisições
Utilizações de direitos de emissão
Variação de justo valor

22 985

-

-

-

22 985

-

-

-

(208 711)

(208 711)

-

-

-

431 336

431 336

57 188

-

-

(15 607)

41 581

1 986 490

638 981

155 246

2 239 127

5 019 843

PROJETOS DE
DESENVOLV.

PROGRAMAS
DE COMPUTADOR

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

DIREITOS DE
EMISSÃO

TOTAL ATIVOS
INTANGÍVEIS

1 772 323

625 136

3 125

275 236

2 675 820

67 708

13 845

4 611

199 802

285 966

-

-

-

(273 713)

(273 713)

1 840 031

638 981

7 736

201 324

2 688 073

43 165

-

8 054

269 071

320 290

-

-

-

(224 318)

(224 318)

1 883 197

638 981

15 790

246 077

2 784 044

A 31 DEZEMBRO 2017

103 293

-

139 456

1 993 050

2 235 799

A 31 DEZEMBRO 2016

66 285

-

147 510

1 830 785

2 044 579

133 994

13 845

77 002

3 227 905

3 452 745

Transferências
31 DEZEMBRO 2017

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADE
1 JANEIRO DE 2016
Amortizações (Nota 25)
Abates
31 DEZEMBRO 2016
Amortizações (Nota 25)
Abates
31 DEZEMBRO 2017
VALOR LÍQUIDO CONTABILÍSTICO

A 1 JANEIRO 2016

Conforme evidenciado no quadro acima a amortização do período ascendeu a 320 milhares de euros
(2016: 286 milhares de euros) e a depreciação acumulada no final do período ascendeu a 2.784 milhares
de euros (2016: 2.688 milhares de euros).
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09 PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as Participações Financeiras eram como segue:
31/12/2017

31/12/2016

MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Investimentos em Associadas (Nota 9.1)

1 070 266

1 061 608

1 070 266

1 061 608

31/12/2017

31/12/2016

OUTROS MÉTODOS
Investimentos noutras empresas
Ações não cotadas (Nota 9.2)

9 228

9 228

9 228

9 228

9.1 – INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS
As empresas associadas, consolidadas pelo método da equivalência patrimonial, suas respetivas sedes
e a proporção do capital detido, são como se segue:
INFORMAÇÃO FINANCEIRA
LOCALIZAÇÃO

CAPITAL
PRÓPRIO

RESULTADO
LÍQUIDO

31/12/2017

31/12/2016

Estarreja

2 277 343

453 465

1 070 266

1 061 608

MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
AQP

Os movimentos ocorridos durante o ano nas associadas mensuradas pela equivalência patrimonial foram
como indicado no quadro seguinte:

AQP

AQP

SALDO EM 1 DE
JANEIRO DE 2017

RESULTADO LÍQUIDO

(NOTA 19)

DISTRIBUIÇÃO
DE DIVIDENDOS

SALDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017

1 061 608

453 465

(444 808)

1 070 266

SALDO EM 1 DE
JANEIRO DE 2016

RESULTADO LÍQUIDO

(NOTA 19)

DISTRIBUIÇÃO
DE DIVIDENDOS

SALDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016

1 136 394

444 808

(519 594)

1 061 608

9.2 – PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS – OUTROS MÉTODOS
31/12/2017
ERASE – Emp. Regeneração de Águas e Solos de Estarreja, ACE
Outros
Amortizações e provisões para perdas em em títulos e outras aplicações

31/12/2016

9 228

9 228

13 400

13 400

22 628

22 628

(13 400)

(13 400)

9 228

9 228
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10 INVENTÁRIOS
10.1 – INVENTÁRIOS
A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações apropriadas encontram-se no quadro seguinte:
31/12/2017

31/12/2016

VALOR BRUTO
Mercadorias
Matérias-primas, subs. e de consumo
Produtos acabados e intermédios

22 955

9 179

15 017 905

11 705 601

6 103 906

3 800 036

21 144 766

15 514 816

Matérias-primas, subs. e de consumo

(506 664)

(456 664)

Produtos acabados e intermédios

(217 484)

(273 752)

(724 148)

(730 415)

20 420 618

14 784 401

PERDAS POR IMPARIDADE

As quantias de inventários reconhecidas como gasto durante o período encontram-se nos quadros
seguintes.

10.2 – VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO
PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2016

5 516 261

Regularizações

744 658

Aumento / Redução do exercício

(2 460 882)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

3 800 036

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2017

3 800 036

Regularizações

679 131

Aumento / Redução do exercício

1 624 739

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

6 103 906

10.3 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

EXISTÊNCIAS EM 1 DE JANEIRO DE 2016
Compras
Regularização de inventários
EXISTÊNCIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

EXISTÊNCIAS EM 1 DE JANEIRO DE 2017
Compras
Regularização de inventários
EXISTÊNCIAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MERCADORIAS

MATÉRIAS-PRIMAS,
SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO

TOTAL

10 009

14 592 090

14 602 100

7 370 698

148 476 654

155 847 352

-

(74 083)

(74 083)

(9 179)

(11 248 938)

(11 258 117)

7 371 528

151 745 724

159 117 252

9 179

11 248 938

11 258 117

3 514 903

211 495 879

215 010 782

(5 901)

(67 696)

(73 597)

(22 955)

(14 511 241)

(14 534 197)

3 495 226

208 165 879

211 661 105
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10.4 – IMPARIDADE DE INVENTÁRIOS
A quantia de ajustamento e reversões de inventários reconhecida como um gasto do período e como
redução no gasto do período encontra-se no quadro seguinte:
2017

2016

(50 000)

(4 582)

-

200 353

PERDAS POR IMPARIDADE
Matérias-primas, subs. e de consumo
REVERSÕES DE PERDAS POR IMPARIDADE
Matérias-primas, subs. e de consumo
Produtos acabados e intermédios

1 445

31 032

(48 555)

226 803

No corrente exercício não houve perdas por imparidade em Matérias-primas, Subsidiária e de Consumo,
a reversão do ano anterior no valor de 200 milhares de euros refere-se ao ajustamento em valor dos
metais preciosos.

11 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se do seguinte modo:
31/12/2017

31/12/2016

SALDO A RECEBER
IVA

232 366

203 963

232 366

203 963

SALDO A PAGAR
Imposto sobre o rendimento:
Estimativa de imposto
Retenções Imposto sobre Rendimento
IVA
Contribuição para a Segurança Social

-

39 881

169 779

158 867

-

1 016 682

238 176

227 496

407 955

1 442 927

12 DIFERIMENTOS
12.1 – GASTOS A RECONHECER
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os gastos a reconhecer discriminam-se como segue:
31/12/2017

31/12/2016

GASTOS A RECONHECER
Juros

615 000

-

Seguros

131 140

123 399

Outros

246 887

34 431

993 027

157 830

A rubrica de Juros diz respeito ao valor a considerar em investimento na subsidiária Altamira.
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12.2 – RENDIMENTOS A RECONHECER
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os rendimentos a reconhecer discriminam-se como se segue:
31/12/2017

31/12/2016

RENDIMENTOS A RECONHECER
Direitos de superfície

123 285

136 000

123 285

136 000

13 INSTRUMENTOS FINANCEIROS
As bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas
utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras encontram-se descritas nas alíneas h) e o) do parágrafo 3.1.

13.1 – CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Os ativos financeiros para os quais foi reconhecida imparidade, com indicação, para cada uma das
classes, separadamente, i) a quantia contabilística que resulta da mensuração ao custo amortizado e ii) a
imparidade acumulada são os indicados nos quadros seguintes:
31/12/2017

31/12/2016

MONTANTE
BRUTO

IMPARIDADE
ACUMULADA

MONTANTE
LÍQUIDO

MONTANTE
BRUTO

IMPARIDADE
ACUMULADA

MONTANTE
LÍQUIDO

47 527 494

-

47 527 494

39 765 996

-

39 765 996

1 268 951

-

1 268 951

1 350 619

-

1 350 619

188 626

-

188 626

4 311 004

-

4 311 004

CLIENTES
Clientes c/c
Clientes títulos a receber
Clientes grupo e outras partes relacionadas (Nota 5.2)
Clientes cobrança duvidosa

2 383 133

(2 354 495)

28 637

2 417 202

(2 388 565)

28 637

51 368 203

(2 354 496)

49 013 707

47 844 821

(2 388 565)

45 456 256

324 898

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
Outros devedores c/c
Outros devedores duvidosos
Outros devedores grupo (Nota 5.2)
Pessoal
Adiantamentos a fornecedores
Fornecedores – diferenças de câmbio

414 597

-

414 597

324 898

-

2 038 770

(2 038 770)

-

2 038 770

(2 038 770)

-

374 861

-

374 861

532 299

-

532 299

1 458

-

1 458

4 172

-

4 172

407 534

-

407 534

200 022

-

200 022

3 100 161

(2 038 770)

1 061 391

363

-

363

3 237 583

(2 038 770)

1 198 813

A quantia de perdas por imparidade reconhecida para cada uma das classes de ativos financeiros é a
indicada nos quadros seguintes:
31/12/17

SALDO INICIAL

IMPARIDADE (DR)

UTILIZAÇÃO
E CORREÇÃO

SALDO FINAL

(2 388 565)

(54 765)

88 835

(2 354 496)

ATIVOS FINANCEIROS MENSURADOS AO CUSTO
MENOS IMPARIDADE
CLIENTES
Clientes gerais
OUTRAS CONTAS A RECEBER-CORRENTE
Outros devedores c/c

(2 038 770)

-

-

(2 038 770)

(4 427 335)

(54 765)

88 835

(4 393 266)
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31/12/16

SALDO INICIAL

IMPARIDADE (DR)

UTILIZAÇÃO
E CORREÇÃO

SALDO FINAL

(2 782 639)

(33 910)

427 984

(2 388 565)

ATIVOS FINANCEIROS MENSURADOS AO CUSTO
MENOS IMPARIDADE
CLIENTES
Clientes gerais
OUTRAS CONTAS A RECEBER-CORRENTE
Outros devedores c/c

(2 038 770)

-

-

(2 038 770)

(4 821 410)

(33 910)

427 984

(4 427 335)

Foram desreconhecidos 88 milhares de euros de dívidas de clientes, que se encontravam em imparidade,
por já não haver perspetiva de recebimento.

13.2 – FORNECEDORES
A rubrica de Fornecedores em 31 de dezembro de 2017 e 2016 é detalhada como se segue:
31/12/2017

31/12/2016

FORNECEDORES
Fornecedores c/c

34 325 860

27 972 158

Fornecedores titulos a pagar

1 173 969

880 024

Fornecedores grupo (Nota 5.2)

2 591 511

3 703 727

Facturas em recepção e conferência

1 110 839

(2 862 730)

Diferenças de câmbio - fornecedores

-

(13 828)

39 202 179

29 679 353

A conta de faturas em receção e conferência, em 2016, apresentava um saldo com natureza contrária
devido a uma fatura de um fornecedor de benzeno que foi contabilizada no exercício de 2016 e a mercadoria só ter sido rececionada em 2017.

13.3 – OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de Outras Dívidas a Pagar apresentava a seguinte composição:
31/12/2017

31/12/2016

NÃO CORRENTE
Outras dívidas a pagar - grupo (nota 5.2)
Outras dívidas a pagar

6 000 000
4 700 000
10 700 000

CORRENTE
Fornecedores de investimento c/c
Pessoal
Acréscimo para férias e subsídio de férias
Outros acréscimos
Outras dívidas a pagar
Outras dívidas a pagar - grupo (nota 5.2)

1 648 686

1 924 417

4 754

3 771

1 039 998

1 097 153

689 669

758 893

5 205 833

4 698 408

5 217 422

4 170 304

13 806 363

12 652 947

As Outras Dívidas a Pagar, em não corrente, no valor de 4.700 milhares de euros referem-se ao valor
transferido por entidades externas, como suprimentos na Miralcalis.
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A saldo da rubrica de Outros acréscimos, em 2017, engloba a antecipação das taxas de recursos hídricos
e de tratamento de afluentes, os swaps de cobertura de matérias-primas, IMI e AIMI.
A rubrica de Outros Dívidas a Pagar inclui um saldo de 2.376 milhares de euros e 2.714 milhares de euros,
em 2017 e 2016 respetivamente, decorrentes do valor dos impostos diferidos dos subsídios.

13.4 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Os Financiamentos obtidos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 são detalhados conforme segue:
ENTIDADES FINANCIADORA
Empréstimos bancários ao custo amortizado

2017

2016

CORRENTE

NÃO CORRENTE

CORRENTE

14 687 500

50 392 952

9 937 500

NÃO CORRENTE
66 867 992

14 687 500

50 392 952

9 937 500

66 867 992

Os empréstimos bancários mensurados ao custo amortizado correntes e não correntes e respetivas
condições são os indicados no quadro seguinte:
MATURIDADE

31/12/2017

31/12/2016

FINANCIAMENTOS A PAGAR
NÃO CORRENTES
Empréstimos Bancários
BEI

30/12/2022

22 110 000

29 160 000

Bancos comerciais

30/12/2022

23 952 500

31 590 000

Swap de taxa de juro variável

30/12/2022

4 183 863

6 117 992

Swap de Matérias-Primas

30/12/2020

146 589

-

50 392 952

66 867 992

4 770 000

CORRENTES
Empréstimos Bancários
BEI

30/12/2022

7 050 000

Bancos comerciais

30/12/2022

7 637 500

5 167 500

14 687 500

9 937 500

65 080 452

76 805 492

Existem linhas de crédito de curto prazo não utilizadas em 31 de dezembro de 2017, no valor de 7 milhões
de euros.
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14 PROVISÕES
As políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento de Provisões encontram-se descritas na
alínea m) do parágrafo 3.1.

14.1 – PROVISÕES
O movimento ocorrido nas provisões, por cada provisão, encontra-se refletido no quadro seguinte:
OUTRAS PROVISÕES
A 1 DE JANEIRO DE 2016

2 511 424

Utilizações no ano

(32 377)

Aumentos do ano

347 352

A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

2 826 398

A 1 DE JANEIRO DE 2017

2 826 398

Utilizações no ano

11 191

Reversões do ano (Nota 29.1 + DR)

(2 398)

Aumentos do ano
A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1 516 289
4 351 480

O Grupo apresenta uma provisão no montante de 3.355 milhares de euros, relacionada com a subsidiária
Elnosa, que tem as suas instalações em terrenos que estão sujeitos a uma concessão por um período
de 50 anos, que termina no exercício de 2018. No final da concessão, cujo prazo poderá ainda ser prorrogado, a Elnosa poderá ter de proceder a trabalhos de limpeza e descontaminação dos terrenos antes
de estes serem devolvidos, razão pela qual se constituiu a provisão em 2009. Neste âmbito, em 2017
reforçou-se a provisão em 1.516 milhares de euros.
No âmbito da Nutriquim e por forma a contemplar o plano de desmantelamento da empresa, foi constituída também uma provisão, no montante global de 1.150 milhares de euros em 2013, no entanto no
decorrer dos últimos exercícios foi utilizada parte da provisão para fazer face a custos e reforçada no
mesmo âmbito registando-se o montante final em 746 milhares de euros.
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15 BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
15.1 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
A reconciliação entre os saldos de abertura e de fecho do valor presente da obrigação de benefícios é a
indicada no quadro seguinte:
BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO
PLANO PENSÕES DE REFORMA
BENEFÍCIO DEFINIDO

PLANO ATOS MÉDICOS

TOTAL

4 181 710

773 601

4 955 311

86 961

-

86 961

3 554

-

3 554

Benefícios pagos

(458 582)

(87 941)

(546 523)

Ganhos e perdas actuariais

(195 968)

121 491

(74 476)

3 617 675

807 151

4 424 826

51 170

-

51 170

3 155

-

3 155

(409 362)

(62 331)

(471 693)

3 641

(110 719)

(107 078)

3 266 280

634 101

3 900 381

(SEM FUNDO CONSTITUÍDO)

OBRIGAÇÃO RELATIVA A BENEFÍCIOS DEFINIDOS,
EM 1 DE JANEIRO DE 2016
Custo dos juros
Custo do serviço corrente

OBRIGAÇÃO RELATIVA A BENEFÍCIOS DEFINIDOS,
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Custo dos juros
Custo do serviço corrente
Benefícios pagos
Ganhos e perdas actuariais
OBRIGAÇÃO RELATIVA A BENEFÍCIOS DEFINIDOS,
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(SEM FUNDO CONSTITUÍDO)

15.2 – BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
A política contabilística do Grupo para reconhecer ganhos e perdas atuariais relativos a Benefícios pós-empregos com planos de Benefícios Definidos encontra-se descrita na alínea n) do parágrafo 3.1.
EMPRESA

NOME DO PLANO

TIPO

DESTINATÁRIOS

LOCALIZAÇÃO

CUF – QI

Plano Pensões de
Reforma

Benefício Definido - Complemento de pensão por
velhice invalidez ou sobrevivência

Alguns dos antigos e atuais
colaboradores

Portugal

CUF – QI

Plano Atos Médicos

Benefício Definido - Atos Médicos sem fundo
Constituído

Alguns dos antigos e atuais
colaboradores

Portugal

A empresa CUF – Químicos Industriais tem compromissos para com alguns dos seus empregados pelo
pagamento de complementos de pensões de reforma por velhice, invalidez e sobrevivência.
Os estudos atuariais suprarreferidos são realizados utilizando o seguinte método:
Método denominado “Project Unit Credit”, que tem os seguintes pressupostos e bases técnicas e atuariais, em 2017 e 2016:
31/12/2017

31/12/2016

Taxa de Crescimento Salarial para efeitos de Seg. Social

2,0%

2,0%

Taxa de Crescimento Salarial

2,0%

2,0%

Taxa de Rendimento do Fundo

1,5%

1,5%

Taxa de Crescimento de Pensões

0,0%

0,0%

Taxa Técnica (Rendas Vitalícias)

1,5%

1,5%

Revalorização dos Salários da Segurança Social

1,0%

1,0%

TV 88/90

TV 88/90

EKV80

EKV80

Tábua de Mortalidade
Tábua de Invalidez
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A CUF – Químicos Industriais tem a responsabilidade de complementar as pensões de reforma de alguns
dos seus antigos e atuais colaboradores, e somente com estes, com quem foi assumida essa responsabilidade.
A Empresa, embora não tenha constituído qualquer fundo ou seguro para cobrir estas responsabilidades,
constituiu uma provisão para o efeito que é atualizada de acordo com um estudo atuarial realizado por
uma entidade especializada e independente. Segundo o relatório de avaliação apresentado pela Ocidental Pensões – S.G.F.P., S.A., o valor atual das responsabilidades da Empresa com pensões de reforma, à
data do balanço, é estimada em 3.266 milhares de euros, sendo a Responsabilidade por Benefícios de
Pós-Emprego ajustada para esse montante.

15.3 – BENEFÍCIOS DE ATOS MÉDICOS
A CUF – Químicos Industriais tem ainda a responsabilidade de suportar os custos com internamento,
consultas e intervenções cirúrgicas conforme regulamento da Empresa e acordo vigente com o Hospital
da CUF Infante Santo, bem como a parte dos medicamentos não comparticipados pelo Serviço Nacional
de Saúde (apenas os medicamentos comparticipados pela Serviço Nacional de Saúde) a alguns dos
seus antigos e atuais colaboradores, e somente a esses, com quem foi assumida essa responsabilidade.
Embora não tenha constituído qualquer fundo ou seguro para cobrir esta responsabilidade, esta subsidiária constituiu uma provisão para o efeito que é atualizada de acordo com um estudo atuarial. Segundo
o relatório de avaliação apresentado, o valor atual das responsabilidades da Empresa com Atos Médicos, em 31 de dezembro de 2017, é estimado em 634 milhares de euros (807 milhares de euros em
31 de dezembro de 2016), encontrando-se incluída na rubrica “Responsabilidades por Benefícios pós
Emprego”.

15.4 – GASTOS COM O PESSOAL
O detalhe dos Gastos com o Pessoal é o indicado no quadro seguinte:
2017
Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal

2016

887 089

1 112 089

8 511 773

8 400 280

52 533

(92 835)

Benefícios de reforma:
Plano pensões de reforma
Indemnizações
Encargos sobre remunerações
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais
Gastos de ação social
Outros gastos com o pessoal

168 671

38 838

2 235 691

2 200 983

88 763

102 562

687 632

925 082

146 296

147 259

12 778 448

12 834 257

Durante os exercícios de 2017 e 2016 o número médio de pessoal ao serviço do Grupo foi de 318 e 322,
respetivamente, como se segue:

CUF – QI
RENOESTE
ELNOSA
NUTRIQUIM

(estão incluídos 3 administradores)

2017

2016

VARIAÇÃO

250

248

2

6

10

(4)

61

63

(2)

1

1

-

318

322

(4)
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16 INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÓPRIO
16.1 – CAPITAL
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, era composto
por 6.100.000 Ações com o valor nominal de 5 euros cada, detido em 100% por CUF – Companhia União
Fabril, SGPS, S.A..

16.2 – RESERVAS E RESULTADOS
As quantias das reservas não estão disponíveis para distribuição.

16.3 – AJUSTAMENTOS / OUTRAS VARIAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS
As quantias resultantes da alteração de justo valor de instrumentos de cobertura que foi reconhecida no
capital próprio durante o período, para cobrir o risco de taxa de juro dos empréstimos contratados para o
Plano de Expansão de Capacidade, e outros ajustamentos são as indicadas no quadro seguinte:
31/12/2017

31/12/2016

(47 697)

(43 874)

(3 356 100)

(4 741 444)

AJUSTAMENTOS EM ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
Ativos
Participações financeiras
Passivos
Derivados com cobertura eficaz
Swap de taxa de juro variável
Subsídios (Nota 17)

8 183 850

9 321 252

Direitos de emissão

1 510 539

1 425 239

6 290 592

5 961 174

A rubrica de ajustamentos em ativos financeiros, conforme descrito em 3.1, foi reescrita e agrupada para
esta nova linha de balanço.
O movimento ocorrido nos direitos de emissão foi o indicado no quadro seguinte:
31/12/2017

31/12/2016

SALDO A 1 DE JANEIRO

1 830 785

3 227 905

Utilizações (Nota 22 e 29.1)

(284 678)

(228 162)

431 336

(538 919)

Justo valor (Nota 29.1)
Alienações (Nota 8)

-

(658 400)

(28 361)

28 361

SALDO A 31 DE DEZEMBRO

1 949 082

1 830 785

Imposto Diferido (Nota 28)

(438 544)

(405 545)

SALDO A 31 DE DEZEMBRO LÍQUIDO

1 510 539

1 425 239

Transferências
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16.4 – INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o detalhe dos interesses que não controlam referem-se às seguintes
empresas subsidiárias:
31/12/2017
PROPORÇÃO NOS RESULTADOS LÍQUIDOS
Miralcalis

PROPORÇÃO NOS CAPITAIS PRÓPRIOS

(48)

300 000

(48)

300 000

A subsidiária Miralcalis, a qual é detida pelo Grupo em 80%, sendo os restantes 20% detidos por entidades externas, foi constituída no presente exercício.

17 SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS
As políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento dos subsídios do Governo, incluindo os
métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras encontram-se descritos na alíneas
l.4.1) do parágrafo 3.1.
A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras encontram-se no quadro seguinte.
Reconhecidos em Capital Próprio:
2017
VALOR BRUTO
SALDO INICIAL
Recebidos durante o ano
Transferidos para resultados (Nota 22)
Transferidas contratual
Ajustamento
SALDO FINAL

Atribuíveis ao Grupo (Nota 16.3)

2016

OUTRAS
DÍVIDAS A VALOR LÍQUIDO
PAGAR

VALOR BRUTO

OUTRAS
DÍVIDAS A VALOR LÍQUIDO
PAGAR

12 035 656

(2 714 404)

9 321 252

13 461 847

(3 028 915)

-

-

-

61 474

-

10 432 931
61 474

(1 504 209)

-

(1 504 209)

(1 459 304)

-

(1 459 304)

28 361

6 381

34 742

(28 361)

(6 381)

(34 742)

-

332 066

332 066

-

320 893

320 893

10 559 807

(2 375 957)

8 183 850

12 035 656

(2 714 404)

9 321 252

8 183 850

9 321 252

Reconhecidos em Resultados do Ano:

Subsídios ao investimento (Nota 22)
Subsídios à exploração

2017

2016

1 504 209

1 459 304

12 256

19 272

1 516 465

1 478 576

O principal subsídio ao Investimento respeita ao Plano de Expansão e Crescimento, da CUF – QI, com um
valor líquido em 2017 de 8.172 milhares de euros.
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18 RÉDITO
As políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados
para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem serviços prestados encontram-se
descritos na alínea q) do parágrafo 3.1.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de Vendas e de Prestações de Serviços decompõe-se da
forma indicada no quadro seguinte:
2017

2016

VENDA DE MERCADORIAS
Mercadorias
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, resíduos e refugos
Devoluções de vendas
Descontos e abatimentos em vendas

11 835 359

14 021 999

313 290 083

252 927 627

90 796

137 493

(180 804)

(3 023 815)

(4 409 507)

(631 669)

320 625 927

263 431 635

1 925 929

2 325 659

SERVIÇOS PRESTADOS
Serviços
Descontos e abatimentos

(34 802)

(223 281)

1 891 127

2 102 378

322 517 054

265 534 013

As vendas e serviços prestados por mercado geográfico significativo são as indicadas no quadro seguinte:
2017

Venda de mercadorias
Serviços prestados

PORTUGAL

RESTO DA
EUROPA

ÁFRICA

ÁSIA

AMÉRICA

TOTAL

191 188 910

124 766 911,50

379 645

2 629 486

1 660 973

320 625 927

1 335 959

555 168

-

-

-

1 891 127

192 524 870

125 322 079

379 645

2 629 486

1 660 973

322 517 054

PORTUGAL

RESTO DA
EUROPA

ÁFRICA

ÁSIA

AMÉRICA

TOTAL

160 113 146

99 002 046

607 094

2 870 997

838 353

263 431 635

1 546 415

555 963

-

-

-

2 102 378

161 659 560

99 558 009

607 094

2 870 997

838 353

265 534 013

2016

Venda de mercadorias
Serviços prestados

A margem bruta é a indicada no quadro seguinte:

Vendas
Variação da produção (Nota 10.2)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (Nota 10.3)

2017

2016

320 625 927

263 431 635

1 624 739

(2 460 882)

(211 661 105)

(159 117 252)

110 589 561

101 853 501
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19 GANHOS/PERDAS IMPUTADOS DE SUBSIDIÁRIAS, ASSOCIADAS
E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
2017

2016

RENDIMENTOS E GANHOS SUBS., ASSOC. E EMP. CONJUNTOS
Aplicação do método da equivalência patrimonial (Nota 9.1)

453 465

444 808

453 465

444 808

20 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
2017

2016

140 458

128 875

140 458

128 875

TRABALHOS DA PRÓPRIA EMPRESA PARA:
Ativos fixos tangíveis (Nota 6)
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21 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

SUBCONTRATOS

2017

2016

-

3 096

6 533 122

6 345 153

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda

33 549

52 372

Vigilância e segurança

306 685

314 410

Honorários

102 320

82 121

Comissões

56 406

55 785

2 243 756

3 305 769

22 160

21 229

Conservação e reparação
MATERIAIS
Ferramentas e utensilios
Livros e documentação técnica

113 918

70 118

Material de escritório

62 317

77 560

Artigos para oferta

25 608

23 157

Outros

27 029

48 358

25 606 068

24 167 933

3 033 957

3 439 596

ENERGIA E FLUIDOS
Eletricidade
Combustíveis
Água

29 280

29 760

Gases

352 115

352 009

25 535

59 295

Deslocações e estadas

460 403

464 171

Transportes de pessoal

156

111

13 549 133

12 909 882

5 686

16 366

2 519 661

2 524 970

Outros fluidos
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

Transportes de mercadorias
Transportes – outros
SERVIÇOS DIVERSOS
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado

46 439

55 892

1 560 860

1 581 414

2 710

3 446

Despesas de representação

82 925

70 004

Limpeza, higiene e conforto

297 437

263 246

Outros

351 727

149 340

(260 590)

(323 117)

57 190 372

56 163 449

Ajustamentos de consolidação
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22 OUTROS RENDIMENTOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
2017

2016

Aluguer de equipamento

889 908

801 026

Outros

911 324

848 748

Recuperação de dívidas a receber

42 786

4 533

Ganhos em inventários

38 086

-

6 099

195 375

Rendimentos suplementares

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros
Alienações
Sinistros
Rendas e outros rendimentos de prop. de investimento

3 673

Ganhos com direitos de emissão
Utilização de direitos atribuídos (nota 16.3)
Ganhos na alienação de direitos de emissão
Outros

284 678

228 162

-

658 400

16 793

3 673

Outros
Correções relativas a períodos anteriores

32 685

1 294

120 747

17 275

Imputação de subsídios para investimentos (nota 17)

1 504 209

1 459 304

Beneficios penalizações contratuais

1 665 052

481 569

Excesso de estimativa para impostos

Indemnizações de eventos seguráveis
Diferenças de câmbio operacionais (nota 24)
Outros não especificados

35 357

5 337

169

32 768

223 649

88 023

5 775 217

4 825 488

Os ganhos com direitos de emissões respeitam à imputação do subsídio do Fundo Português de Carbono,
relativamente à redução das Emissões de CO2, no valor de 285 milhares de euros.
Os 1.665 milhares de euros considerados em Benefícios de Penalidades Contratuais dizem respeito a
valores cobrados a um cliente por incumprimento do contrato de compra estabelecido, e ao recebimento
de uma indemnização de um processo que remonta a 2009, na CUF – Químicos Industriais.
Na rubrica Outros Não Especificados está incluída uma Compensação pela construção de um pipeline
para o fornecimento de hipoclorito de sódio, no valor de 149 milhares de euros.
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23 OUTROS GASTOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

Impostos
Descontos de pronto pagamento concedidos
Perdas em inventários

2017

2016

393 222

151 617

10 832

10 309

-

73 744

43 896

-

Gastos e perdas nos restantes invest. Financeiros
Outros
Gastos e perdas em investimentos não financeiros
Alienações
Abates

2 447

-

103 515

104 973

Outros
Correções relativas a períodos anteriores

15 278

2 112

Donativos

133 680

13 925

Quotizações

124 267

137 265

-

2 259

Ofertas e amostras de inventário
Insuficiência de estimativa para impostos

935

-

Diferenças de câmbio operacionais (nota 24)

23 296

3 546

Multas e penalidades
Outros gastos e perdas financeiros

1 798

901

132 126

393 843

985 291

894 493

Os impostos refletem em grande parte os valores das taxas de recursos hídricos e tratamento de efluentes, bem como os valores IMI e AIMI.
O valor da rubrica Outros, em 2016, inclui o comissionamento adicional do amoníaco, no valor de 261
milhares de euros, acordado por conta do desvio de compras orçamentadas e das flutuações de cotação
do amoníaco.

24 EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO
A quantia das diferenças de câmbio reconhecidas nos resultados é a que se indica no quadro seguinte:
2017

2016

DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS INCLUÍDAS EM:
Outros rendimentos e ganhos
Outras diferenças de câmbio operacionais (Nota 22)

169

32 768

169

32 768

DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS INCLUÍDAS EM:
Outros gastos e perdas
Outras diferenças de câmbio operacionais (Nota 23)

23 296

3 546

23 296

3 546

Não houve alterações na moeda funcional nem em relação à casa-mãe nem em relação a cada uma das
unidades operacionais estrangeiras significativas.
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25 GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
2017

2016

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO
Propriedades de investimento (nota 7)
Ativos fixos tangíveis (nota 6)
Ativos intangíveis (nota 8)

74 098

75 405

17 668 234

17 446 521

320 290

285 966

18 062 622

17 807 893

IMPARIDADE ATIVOS DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS
Ativos fixos tangíveis (nota 6)

3 726 675

-

3 726 675

-

21 789 297

17 807 893

26 JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
2017

2016

3 278

8 258

JUROS OBTIDOS
De depósitos
OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES
Swap cobertura de matérias-primas

16 705

-

Outros

11 289

16 197

31 272

24 455

27 JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:
2017

2016

2 253 308

2 670 089

367

450

Imposto de selo de financiamento

5 177

-

Swap cobertura matérias-primas

498 963

-

Outros

638 579

639 884

3 396 394

3 310 424

JUROS SUPORTADOS
De financiamentos obtidos
Outros
OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

Os gastos nos swaps de cobertura de matérias-primas correspondem a operações não especulativas
para mitigar o impacto de variações nas cotações daquelas sobre os cash-flows operacionais da CUF –
QI.
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28 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
O Gasto (rendimento) por impostos correntes é o indicado no quadro seguinte:
2017

2016

IMPOSTO CORRENTE
IRC do ano

7 031 338

5 113 424

7 031 338

5 113 424

IMPOSTO DIFERIDO
Originados e objecto de reversão por diferenças temporárias

(2 304 213)

(173 158)

(2 304 213)

(173 158)

4 727 125

4 940 266

O Imposto diferido e corrente agregado relacionado com itens debitados ou creditados ao capital próprio
é o indicado no quadro seguinte:
2017

2016

IMPOSTO DIFERIDO
Reconhecidos em reservas de revalorização
Ganhos líquidos de ajustamentos em ativos financeiros
Subsídios

3 280 865

3 295 431

(974 352)

(1 376 548)

438 544

405 545

2 745 057

2 324 428

As quantias de ativos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no balanço para cada período
apresentado por cada tipo de diferença temporária e com respeito a cada tipo de perdas por impostos
não usadas e créditos por impostos não usados são as indicadas no quadro seguinte:
CONTAS DEMONSTRAÇÃO
RESULTADOS

CONTAS BALANÇO
31/12/2017

31/12/2016

2017

Benefícios pós-emprego - Atos médicos

142 673

181 609

Benefícios pós-emprego - Pensões

734 913

813 977

1 730 171

580 467

(783 141)

974 352

1 376 548

10 373

-

3 592 481

2 952 601

(911 514)

OUTRAS RUBRICAS
DE CAPITAL PRÓPRIO

2016

31/12/2017

31/12/2016

(38 936)

7 549

-

-

(79 064)

(126 908)

-

-

59 777

-

-

-

-

(402 196)

(361 584)

(10 373)

-

-

-

(59 582)

(402 196)

(361 584)

IMPOSTOS DIFERIDOS ATIVOS
Diferenças temporárias:
Outras:

Provisões não aceites fiscalmente
Variações no justo valor
Outros

CONTAS BALANÇO

CONTAS DEMONSTRAÇÃO
RESULTADOS

OUTRAS RUBRICAS
DE CAPITAL PRÓPRIO

31/12/2017

31/12/2016

2017

2016

31/12/2017

31/12/2016

3 280 865

3 295 431

(13 318)

(12 829)

-

(3 636)

438 544

405 545

-

-

32 998

(320 733)

3 719 408

3 700 976

(13 318)

(12 829)

32 998

(324 369)

IMPOSTOS DIFERIDOS PASSIVOS
Diferenças temporárias:
Revalorização de propriedades de invest.
Subsídio de Licenças CO2
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29 OUTRAS INFORMAÇÕES
29.1 – MATÉRIAS AMBIENTAIS: EMISSÃO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA
As medidas relativas às alterações climáticas têm constituído um elemento fundamental da política de
ambiente, com óbvias implicações no futuro próximo.
No âmbito do Pacote Clima-Energia, foi publicada a Diretiva n.º 2009/29/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 23 de abril de 2009, que altera a Diretiva n.º 2003/87/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de outubro de 2003, a fim de melhorar e alargar o regime comunitário de comércio de
licenças de emissão de gases com efeito de estufa, adiante designada por «nova diretiva CELE», a qual
apresenta o quadro legal do CELE para o período de 2013 – 2020.
A partir de 2013, as regras mudaram consideravelmente, verificando-se um alargamento do âmbito com
a introdução de novos gases e sectores, sendo a quantidade total de licenças de emissão determinada a
nível comunitário e a atribuição de licenças de emissão efetuada por leilão, mantendo-se marginalmente
a atribuição gratuita, mediante recurso a benchmarks definidos a nível comunitário.
Os planos nacionais de atribuição de licenças de emissão foram substituídos, no período 2013-2020, por
uma lista de instalações abrangidas pelo regime CELE, e o respetivo montante de licenças de emissão a
atribuir a título gratuito – a “Lista NIMs” –, elaborada com base nos dados verificados e submetidos para
o efeito pelas instalações existentes elegíveis para atribuição de licenças de emissão a título gratuito, nos
termos da referida Decisão da Comissão n.º 2011/278/UE, de 27 de abril de 2011.
Foram atribuídas à CUF – Químicos Industrias para o período 2013 – 2020, as licenças abaixo descriminadas por ano, num total de 546 203.
Com a atribuição das licenças por períodos de 8 anos, a Empresa registou o total das licenças atribuídas
no primeiro ano e vai efetuando o respetivo reconhecimento em cada ano da sua utilização.

Licenças atribuídas

ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

ANO 2016

ANO 2017

ANO 2018

ANO 2019

ANO 2020

TOTAL

72 799

71 534

70 255

68 962

67 656

66 336

65 001

63 660

546 203

O movimento em toneladas de dióxido de carbono, referente às licenças de emissão de gases com efeito
de estufa, tiveram o seguinte movimento durante o exercício:
SALDO INICIAL

ALIENAÇÕES TRANSFERÊNCIAS

UTILIZADAS

(NOTA 22)

JUSTO VALOR
(NOTA 16.3)

SALDO FINAL

SALDO 1 JANEIRO 2016
Toneladas
Valor

425 655

(80 000)

(3 446)

(31 489)

-

310 720

3 227 905

(658 400)

28 361

(228 162)

(538 919)

1 830 785

SALDO 1 JANEIRO 2017
Toneladas
Valor

310 720

-

(3 019)

(32 624)

-

275 077

1 830 785

-

15 607

(284 678)

431 336

1 993 050

As emissões no decorrer do ano 2017 foram de 32.611 t, verificando-se que relativamente às emissões
atribuídas, temos um diferencial positivo referente aos exercícios decorridos, de 80.080 t.
Como estipulado em contrato com o fornecedor de equipamentos, foram cedidas 3.218 licenças no
decorrer do exercício.
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29.2 – GARANTIAS BANCÁRIAS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Grupo tinha assumido responsabilidades por garantias prestadas,
como segue:
ENTIDADES
Alfândega do Porto de Leixões
BEI - Banco Europeu de Investimento

2017

2016

374 279

374 279

30 618 000

35 626 500

Câmara Municipal de Loulé

74 282

74 282

Direção-Geral de Energia e Geologia

14 964

14 964

31 081 525

36 090 025

O montante de 30.618.000 euros corresponde à garantia associada ao Empréstimo realizado com o BEI.
O montante de 74.282 euros corresponde à garantia exigida pela Câmara Municipal de Loulé no âmbito
de execuções das infraestruturas do loteamento titulado pelo Alvará n.º 2/2002 sito em Betunes.

29.3 – LOCAÇÕES OPERACIONAIS: O GRUPO COMO LOCATÁRIO
Os contratos de locação operacional em que o Grupo é locatário referem-se a viaturas e instalações. Os
contratos não contêm cláusulas de opção de compra.
O total dos futuros pagamentos mínimos da locação nas locações operacionais assumindo a não rescisão e renovação das existentes, por período, encontra-se apresentado no quadro seguinte:
2017

2016

Não mais de um ano

1 896 623

2 011 164

Mais de um ano e não mais de cinco anos

7 586 493

8 044 655

Mais de cinco anos e até dez anos

18 966 233

20 111 637

28 449 349

30 167 456

29.4 – PENHORES E HIPOTECAS
No âmbito dos contratos de financiamento em curso e para garantia do bom cumprimento das obrigações decorrentes dos mesmos foi constituída hipoteca sobre a fábrica, terrenos e edifícios, penhor do
saldo das contas bancárias e do equipamento e cedidos em garantias alguns créditos.
No âmbito dos contratos de financiamento celebrados pela Altamira – Electroquímica del Cantábrico,
S.A. para a aquisição e reconversão da operação produtiva de cloro-álcalis na Cantábria foi constituída
promessa de penhor das ações representativas do capital social da sociedade e de hipoteca sobre os
ativos a adquirir e o penhor do saldo de contas bancárias e de alguns créditos.

29.5 – CARTAS CONFORTO E AVALES
No âmbito do financiamento do Projeto de Expansão de Capacidade, a CUF – SGPS prestou uma fiança
à CUF – Químicos Industriais, S.A., a esta data com um valor máximo de 60,8 milhões de euros.
A CUF – Químicos Industriais, S.A. é avalista do financiamento bancário contratado pela Altamira – Electroquímica del Cantábrico, S.A., no montante máximo de capital de 39 milhões de euros para a aquisição
e reconversão de uma instalação de produção de cloro e derivados.
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30 ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
Estas demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração.
Desde 31 de dezembro de 2017 e até essa data não ocorreram quaisquer factos que não estejam já ajustados e/ou divulgados nas demonstrações financeiras.

