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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 
COMUNICADO 

 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2010 

Volume de Negócios: 365,2 milhões de euros  

EBITDA Total: 87,1 milhões de euros e Margem EBITDA de 23,8% 

Resultado Líquido: 18,3 milhões de euros 

Dívida Líquida: 1.131,1 milhões de euros 

 

 

 

A performance operacional trimestral do Grupo Semapa foi positiva e evidencia uma melhoria 

contínua, após valores mínimos alcançados nos 2 primeiros trimestres de 2009.  

 

 
Evolução Trimestral do Volume de Negócios Evolução Trimestral do EBITDA 
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Quadro de Indicadores Económico Financeiros 
 

 

Dado que o desempenho no primeiro trimestre do ano transacto foi especialmente afectado pelo ambiente 

bastante penalizador gerado pela Grande Recessão, que atingiu o seu auge no decurso do 1º semestre de 

2009, e que a entrada em funcionamento da nova fábrica de Papel no 3º trimestre de 2009 veio alterar o 

próprio perfil da área de negócios Papel e Pasta existente no 1º trimestre de 2009, aumentando o peso do 

segmento Papel, apresentam-se também os indicadores do quarto trimestre de 2009, de forma a dar uma 

perspectiva mais adequada da evolução do Grupo. 

 
  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

1º Trimestre 
2010

4º Trimestre 
2009

1º Trimestre 
2009

Variação
1ºT10/4ºT09

Variação
1ºT10/1ºT09

Volume de Vendas 365,2 365,6 342,4 -0,1% 6,7%

Outros Proveitos 12,7 15,6 17,0 -18,2% -25,3%

Gastos e Perdas (290,8) (297,4) (286,4) 2,2% -1,5%

EBITDA Total 87,1 83,8 73,0 3,9% 19,3%

EBITDA Recorrente 85,4 82,0 72,2 4,3% 18,3%

Amortizações e perdas por imparidade (50,2) (54,1) (33,4) 7,2% -50,3%

Provisões (reforços e reversões) 6,7 11,6 1,8 -41,8% 273,7%

EBIT 43,6 41,3 41,4 5,6% 5,4%

Resultados Financeiros (13,6) (3,3) (14,9) -313,8% 8,6%

Resultados Antes de Impostos 30,0 38,0 26,5 -21,1% 13,3%

Impostos sobre Lucros (3,8) (4,0) (7,1) 4,8% 46,4%

Lucros Retidos do Período 26,2 34,0 19,4 -23,0% 35,1%

Atribuível a Accionistas da Semapa 18,3 26,6 12,8 -31,1% 43,6%

Atribuível a Interesses Minoritários 7,9 7,4 6,6 6,2% 18,5%

Cash-Flow 69,7 76,5 51,0 -9,0% 36,6%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 23,8% 22,9% 21,3% 0,9 p.p. 2,5 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 11,9% 11,3% 12,1% 0,6 p.p. -0,1 p.p.

31-03-2010 31-12-2009
Variação

10/09
Activo líquido total 3.404,2 3.373,5 0,9%

Capitais Próprios (antes de IM) 887,1 865,7 2,5%

Dívida Líquida 1.131,1 1.143,0 -11,9  
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 
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Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS) 
 
 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros) 

Papel e 
Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 294,3 63,8 7,1 0,0 365,2

EBITDA Total 72,4 14,1 2,5 (2,0) 87,1

EBITDA Recorrente 71,6 13,4 2,5 (2,0) 85,4

Amortizações e perdas por imparidade (44,4) (5,3) (0,5) (0,0) (50,2)

Provisões (reforços e reversões) 7,0 (0,2) - (0,0) 6,7

EBIT 35,0 8,7 1,9 (2,0) 43,6

Resultados Financeiros (6,3) (0,5) (0,1) (6,7) (13,6)

Resultados Antes de Impostos 28,7 8,2 1,8 (8,7) 30,0

Impostos sobre Lucros (1,0) (2,3) (0,5) (0,0) (3,8)

Lucros Retidos do Período 27,6 5,9 1,3 (8,7) 26,2

Atribuível a Accionistas da Semapa 21,3 4,7 1,1 (8,7) 18,3

Atribuível a Interesses Minoritários 6,3 1,3 0,3 - 7,9

Cash-Flow 65,1 11,4 1,9 (8,7) 69,7

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 24,6% 22,2% 34,6% - 23,8%
Margem EBIT (% Vol. Vendas) 11,9% 13,6% 27,4% - 11,9%

Activo líquido total 2.575,5 512,0 26,9 289,9 3.404,2

Dívida Líquida 661,1 40,4 12,9 416,7 1.131,1
 

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 1º trimestre de 2010 evidenciou sinais moderados de recuperação económica a nível 

mundial. 

No mercado do papel, o segmento europeu de papéis finos não revestidos (UWF) continuou a evidenciar 

a recuperação registada no último trimestre de 2009, estimando-se que o consumo aparente tenha 

crescido cerca de 4% face ao primeiro trimestre do ano passado. Apesar do arranque da nova fábrica da 

Portucel, em Agosto de 2009, a capacidade líquida de produção de UWF na Europa diminuiu cerca de 4% 

em relação a igual período de 2009. 

A desvalorização do euro face às moedas dos principais países exportadores de UWF para a Europa  – 

Brasil e Indonésia – foi de 5% e 9%, respectivamente, o que contribuiu para o decréscimo das 

importações de UWF, particularmente de cut-size, no início de 2010.  

No mercado da pasta, o índice PIX para a pasta harwood registou durante o trimestre mais três subidas 

de preço, no total de 90 USD/t, decorrentes da melhoria significativa dos níveis de procura global, e da 

restrição na oferta de madeira provocada por condições atmosféricas desfavoráveis na Europa, América do 

Norte e Indonésia. 
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A actividade da construção e a procura de cimento continuaram em queda na generalidade dos 

países desenvolvidos, nomeadamente em Portugal que é um mercado de referência para o Grupo Secil.  

No mercado português, por um lado, estima-se que a procura de cimento tenha-se reduzido em cerca de 

6% face ao 1º trimestre de 2009. Por outro lado, o sector da construção residencial permanece em crise. 

Com efeito, no período de Janeiro a Fevereiro, e de acordo com os últimos dados disponíveis a produção 

do sector da construção contraiu 8,6%. 

Na Tunísia, a actividade da construção continuou a revelar grande dinamismo no 1º trimestre do ano. 

Com efeito, o consumo de cimento aumentou cerca de 12%, embora tenha crescido apenas 4% na região 

Sul que corresponde ao mercado natural da Secil. 

No Líbano, apesar da desaceleração da actividade económica, o sector da construção manteve-se bastante 

dinâmico, impulsionado pelo segmento da construção residencial. Estima-se que a procura de cimento 

tenha aumentado cerca de 19% no 1º trimestre do ano. 

Em Angola, existem sinais de recuperação económica quer ao nível do sector petrolífero quer ao nível do 

sector não petrolífero. Contudo, a actividade da construção manteve a tendência decrescente revelada no 

2º semestre de 2009. 

 
A actividade na área do Ambiente continuou a enfrentar escassez da oferta de matéria-prima, fruto do 

actual enquadramento económico de Portugal e Espanha. 
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Análise de Resultados 
 
 

 

 

Volume de Negócios por Segmento 

1º Trimestre de 2010 

Evolução Trimestral do Volume de Negócios  
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O contributo do volume de negócios da área de papel e pasta no 1º trimestre de 2010 foi de 294,3 

milhões de euros, o que representa um aumento de 11,6% face ao trimestre homólogo do ano anterior e 

1,8% face ao 4º trimestre de 2009.  

Este valor de vendas resulta essencialmente de um maior volume de papel vendido, sustentado pela 

produção da nova fábrica de papel, do aumento de produção e venda de energia.  

No negócio do papel, e em relação ao trimestre homólogo do ano anterior, o forte aumento registado 

nas quantidades colocadas no mercado, proporcionado pelo arranque da nova fábrica, mais do que 

compensou a redução de cerca de 6% do preço médio de venda, tendo o valor das vendas de papel 

aumentado muito expressivamente face ao período homólogo. A evolução do preço médio de venda do 

Grupo compara favoravelmente com a evolução do preço médio de mercado, já que o índice de mercado 

PIX registou, face ao mesmo período, uma variação negativa de 7,1%.  

Já em relação ao último trimestre de 2009, as vendas de papel aumentaram cerca de 5% em quantidade 

e os preços médios de venda tiveram um aumento superior a 3%, pelo que o aumento de vendas em 

valor nesta área de negócio foi de 8%. 

O desempenho no negócio de pasta incorpora, por um lado, a subida acentuada do preço de venda e, 

por outro, a diminuição da quantidade de pasta disponível para venda em mercado. Esta diminuição é 

devida sobretudo à integração em papel na fábrica de Setúbal, mas também à redução do ritmo de 

produção, entretanto reposto, provocada pelas dificuldades de abastecimento de madeira por via de 

condições meteorológicas muito adversas que reduziram as operações de corte, rechega e transporte de 

material lenhoso para as unidades fabris. 

O volume de negócios do Grupo Semapa subiu 6,7% face ao período homólogo do ano 
anterior totalizando 365,2 milhões de euros e manteve-se praticamente inalterado quando 
comparado com o último trimestre de 2009. 
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Relativamente ao 1º trimestre de 2009, as vendas em volume reduziram-se em 37%, tendo a evolução 

muito positiva dos preços da pasta permitido compensar parcialmente esta quebra, pelo que se verificou 

uma redução de apenas de 7% no valor das vendas de pasta no mercado. O preço médio de venda do 

Grupo registou uma variação positiva de 47,6%, que compara com uma variação do índice PIX para a 

pasta harwood em euros no mesmo período de cerca de 33%.  

Relativamente ao 4º trimestre de 2009, as quantidades vendidas diminuíram cerca de 36%, tendo o preço 

médio do Grupo aumentado mais de 16%. 

A actividade de energia no primeiro trimestre aumentou cerca de 79,4% face ao período homólogo, 

explicado pela entrada em funcionamento da nova central de cogeração a gás natural em Setúbal, em 

Agosto de 2009, e pelas novas centrais termoeléctricas a biomassa de Cacia e Setúbal, que entraram em 

funcionamento no final de 2009. Face ao 4º trimestre, as vendas de energia aumentaram cerca de 15%. 

Na área dos Cimentos, o volume de negócios do 1º trimestre de 2010 foi de 125,1 milhões de euros, 

tendo o Grupo Semapa apropriado-se de 63,8 milhões de euros. Este desempenho representou um 

decréscimo de 10,5% face ao 1º trimestre do ano anterior e de 6,2% relativamente ao 4º trimestre do 

ano anterior. 

No que se refere à actividade cimenteira desenvolvida em Portugal, foi possível contrabalançar a 

diminuição das vendas no mercado interno com o incremento expressivo da actividade de exportação 

apesar das más condições climatéricas verificadas neste período terem pressionado a performance desta 

unidade de negócio. No entanto, as unidades de negócio não cimenteiras foram directamente afectadas 

pelo contexto recessivo em que se encontra mergulhado o sector, registando um desempenho mais fraco 

no período em análise. O volume de vendas do conjunto das actividades desenvolvidas em Portugal caiu 

6,5% face ao trimestre homólogo do ano anterior (-7,9% em relação ao último trimestre de 2009). 

Na Tunísia, registou-se uma diminuição significativa da actividade exportadora para a Líbia, fruto das 

medidas impostas pelo Governo, o que se repercutiu na degradação da performance operacional, já que 

neste segmento recorrentemente se obtêm margens superiores às do mercado interno. No seu conjunto, 

as actividades desenvolvidas neste país baixaram 8,8% face ao trimestre homólogo de 2009 (-4,2% 

relativamente ao 4º trimestre de 2009). 

No Líbano, o volume de negócios da unidade Cimentos cresceu 2,3% face ao 1º trimestre de 2009 (-1,7% 

versus 4º trimestre 2009) devido essencialmente ao aumento das vendas nos mercados interno e externo 

e, também, à valorização do dólar face ao euro que foi de 6% face ao período homólogo de 2009. 

Em Angola, a actividade de construção manteve a tendência decrescente revelada no 2º semestre de 

2009, tendo as vendas de cimento atingido as 60.000 tons, o que representa uma quebra de 32% face ao 

1º trimestre de 2009 (-12,8% relativamente ao 4º trimestre do ano anterior) 
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A área do Ambiente, que desenvolve a sua actividade através do Grupo ETSA, apresentou um volume de 

negócios de 7,1 milhões de euros no período em análise, sensivelmente igual aos níveis registados no 1º 

trimestre do ano transacto (-15,7% em relação ao quarto trimestre de 2009).  

 

 

EBITDA por Segmento 

1º Trimestre de 2010 

Evolução Trimestral do EBITDA  
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O EBITDA da área de negócios de Papel e Pasta de Papel foi de 72,4 milhões de euros, apresentando 

uma melhoria de 25,9% em relação a idêntico período do ano transacto e um crescimento de 6,4% face 

ao 4º trimestre de 2009.  

Os custos de produção mantiveram-se relativamente estáveis no 1º trimestre, não se tendo verificado 

neste período a tendência de descida ocorrida ao nível dos preços de alguns dos mais importantes factores 

de produção no segundo semestre de 2009. 

Na área dos Cimentos, o EBITDA foi de 27,7 milhões de euros, tendo o Grupo Semapa apropriado 14,1 

milhões de euros, registando-se uma quebra deste indicador de cerca de 8,9% face ao período homólogo 

de 2009 e de -24,4% relativamente ao 4º trimestre do ano anterior. 

No Líbano as operações cimenteiras registaram um EBITDA de 5,4 milhões de euros, um crescimento de 

21% face ao 1º trimestre de 2009 (0,2% comparativamente com o último trimestre de 2009). Este 

desempenho deveu-se à boa performance comercial e fabril, nomeadamente a redução dos custos com a 

energia térmica decorrente da diminuição do preço do coque de petróleo face aos preços elevados de 

petcocke do 1º trimestre de 2009, em resultado de neste período se ter consumido stocks adquiridos em 

2008 a um custo superior.  

A margem EBITDA evidenciou uma melhoria de 2,5 p.p. relativamente ao período homólogo 
do ano transacto e de 0,9 p.p. face ao último trimestre de 2009. 
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Esta forte melhoria, não foi, contudo, suficiente para compensar o desempenho menos favorável das 

unidades de negócio Tunísia – Cimento, Angola – Cimento e unidades de negócio não cimenteiras de 

Portugal: 

• Na Tunísia, a redução dos custos com a energia térmica resultante da baixa do preço do coque de 

petróleo não foi suficiente para compensar: i) a já referida diminuição significativa da actividade 

exportadora para a Líbia imposta pelo Governo, e que permite conforme referido anteriormente a 

obtenção de margens superiores; e, ii) os efeitos das actividades de manutenção realizadas 

durante o trimestre que, além do mais, obrigaram à aquisição de clínquer a preço elevado devido 

às paragens dos fornos. O EBITDA registou uma quebra de 9,9% e 17,2% em relação ao 1º e 4º 

trimestres de 2009, respectivamente. 

Saliente-se que, em Portugal, se manteve um controlo muito apertado dos custos de produção, de 

distribuição e de estrutura. Ainda assim, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal 

baixou 7,7% face ao período homólogo de 2009 (-33,5% em relação ao 4º trimestre de 2009) 

O EBITDA da área Ambiente totalizou 2,5 milhões de euros, registando um acréscimo de 1,8% face aos 

valores do 1º trimestre de 2010 e de 77,7% relativamente ao 4º trimestre do ano anterior.  

 

Os resultados financeiros evoluíram favoravelmente face ao 1º trimestre de 2009, situando-se nos -13,6 

milhões de euros. No entanto, comparam negativamente com os resultados financeiros obtidos no último 

trimestre de 2009 (-3,3 milhões de euros), que incorporava elementos de carácter não recorrente, 

incluindo ganhos significativos obtidos com operações de cobertura cambial e a reversão da periodificação 

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

 

Esta evolução resulta essencialmente:  

• Aumento do EBITDA em cerca de 14,1 milhões de euros, devido essencialmente ao aumento 

do volume de vendas; 

• O aumento das amortizações, na sequência da entrada em funcionamento dos equipamentos 

adquiridos no âmbito do ambicioso plano de investimentos do Grupo, anulou parcialmente 

aquele acréscimo do EBITDA. 

• Evolução positiva da rubrica de Impostos sobre Lucros em cerca de 3,3 milhões de euros, 

fruto da reversão de provisões para impostos. 

 

Os resultados líquidos da Semapa totalizaram 18,3 milhões euros, que compara com 12,8 
milhões de euros atingidos no 1º trimestre do ano anterior, i.e. um acréscimo de 43,6%. 

Os resultados financeiros acumulados de 2009 registaram uma melhoria de 8,6% face ao 
1º trimestre de 2009, apesar do acréscimo do endividamento líquido na sequência do 
ambicioso plano de investimentos  
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Relativamente ao 4º trimestre de 2009, os resultados líquidos foram inferiores em cerca de 31%. Apesar 

do aumento do EBIT no 1º trimestre de 2010, este não foi suficiente para compensar a evolução 

anteriormente referida dos resultados financeiros.  

 

 

 

O Grupo Semapa encontra-se numa fase de conclusão 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 Março de 2010, a dívida líquida consolidada totalizou 1.131,1 milhões de euros, o que 

representou uma ligeira melhoria face ao valor verificado no final do exercício de 2009. Tendo em conta, 

que o valor dos investimentos acima mencionados, atingiu os 907,6 milhões de euros nos últimos 2 

exercícios, 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. 

Repartição da Dívida Líquida por Segmento de Negócio  
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No 1º trimestre de 2010, o Grupo Semapa reduziu o seu nível de endividamento face ao 
valor registado no final de 2009 para os 1.131,1 milhões de euros. 
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Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon - 1º Trimestre de 2010 
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Durante o 1º trimestre de 2010, o título Semapa registou um comportamento mais favorável que o índice 

PSI 20, i.e. o título Semapa registou uma valorização de 1,2% versus uma desvalorização do índice da 

praça nacional de 4,3%. 

 

 

Perspectivas Futuras 

Depois de 2009 ter ficado marcado por uma das mais profundas crises económicas internacionais das 

últimas décadas, a afirmação da recuperação económica parece ser o sentimento dominante, embora 

persistam ainda inúmeros sinais de incerteza que poderão pôr em causa este movimento.  

As perspectivas para as várias regiões mundiais são bastante diferentes, com a Zona Euro a evidenciar as 

perspectivas de mais fraco dinamismo a nível mundial. Portugal, em particular, tem sido alvo de revisões 

sucessivas em baixa da já anémica taxa de crescimento económico estimada. Conjuntamente com a 

Grécia, Irlanda e Espanha, o crescimento neste conjunto de países encontra-se condicionado pelos 

elevados défices orçamentais, que atingiram valores recorde em 2009, e pela pressão dos mercados 

financeiros. 

Papel e Pasta (Grupo Portucel) 

As expectativas para 2010 têm que se manter, no entanto, moderadas já que prevalece um forte 

elemento de incerteza no mercado, permanecendo a sobrecapacidade estrutural existente na Europa, e 

não existindo sinais claros de recuperação sustentada da procura, o que deverá manter alguma pressão 

sobre os preços. 

Ao longo do trimestre, o Grupo Portucel operou com níveis de utilização de capacidade próximos de 100% 

(tendo em conta, em relação à nova fábrica, o percurso definido para a respectiva curva de 
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aprendizagem) e colocou com sucesso toda a sua produção. É sua convicção que o trabalho conducente 

ao alargamento do leque de países onde o Grupo vende os seus produtos e ao reforço de posições em 

mercados onde a sua presença é ainda susceptível de ser alargada, associado ao seu excelente 

posicionamento, permitirão manter os habituais elevados níveis de operacionalidade. 

No entanto, a estratégia do Grupo passa cada vez mais pelo negócio do papel e da energia, estando por 

isso muito menos exposto às oscilações do mercado da pasta. De facto, com a conclusão da nova fábrica 

de papel de Setúbal, o Grupo Portucel assume-se como o maior produtor europeu de papel de escritório 

não revestido, com uma capacidade instalada de 1.550 mil ton / ano, e reduz a presença no mercado de 

pasta para papel, por via da total integração no fabrico de papel da pasta produzida no complexo 

industrial de Setúbal. Esta integração irá acentuar-se ao longo do ano, à medida que a produção de papel 

da nova fábrica se for intensificando, de acordo com a programação estabelecida. 

No negócio de energia, falta apenas terminar o projecto da nova turbina a vapor para a central de 

cogeração a biomassa, em instalação no complexo industrial da Figueira da Foz, que entrará em 

funcionamento na segunda metade deste ano. O conjunto de investimentos que o Grupo tem feito nesta 

área constitui uma forte aposta no seu crescimento sustentável e irá permitir-lhe produzir cerca de 5% de 

toda a energia eléctrica produzida em Portugal, obtida na sua grande maioria a partir de recursos 

renováveis – biomassa florestal e subprodutos de exploração. 

O Grupo prossegue igualmente o processo de análise das possibilidade de expansão internacional no 

Hemisfério Sul, nomeadamente na América do Sul e em Moçambique, as quais implicam investimentos 

muito exigentes, tanto do ponto de vista financeiro como técnico, que requerem um conjunto vasto e 

complexo de condições que garantam a sua exequibilidade.  

Um importante passo a realçar neste caminho estratégico foi a atribuição à Portucel, pelo Governo de 

Moçambique, de uma autorização provisória 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.  

 

Cimento (Grupo Secil) 

O actual contexto económico mundial mantém-se desfavorável ao desenvolvimento positivo das 

actividades principais da Secil. 

Nestes termos perspectiva-se um ano com um desempenho global positivo embora abaixo do obtido no 

ano anterior. 

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. 

As estimativas para a evolução da envolvente macro-económica na Tunísia e no Líbano são favoráveis, 

perspectivando-se taxas de crescimento de 4% e 6% em 2010, respectivamente. 
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A economia angolana encontra-se em fase de estabilização. Segundo as estimativas mais recentes do FMI, 

o produto interno bruto deverá crescer 7,1% em 2010, invertendo a evolução negativa de -0,4% ocorrida 

em 2009. 

 

Ambiente (Grupo ETSA) 

O enquadramento macroeconómico 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, a continuação da adopção de políticas comerciais e de reforço de 

competitividade e as indicações já obtidas ao longo do 1º trimestre, fazem com que se encare de forma 

moderadamente optimista o remanescente do exercício económico de 2010.  

 

Lisboa, 28 de Abril de 2010 

 

 

 

A Administração 


