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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 

COMUNICADO 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DE 2009 
 
 
Num contexto fortemente recessivo, o desempenho do Grupo Semapa foi bastante positivo: 

Volume de Negócios: 1.416,4 milhões de euros  

EBITDA Total: 292,4 milhões de euros  

Resultado Líquido: 78,8 milhões de euros 

Dívida Líquida: 1.143,0 milhões de euros 

Investimentos: 549,6 milhões de euros 

 

Em claro contraste com a envolvente macro-económica destaca-se o valor expressivo dos resultados 

líquidos alcançados de 78,8 milhões de euros e o avultado nível de investimentos realizado pelo 

Grupo Semapa, nomeadamente 505,4 milhões de euros efectuados pelo Grupo Portucel e 39,6 

milhões de euros efectuados pelo Grupo Secil. É de realçar que nos últimos dois anos com uma 

conjuntura muito difícil, o Grupo investiu 907,6 milhões de euros. 

Apesar dos montantes investidos, o endividamento líquido registou um aumento de magnitude 

consideravelmente inferior, i.e. 126,5 milhões de euros, o que reflecte a forte capacidade de 

geração de cash flow do Grupo. 

Saliente-se que com a conclusão do investimento na Nova Fábrica de papel em Setúbal, em Agosto de 

2009, o Grupo acentuou a sua vocação exportadora e aposta em produtos de valor acrescentado, 

estimando-se que as vendas do Grupo Portucel venham a representar 4% do total das exportações 

nacionais, quando a nova fábrica atingir a plena capacidade. 

A análise trimestral da performance operacional do Grupo Semapa mostra que, após uma forte contracção 

no 1º semestre de 2009, verificou-se uma melhoria contínua nos trimestres subsequentes. A margem 

EBITDA recuperou 42,6% face ao mínimo do ano (2º trimestre). O Resultado Líquido do 4º Trimestre 

mais que duplicou face ao alcançado no 1º Trimestre. 

Refira-se ainda em 2009 a criação de emprego em todas as áreas de negócio, num total de 134 postos de 

trabalho, contribuindo favoravelmente para a criação de valor para o país. 
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Quadro de Indicadores Económico Financeiros 

 
IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) Dez 09 Dez 08 09/08 

(Var.%)

Volume de Vendas 1.416,4 1.441,7 -1,8%

Outros Proveitos 54,7 82,4 -33,6%

Gastos e Perdas (1.178,7) (1.167,9) -0,9%

EBITDA Total 292,4 356,2 -17,9%

EBITDA Recorrente 289,8 339,7 -14,7%

Amortizações e perdas por imparidade (160,3) (124,2) -29,1%

Provisões (reforços e reversões) 22,1 (15,1) 246,0%

EBIT 154,2 216,9 -28,9%

Resultados Financeiros (26,2) (55,7) 53,0%

Resultados Antes de Impostos 128,0 161,2 -20,6%

Impostos sobre Lucros (22,3) (23,8) 6,4%

Lucros Retidos do Período 105,7 137,4 -23,0%

Atribuível a Accionistas da Semapa 78,8 106,3 -25,9%

Atribuível a Interesses Minoritários 26,9 31,0 -13,4%

Cash-Flow 243,9 276,7 -11,8%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 20,6% 24,7% -4,1 p.p.

Margem EBITDA Recorrente (% Vol. Vendas) 20,5% 23,6% 3,1 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 10,9% 15,0% 4,2 p.p.

Activo líquido total 3.373,5 3.280,5 2,8%

Capitais Próprios (antes de IM) 865,7 821,3 5,4%

Dívida Líquida 1.143,0 1.016,5 12,5%

Investimentos 549,6 358,0 53,5%

Nº de Colaboradores 5.167 5.033 134
 

Notas: 
• EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões – reversão de provisões 
• Cash-Flow = lucros retidos do Exercício + amortizações e perdas por Imparidade + provisões – reversão das provisões 
• Dívida líquida = dívida remunerada não corrente (líquida de encargos com emissão de empréstimos) + dívida remunerada 

corrente (incluindo dívida a accionistas) – caixa e seus equivalentes – valor de mercado das acções próprias e outros títulos 
em carteira 

 

  

 



05-02-2010 
 

 4

Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS) - 2009 
 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros) 

Papel e 
Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 1.095,3 291,8 28,9 0,3 1.416,4

EBITDA Total 222,2 78,5 7,0 (15,3) 292,4

EBITDA Recorrente 220,6 78,1 7,0 (15,9) 289,8

Amortizações e perdas por imparidade (136,4) (21,9) (1,8) (0,2) (160,3)

Provisões (reforços e reversões) 21,5 (0,2) 0,2 0,6 22,1

EBIT 107,2 56,4 5,4 (14,8) 154,2

Resultados Financeiros (7,5) (2,6) (0,5) (15,6) (26,2)

Resultados Antes de Impostos 99,7 53,8 4,9 (30,4) 128,0

Impostos sobre Lucros (12,9) (7,9) (1,5) (0,1) (22,3)

Lucros Retidos do Período 86,8 46,0 3,4 (30,5) 105,7

Atribuível a Accionistas da Semapa 66,8 39,5 3,0 (30,5) 78,8

Atribuível a Interesses Minoritários 20,0 6,4 0,4 - 26,9

Cash-Flow 201,7 68,1 5,0 (30,9) 243,9

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 20,3% 26,9% 24,2% - 20,6%

Margem EBITDA Recorrente (% Vol. Vendas) 20,1% 26,8% 24,2% - 20,5%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 9,8% 19,3% 18,7% - 10,9%

Activo líquido total 2.574,4 482,2 26,3 290,6 3.373,5

Dívida Líquida 670,0 48,6 12,8 411,7 1.143,0

Investimentos 505,4 39,6 4,1 0,5 549,6

Nº de Colaboradores 2.288 2.676 182 21 5.167
 

Notas:  
 

• Os valores dos indicadores por segmentos de negócio poderão diferir dos apresentados individualmente por cada Grupo, na 
sequência de ajustamentos de consolidação efectuados 

• A participação financeira de 51% na Secil detida pelo Grupo Semapa é consolidada pelo método proporcional 

 
 
Enquadramento dos Mercados de Actuação do Grupo Semapa   

O ano de 2009 foi de grave crise económica mundial que se agudizou após a falência do banco de 

investimento Lehman Brothers, em Setembro de 2008. A economia mundial terá registado uma 

contracção na ordem dos 0,8%, com a Zona Euro a apresentar níveis na ordem dos -3,9%, os Estados 

Unidos de -2,5% e Portugal -2,7%. 

Este enquadramento teve um forte impacto negativo nas exportações, investimento, emprego e condições 

de acesso ao mercado de crédito e afectou fortemente as economias dos países mais desenvolvidos, e em 

menor grau as economias dos países emergentes e menos desenvolvidos. 

A “Grande Recessão”, como foi apelidada a crise actual, atingiu o seu auge no 1º trimestre de 2009. Já na 

segunda metade do ano assistiu-se a uma recuperação económica e dos mercados financeiros, em 

reacção aos pacotes de estímulos monetários e orçamentais induzidos pelos diversos Governos a nível 

mundial. 

Neste contexto recessivo, a procura de papéis finos não revestidos (UWF) contraiu-se 

significativamente em cerca de 13% face a 2008, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mercados 
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chave na estratégia comercial do Grupo Portucel. Por seu lado, estima-se que a procura de papéis UWF 

tenha crescido 2% na China e 1% na América Latina.  

Os preços de referência de venda de papel UWF na Europa prolongaram o movimento de descida iniciado 

em 2008, registando uma quebra de 5,6% em média face a 2008. Já nos Estados Unidos, os preços de 

referência caíram 1,3%. 

O mercado mundial de pasta em 2009 foi afectado pela contracção do consumo de papel, pelo 

encerramento de capacidades papeleiras não integradas e pelas condições bastantes restritivas na 

cobertura dos riscos de crédito. No 2º semestre do ano assistiu-se a uma forte subida dos preços devido 

essencialmente à performance do mercado chinês, o principal motor deste negócio do lado da procura. 

A actividade da construção e consumo de cimento também registou uma forte quebra na 

generalidade dos países desenvolvidos incluindo Portugal, principal mercado de actuação do Grupo Secil. 

Refira-se que no mercado tunisino, apesar da crise do sector turístico, a actividade de construção manteve 

um ritmo de crescimento interessante. O consumo de cimento aumentou 5,2% em termos nacionais e 

3,8% na região sul, mercado natural do Grupo Secil. 

O sector da construção no Líbano manteve um ritmo de crescimento sustentado, estimando-se que o 

consumo de cimento tenha aumentado cerca de 13%.  

A economia angolana, dada a sua grande dependência do petróleo, foi bastante afectada pela situação 

económica internacional. Estima-se que, ainda assim, o consumo de cimento tenha aumentado cerca de 

4% face ao ano anterior, se bem que a um forte crescimento no 1º semestre de 2009, se tenha sucedido 

uma quebra no 2º semestre. 

A actividade na área do Ambiente enfrentou alguma escassez de matéria-prima, uma vez que, em 

resultado da crise económica, houve uma redução dos níveis de consumo de produtos alimentares de 

origem animal. 
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Análise de Resultados 
 

 

 

Repartição do Volume de Negócios por Segmento 2009 
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O contributo do volume de negócios da área de papel e pasta no ano de 2009 atingiu 1.095,3 milhões 

de euros, registando uma redução de 3,2% face ao exercício de 2008. Este decréscimo deveu-se, 

essencialmente, à redução do nível geral dos preços de papel e pasta relativamente ao ano de 2008. 

O mercado de papel de escritório não revestido registou uma forte quebra da procura em 2009, apenas 

estabilizada no 4º trimestre de 2009. O volume de vendas de papel pelo Grupo contrariou esta tendência 

negativa ao registar um aumento de 11,1% face ao ano anterior (+5,9% relativamente a 2008 não 

considerando a nova fábrica de papel). Em termos de valor, este crescimento dos volumes foi contrariado 

pela redução dos preços médios de venda do papel.  

No negócio da pasta, após um fraco desempenho no 1º trimestre, explicado por condições de mercado 

extremamente adversas, assistiu-se a um forte aumento de consumo de pasta nos mercados fora de 

Europa o qual teve um impacto bastante positivo no Grupo Portucel. No 4º trimestre e com a entrada em 

exploração da Nova Fábrica de Papel, o volume de vendas de pasta diminuiu por incorporação na 

produção de papel na referida unidade de produção.  

Na área dos Cimentos, o volume de negócios em 2009 foi de 572,2 milhões de euros, tendo o Grupo 

Semapa apropriado-se de 291,8 milhões de euros. Este desempenho representou um decréscimo de 

4,4% face ao ano anterior.  

No segmento Portugal-Cimento, as vendas em volume de cimento e clínquer baixaram cerca de 7% e os 

preços de exportação caíram. Por seu lado, registou-se um aumento do preço do cimento no mercado 

interno.  

Os segmentos de negócio Tunísia-Cimento e Líbano-Cimento registaram aumentos do volume de negócios 

de 5% e 18%, respectivamente. As vendas em volume em Angola aumentaram 4% face a 2008. 

O volume de negócios do Grupo Semapa foi bastante resiliente à crise financeira global 
cifrando-se em 1.416,4 milhões de euros, inferior em 1,8% ao valor registado em 2008. 
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A área do Ambiente, que desenvolve a sua actividade através do Grupo ETSA, apresentou um volume de 

negócios de 28,9 milhões de euros no período em análise.  

 

Repartição do EBITDA por Segmento 2009 

Papel e
Pasta

Cimentos Ambiente Holdings Semapa
Total

M
ilh

õe
s 

E
ur

os

7,078,5

222,2 -15,3
292,4

 

O EBITDA da área de negócios Papel e Pasta de Papel foi de 222,2 milhões de euros, apresentando um 

decréscimo de 18,2% em relação a idêntico período do ano transacto.  

É de referir que do ponto de vista operacional, o Grupo Portucel apresentou uma melhoria significativa nos 

custos unitários de produção, resultante de uma elevada utilização da capacidade instalada, da melhoria 

nos consumos específicos e da redução de custo de alguns dos factores de produção mais significativos. O 

Grupo conseguiu também uma importante optimização nos custos de logística, quer na área de papel com 

uma redução de 10%, quer na área de pasta, com uma redução de 20%. 

É importante salientar que a margem EBITDA registou uma subida de 3 pontos percentuais do 3º para o 

4º trimestre de 2009. 

Na área dos Cimentos, o EBITDA foi de 153,9 milhões de euros, tendo o Grupo Semapa apropriado 

78,5 milhões de euros, registando-se uma quebra deste indicador de cerca de 1,9% face ao período 

homólogo de 2008. 

Apesar das operações no Líbano e em Angola registarem melhorias dos respectivos desempenhos, estes 

demonstraram-se insuficientes para compensar o desempenho menos favorável das unidades de negócio 

Tunísia – Cimento e das unidades de negócio que desenvolvem as suas actividades a partir de Portugal: 

• O segmento Tunísia-Cimento foi especialmente afectado pelo agravamento dos custos da energia 

térmica e da electricidade não repercutido nos preços de venda que continuam controlados pelo 

Governo Tunisino. Acresce ainda que o Governo impôs fortes restrições às exportações, nas quais 

é possível obter margens superiores às praticadas no mercado interno. 

Em 2009, o EBITDA consolidado totalizou 292,4 milhões de euros (vs. 356,2 milhões de 
euros no período homólogo de 2008). 
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• A diminuição conjunta do preço médio de exportação e das quantidades de Cimento e Clínquer 

colocadas no mercado contribuíram negativamente para a performance atingida do segmento 

Portugal-Cimento. Há contudo a destacar como factores positivos a redução do preço médio do 

coque, a intensificação da utilização de combustíveis alternativos e o apertado controlo de custos. 

O EBITDA da área Ambiente totalizou 7,0 milhões de euros. Para além da redução dos níveis de 

consumo de produtos de origem animal, a maior escassez de matéria-prima resultou também de uma 

alteração dos padrões de consumo por via da intensificação do uso de alguma da matéria-prima recolhida 

na alimentação humana. 

 

Esta evolução favorável teve como origem essencialmente os seguintes factores: (i) descida generalizada 

do nível de taxas de juro de referência, (ii) a valorização dos investimentos financeiros, (iii) ganhos 

decorrentes de operações de cobertura de taxa de juro negociadas pelo Grupo e, (iv) da reversão da 

periodificação de juros compensatórios pelo Grupo Portucel, relativos a contingências fiscais de anos 

anteriores. 

 

Esta evolução resulta essencialmente:  

• Diminuição do EBITDA em cerca de 63,8 milhões de euros devido à diminuição do volume de 

Vendas e de Outros Proveitos e a um aumento dos Gastos e Perdas; 

• Esta diminuição do EBITDA foi parcialmente compensada pela melhoria dos resultados 

financeiros em 29,5 milhões de euros. 

 

O Grupo Semapa concluiu neste exercício uma fase de avultados investimentos fortemente direccionados 

para a conclusão da nova fábrica de papel em Setúbal e para projectos na área da energia. 

A 31 de Dezembro de 2009, a dívida líquida consolidada totalizou 1.143,0 milhões de euros, o que 

representou um acréscimo de 126,5 milhões de euros face ao valor verificado no final do exercício de 

2008. Tendo em conta, o valor dos investimentos anteriormente mencionado, a evolução do 

endividamento não deixa de traduzir a forte capacidade de geração de cash flows dos negócios do Grupo 

Semapa, bem como um elevado nível de solidez financeira. 

Em 2009, o Grupo Semapa aumentou a dívida líquida em 126,5 milhões de euros tendo 
efectuado investimentos avultados no montante de 549,6 milhões euros. 

Os resultados líquidos da Semapa totalizaram 78,8 milhões euros, que compara com 106,3 
milhões de euros atingidos no ano anterior. 

Os resultados financeiros acumulados de 2009 registaram uma melhoria de 53,0% para os  
-26,2 milhões de euros apesar do acréscimo do endividamento líquido na sequência do 
ambicioso plano de investimentos  
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Repartição da Dívida Líquida por Segmento de Negócio  

Holdings
36%

Ambiente
1%

Cimentos
4%

Papel e 
Pasta
59%

459,8
670,0

63,6

48,6
8,7

12,8
484,3

411,7

01-01-08 01-01-09

M
ilh

õe
s 

E
ur

os Holdings

Ambiente

Cimentos

Papel e Pasta

1.016,5
1.143,0

31-12-200931-12-2008

Repartição Dívida Líquida por Segmento 31-Dez-09

Holdings
36%

Ambiente
1%

Cimentos
4%

Papel e 
Pasta
59%

459,8
670,0

63,6

48,6
8,7

12,8
484,3

411,7

01-01-08 01-01-09

M
ilh

õe
s 

E
ur

os Holdings

Ambiente

Cimentos

Papel e Pasta

1.016,5
1.143,0

31-12-200931-12-2008

Repartição Dívida Líquida por Segmento 31-Dez-09

 

Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon - 2009 
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Durante o ano de 2009, o título Semapa registou uma valorização de 21%, tendo o índice PSI 20 

apresentado uma valorização de 33%. 

Refira-se que no ano anterior, a desvalorização do título Semapa tinha sido muito inferior à do PSI 20: 

27% contra 51%.  
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Perspectivas Futuras 

A análise trimestral da performance operacional do Grupo Semapa mostra que, após uma contracção no 

1º semestre de 2009, verificou-se uma melhoria contínua nos trimestres subsequentes. A margem 

EBITDA recuperou 42,6% face ao mínimo do ano (2º trimestre). O Resultado Antes de Imposto do 4º 

Trimestre registou um crescimento de 43,4 % face ao alcançado no 1º Trimestre, o que permite encarar 

de forma moderadamente optimista o ano de 2010. 

Evolução do EBITDA e Margem EBITDA 

Consolidado em 2009 

Evolução do Resultado Antes de Imposto, 

Resultado Líquido e RL/Vendas em 2009 
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Apesar do sentimento de esperança na efectivação da retoma, as perspectivas macroeconómicas a curto 

prazo revestem-se de elevados níveis de incerteza e de volatilidade uma vez que subsistem diversos 

factores que poderão travar a retoma económica a nível mundial como se tem vindo a verificar 

recentemente. 

Os resultados do Grupo Semapa estão dependentes em parte deste enquadramento macroeconómico.  

 

Papel e Pasta (Grupo Portucel) 

No mercado de papel de escritório não revestido, apesar da existência de sinais positivos, prevalece no 

curto prazo um forte elemento de incerteza, pois não existem sinais claros de recuperação da procura, o 

que associado à sobrecapacidade estrutural existente na Europa deverá manter os preços sob grande 

pressão.  

No mercado da pasta, após a forte quebra verificada no 1º trimestre verificou-se uma acentuada 

recuperação a partir do 2º trimestre, existindo para 2010 vários factores de incerteza relativamente aos 

principais drivers da indústria como são exemplo a evolução da procura nos diferentes sectores do papel, 

o impacto da entrada em funcionamento de novas capacidades na Ásia e o reinício de produção de 

fábricas temporariamente fechadas. 

A entrada em operação da nova central de cogeração a gás natural em Setúbal e de duas novas centrais 

termoeléctricas a biomassa assim como a concretização a curto prazo do investimento na nova turbina 

para a central de cogeração a biomassa a instalar no complexo industrial da Figueira da Foz reforçam a 
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forte aposta do Grupo Portucel na área de energia, permitindo-lhe a produção de cerca de 5% de toda a 

energia eléctrica produzida em Portugal.  

Relativamente a possibilidades de expansão internacional, o Grupo Portucel continua a analisar diversas 

alternativas, designadamente na América Latina e em África, regiões onde as aptidões naturais 

proporcionam elevados níveis de produtividade florestal. 

 

Cimento (Grupo Secil) 

As perspectivas para a Área de Negócios dos Cimentos não são na generalidade favoráveis, se bem que, 

em resultado da diversificação geográfica, existem diferentes perspectivas para os vários mercados onde 

o Grupo Secil actua.  

Para Portugal, que representa o principal mercado, mantém-se as expectativas negativas para os diversos 

segmentos de actuação do Grupo Secil, em especial para o segmento da construção residencial. 

Na Tunísia estima-se uma evolução do consumo de cimento inferior à verificada em 2009. A evolução dos 

resultados continua, porém, condicionada da atitude do Governo Tunisino no respeitante à liberalização 

dos preços. 

No Líbano, a estabilização da situação política no país deverá contribuir para a manutenção do ritmo de 

crescimento moderado verificado no ano de 2009.  

Em Angola, e apesar das perspectivas económicas se encontrarem marcadas por factores de incerteza, as 

perspectivas de evolução do mercado de cimento permanecem favoráveis, quer ao nível do país quer ao 

nível da região Sul, mercado natural da Secil-Lobito. 

 

Ambiente (Grupo ETSA) 

O enquadramento macroeconómico moderadamente optimista para Portugal irá marcar o 

desenvolvimento da actividade do Grupo ETSA num quadro de desenvolvimento sustentado dos negócios 

das suas participadas. 

Os projectos iniciados em 2009 e a continuação da adopção de políticas comerciais e de reforço de 

competitividade fazem com que se encare de forma optimista o exercício económico de 2010.  

 

Factos Subsequentes 

• O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou uma resolução que inclui uma autorização 

provisória à Portucel do direito de uso e aproveitamento de terra, relativo a uma área de 173.327 

hectares na Província da Zambézia, destinada à silvicultura, assim como um conjunto de 

benefícios associados a eventuais investimentos industriais que a Portucel venha a decidir 

desenvolver em Moçambique. A mesma Resolução inclui igualmente o direito de uso e 

aproveitamento de uma área adicional de 220 000 hectares, na Província de Manica, logo que 

concluídas as formalidades em curso. 
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• Em reunião do Conselho de Administração da Semapa realizada no passado dia 8 de Janeiro, foi 

cooptado para Vogal do Conselho de Administração o Senhor Dr. António Pedro de Carvalho 

Viana-Baptista preenchendo o lugar que se encontrava vago. 

 

Lisboa, 05 de Fevereiro de 2010 

 

 

 

 

A Administração 


