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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

RESULTADOS DE 2011 

 

1 Destaques do Grupo Semapa  
 
Apesar do contexto económico extremamente adverso, o Grupo Semapa registou um aumento do 
volume de negócios de 5,4%, fruto da aposta estratégica de diversificação geográfica: 86,9% do volume 
de negócios do Grupo realiza-se no mercado externo via exportações e actividade operacional 
desenvolvida noutras geografias. O EBITDA e os resultados líquidos demonstraram uma elevada 
resiliência, com os resultados líquidos a atingirem 124,2 milhões de euros, ligeiramente inferiores aos 
de 2010. Destaca-se também a redução do nível de endividamento líquido em cerca de 137 milhões de 
euros após investimentos totais de 133,4 milhões de euros. 

 
IFRS - valores acumulados 

(milhões de euros) 
2011 2010 Var. (%)

Volume de Vendas 1.779,7 1.688,2 5,4%

EBITDA Total 427,3 452,7 -5,6%

EBIT 263,1 282,8 -7,0%

Lucros Retidos do Exercício 169,1 174,3 -3,0%

Atribuível a Accionistas da Semapa 124,2 126,7 -2,0%

Cash-Flow  333,3 344,2 -3,2%

Investimento total 133,4 129,7 2,8%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 24,0% 26,8% -2,8 p.p.

Activo líquido total 3.785,6 3.569,6 6,0%

Capitais Próprios (antes de IM) 1.048,8 933,4 12,4%

Dívida Líquida 913,2 1.050,2 -13,0%

Net Debt / EBITDA 2,1 x 2,3 x -0,1 x

Nº Colaboradores 5.133 5.172 -0,8%  

Crescimento sustentado do Grupo Semapa, atingindo o 
volume de negócios cerca de 1.779,7 milhões de euros, 
dos quais 86,9% no mercado externo. 
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Forte resiliência às condições fortemente adversas do 
enquadramento macro-económico e dos mercados 
onde actua: 

EBITDA de 427,3 milhões de euros, a que corresponde 
uma margem EBITDA de 24,0%. 
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Resultados líquidos de 124,2 milhões de euros 
atribuíveis ao Grupo Semapa, sensivelmente ao mesmo 
nível do exercício anterior. 
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Elevada solidez financeira num contexto fortemente 
restritivo no que se refere ao crédito e de crise de 
confiança no sistema financeiro: 

Cash-Flow gerado pelo Grupo de 333,3 milhões de 
euros.  

Redução do endividamento líquido em 137,0 milhões 
de euros face ao final de 2010. 

Melhoria do rácio Net Debt / EBITDA de 2,3x no final de 
2010 para 2,1x no final de Dezembro de 2011. 

Activos Líquidos do Grupo atingiram os 3,79 mil 
milhões de euros, com destaque para as participações 
financeiras na Portucel e na Secil. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

Principais Indicadores Económico Financeiros 

 
IFRS - valores acumulados 

(milhões de euros) 
2011 2010 Var. (%)

Volume de Vendas 1.779,7 1.688,2 5,4%

Outros Proveitos 53,3 44,3 20,3%

Gastos e Perdas (1.405,7) (1.279,9) -9,8%

EBITDA Total 427,3 452,7 -5,6%

EBITDA Recorrente 424,4 451,8 -6,1%

Amortizações e perdas por imparidade (165,5) (166,4) 0,6%

Provisões (reforços e reversões) 1,3 (3,5) 138,1%

EBIT 263,1 282,8 -7,0%

Resultados Financeiros (37,4) (44,5) 16,1%

Resultados Antes de Impostos 225,8 238,3 -5,2%

Impostos sobre Lucros (56,6) (63,9) 11,4%

Lucros Retidos do Exercício 169,1 174,3 -3,0%

Atribuível a Accionistas da Semapa 124,2 126,7 -2,0%

Atribuível a Interesses Minoritários 45,0 47,6 -5,6%

Cash-Flow  333,3 344,2 -3,2%

Investimento total 133,4 129,7 2,8%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 24,0% 26,8% -2,8 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 14,8% 16,8% -2,0 p.p.

31-12-2011 31-12-2010
Dez11 vs.

Dez10

Activo líquido total 3.785,6 3.569,6 6,0%

Capitais Próprios (antes de IM) 1.048,8 933,4 12,4%

Dívida Líquida 913,2 1.050,2 -13,0%

Net Debt / EBITDA 2,1 x 2,3 x -0,1 x

Nº Colaboradores 5.133 5.172 -0,8%  

Notas: 
• EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões – reversão de provisões 

• Cash-Flow = lucros retidos do período + 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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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

Contribuição por Áreas de Negócio (IFRS) 
 

IFRS - valores acumulados

(milhões de euros) 

Papel e 

Pasta
Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 1.487,9 258,5 33,2 0,1 1.779,7

EBITDA Total 385,1 52,1 8,1 (18,1) 427,3

EBITDA Recorrente 385,0 49,3 8,1 (18,1) 424,4

Amortizações e perdas por imparidade (139,8) (22,9) (2,4) (0,3) (165,5)

Provisões (reforços e reversões) 5,6 (2,1) (1,1) (1,1) 1,3

EBIT 250,9 27,1 4,6 (19,5) 263,1

Resultados Financeiros (15,8) (2,5) (1,0) (18,1) (37,4)

Resultados Antes de Impostos 235,1 24,6 3,6 (37,6) 225,8

Impostos sobre Lucros (49,6) (7,5) (0,7) 1,1 (56,6)

Lucros Retidos do Exercício 185,5 17,1 2,9 (36,4) 169,1

Atribuível a Accionistas da Semapa 144,0 13,8 2,8 (36,4) 124,2

Atribuível a Interesses Minoritários 41,5 3,4 0,1 - 45,0

Cash-Flow 319,7 42,1 6,4 (35,0) 333,3

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 25,9% 20,2% 24,5% - 24,0%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 16,9% 10,5% 13,9% - 14,8%

Activo líquido total 2.799,1 539,5 92,2 354,8 3.785,6

Dívida Líquida 422,8 72,6 26,7 391,1 913,2  
 

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 
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2 Volume de Negócios Consolidado: 1.779,7 milhões de euros ���� 5,4% 
 

Evolução 
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Contribuição por Área de Negócio 
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Em 2011, o volume de negócios consolidado apresentou um crescimento de 5,4% face a idêntico período do 
ano anterior, para o qual contribuíram as seguintes áreas de negócio: 

 
Papel e Pasta – Grupo Portucel: 1.487,9 milhões de euros ���� 7,4% 

94,6% exportação (excluindo segmento Energia) 

 

As vendas consolidadas do Grupo Portucel de 2011 atingiram o valor de 1.487,9 milhões de euros, um 
crescimento de 7,4% face ao período homólogo de 2010. Este aumento resulta essencialmente do 
crescimento das vendas de papel fino de impressão e escrita não revestido (papel UWF), possibilitado pelo 
aumento de produção proveniente da nova fábrica de papel, e pelo crescimento da produção de energia. 

 A nova fábrica de papel UWF de Setúbal atingiu, no final de 2011, 97% da sua capacidade nominal, 
produzindo cerca de 485 mil toneladas de papel. Este acréscimo de produção permitiu ao Grupo registar um 
aumento de 7% na quantidade de papel colocada no mercado, o que, conjugado com a subida do preço de 
papel verificada durante o ano, se traduziu num incremento global das vendas de papel de mais de 9%.  

Não obstante ter-se verificado um aumento no volume produzido de pasta BEKP, o Grupo registou um ligeiro 
decréscimo nas vendas em relação ao ano anterior, devido à maior integração de pasta BEKP na nova fábrica 
de papel UWF de Setúbal. Esse facto, aliado à forte descida do preço que se fez sentir no período em análise, 
traduziu-se numa diminuição de cerca de 16% no valor das vendas de pasta de BEKP para mercado.   

Na área da energia, o Grupo continua a registar um bom desempenho, atingindo uma produção global de 
cerca de 1,9 TWh em 2011. Este segmento registou um crescimento de mais de 20% face ao ano anterior. 

Cimentos – Grupo Secil: 506,9 milhões de euros ���� 5,4% 

55,9% no mercado externo  
 

O volume de negócios acumulado de 2011 foi de 506,9 milhões de euros, tendo o Grupo Semapa apropriado 
de 258,5 milhões de euros. Este desempenho representou um decréscimo de 5,4% face ao registado em 
2010, reflectindo a menor performance das vendas dirigidas ao mercado interno na unidade de negócio de 
cimento em Portugal e do conjunto das operações situadas na Tunísia, contrariada pela evolução positiva do 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

volume de negócios de Portugal para o mercado externo, das actividades desenvolvidas em Angola e no 
Líbano.  

Em Portugal, o enquadramento macroeconómico negativo não permitiu a inversão da tendência em que o 
sector da construção permanece nos últimos 10 anos,  tendo-se inclusive acentuado durante 2011. De acordo 
com o INE, a actividade da construção e obras públicas terá caído cerca de 9,3% em termos anuais (Índice da 
produção na construção e obras públicas INE – Janeiro 2012).  

Estima-se que o consumo de cimento tenha atingido 4,9 milhões de toneladas o que representa uma 
diminuição de 15% prosseguindo a tendência de queda severa iniciada em 2002. 

Neste contexto adverso, a unidade de negócio de cimento em Portugal, apresentou um volume de negócios 
de 207,2 milhões de euros1 em 2011, o que representou um decréscimo de 7,2% face a idêntico período do 
ano anterior. 

Destaque-se o incremento da actividade de exportação, cujas vendas cresceram 18,8% comparativamente 
com o ano de 2010, permitindo compensar parcialmente a diminuição de 13,7% verificada nas vendas 
direccionadas para o mercado interno. 

O volume de negócios dos segmentos não cimenteiros (betões, inertes, argamassas, pré - fabricados) com 
actividade desenvolvida a partir de Portugal, atingiu cerca de 121,6 milhões de euros

1
, o que representou um 

decréscimo de 5,6% face a idêntico período do ano anterior.  

Regista-se o comportamento positivo das exportações de argamassas e de pré-fabricados, enquanto que os 
restantes segmentos foram directamente afectados pelo penalizador enquadramento sectorial, o que se 
traduziu num desempenho inferior ao do período homólogo.  

As operações na Tunísia foram atingidas pela situação de instabilidade decorrente dos acontecimentos 
sociais ocorridos em Janeiro de 2011 que resultou numa diminuição da actividade devido às paralisações 
forçadas e a diversos bloqueamentos à actividade da fábrica com períodos de paragem parcial e total. O 
investimento de expansão da capacidade através da instalação de um terceiro moinho de cimento foi 
afectado por esta situação de instabilidade social prevendo-se o seu arranque no decorrer do 1º semestre de 
2012.  

Neste enquadramento, o volume de negócios da unidade de negócio de cimento na Tunísia ascendeu a cerca 
de 52,6 milhões de euros21, registando um decréscimo de 14,0% face aos valores de 2010. 

Em 2011, o volume de negócios das operações cimenteiras no Líbano atingiu cerca de 73,2 milhões de euros1, 
o que representou um aumento de 5,2% face a idêntico período do ano anterior, reflectindo a forte 
actividade no sector da construção neste país, estimando-se que o consumo de cimento tenha atingido o 
valor record de 5,6 milhões de toneladas. 

A unidade de negócio de cimento em Angola teve um desempenho 9,6% superior ao verificado em 2010, 
tendo o volume de negócios ascendido a cerca de 30,4 milhões de euros

31
. Esta evolução beneficiou do 

crescimento gradual da actividade de construção, estimando-se que o consumo de cimento tenha atingido as 
3,6 milhões de toneladas, o que representou um crescimento de cerca de 3% face a 2010. 

                                                
1
 Dos quais 51% apropriados pelo Grupo Semapa  
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

De referir que, apesar das quantidades vendidas registarem um crescimento de 16,9% face ao acumulado do 
ano transacto, a presença no mercado de grandes quantidades de cimento a preços inferiores importado da 
China, resultou numa redução sensível nos preços médios de venda praticados no mercado. 

O volume de negócios dos restantes unidades de negócios (betões, inertes, argamassas, pré - fabricados) em 
que o Grupo Secil opera fora de Portugal atingiu 22,0 milhões de euros

41
, o que representou um incremento 

de 3,5% face a 2010. 

 

Ambiente – Grupo ETSA: 33,2 milhões de euros ����13,2% 

20,4% exportação  

Apesar da diminuição do nível de abates de animais, fruto do actual enquadramento económico que se vive 

em Portugal e em Espanha, o volume de negócios cifrou-se em 33,2 milhões de euros, representando um 

aumento de 13,2% comparativamente com o ano de 2010, explicado essencialmente pela angariação de 

novos matadouros com a aquisição de activos em Abril a um operador e pela evolução favorável dos preços 

médios de venda nos subprodutos de risco 3 (gorduras e farinhas).  

3 EBITDA Consolidado: 427,3 milhões de euros ���� 5,6%  

Margem EBITDA Consolidada: 24,0% ���� 2,8 p.p. 
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Contribuição por Área de Negócio 
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Papel e Pasta - Grupo Portucel: 385,1 milhões de euros ���� -3,8% 

O EBITDA do Grupo Portucel totalizou 385,1 milhões de euros, ligeiramente inferior ao valor de 2010. Apesar 
do aumento do volume de negócios nos segmentos de negócio de Papel e Energia, os custos tiveram uma 
evolução desfavorável em relação ao ano de 2010 devido ao aumento verificado no preço médio do mix de 
madeira e nos produtos químicos, especialmente ao longo do primeiro semestre. Assim, a margem EBITDA / 
Vendas foi de 25,9%, 3,0 pontos percentuais inferior à margem observada em 2010, reflectindo o 
agravamento de custos e a menor performance do segmento da pasta, em volume e em preço, 
anteriormente referidos. 

Cimentos – Grupo Secil: 102,2 milhões de euros ���� 20,7% 

O EBITDA do Grupo Secil foi de 102,2 milhões de euros, dos quais cerca de 52,1 milhões de euros foram 
apropriados pelo Grupo Semapa, registando uma quebra em cerca de 20,7% face ao período homólogo.  

                                                
1
 Dos quais 51% apropriados pelo Grupo Semapa  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

Refira-se que este indicador, no ano em análise, está positivamente influenciado i) pela alienação de licenças 
de emissão de CO2 cujo contributo para o EBITDA total do Grupo Semapa ascendeu a 7,3 milhões de euros 
(vs. 1,9 milhões de euros no ano anterior) e ii) pela alienação de 35% do capital da AVE - Gestão Ambiental e 
Valorização Energética, S.A. 

A margem EBITDA situou-se nos 20,2% no período em análise, 3,9 p.p. abaixo da margem observada em 
2010.  

O EBITDA das actividades cimenteiras desenvolvidas a partir de Portugal atingiu cerca de 70,6 milhões de 
euros

1
, o que representou uma evolução desfavorável de 6,4% face a 2010, que resultou, essencialmente, da 

diminuição das vendas no mercado interno e do aumento dos custos energéticos. 

Ainda assim conseguiu-se minimizar o efeito negativo da diminuição das vendas no mercado interno com o 
incremento expressivo da actividade de exportação de cimento num ano em que os preços médios tiveram 
uma variação muito ligeira. Ao nível dos custos, foi muito significativo o impacto da subida dos preços da 
electricidade e dos combustíveis térmicos. 

Salientam-se ainda, como factores que afectaram positivamente a performance, a prevalência de um 
controlo muito apertado dos custos fixos de produção, dos custos de estrutura e dos custos de distribuição 
no mercado interno. 

Os segmentos de negócio que operam nas áreas do betão-pronto, inertes, argamassas e prefabricação em 
betão tiveram, na generalidade, um desempenho inferior ao de 2010, fruto da diminuição sensível verificada 
no mercado da construção. 

Na Tunísia, o EBITDA das actividades cimenteiras foi de 7,0 milhões de euros51, tendo registado uma quebra 
de 48,8% relativamente a 2010. Esta evolução desfavorável deveu-se, à diminuição da actividade em 
resultado das paralisações forçadas, ao aumento sensível dos preços dos combustíveis térmicos e à redução 
significativa das exportações para a Líbia onde se obtêm margens superiores às obtidas no mercado interno. 
Nas restantes actividades desenvolvidas na Tunísia, o EBITDA atingiu os 1,0 milhões de euros, tendo registado 
uma quebra de 18,5% face ao período homólogo. 

No Líbano, o desempenho do segmento cimenteiro foi positivo tendo o EBITDA atingido 25,6 milhões de 
euros

61
, embora 15,4% abaixo do valor de 2010. Parte desta redução, resultou da variação cambial do euro 

face ao dólar. A redução imputável às operações foi devida, fundamentalmente, ao aumento sensível do 
preço dos combustíveis térmicos. Na actividade do Betão Pronto, o EBITDA (0,43 milhões de euros) aumentou 
113,3%. Esta melhoria foi possibilitada pela entrada em funcionamento da nova central de betão localizada 
no norte de Beirute. 

Em Angola, o EBITDA de cerca de 2,2 milhões de euros71, cresceu 168,8% em resultado do crescimento das 
vendas em volume, da melhoria da eficiência produtiva da fábrica e de uma grande contenção dos custos de 
funcionamento, uma vez que o preço de venda do cimento diminuiu, tal como referido anteriormente. De 
salientar a entrada em funcionamento de uma nova fábrica de cimento e da expansão de uma outra já 
existente na região de Luanda. A localização geográfica dessa nova capacidade na zona norte do país não 
afectou as operações do Grupo Secil. 

Ambiente - Grupo ETSA: 8,1 milhões de euros ���� 5,8% 

                                                
1
 Dos quais 51% apropriados pelo Grupo Semapa 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

O EBITDA da área do ambiente totalizou 8,1 milhões de euros, representando um crescimento de 5,8% 
comparativamente com o ano de 2010, ainda assim penalizado (i) pelo aumento dos custos de transporte 
decorrentes da escalada dos preços dos combustíveis, (ii) pelo aumento do consumo específico de nafta e seu 
custo unitário, (iii) pelo aumento do custo da matéria-prima oriunda de Espanha (iv) pela ocorrência de um 
conjunto de custos de carácter não recorrente relacionados com o transporte, adaptação e reabilitação de 
activos adquiridos a um operador e v) pela diminuição do preço da prestação de serviços do contrato 
celebrado com o Estado para a recolha de cadáveres. 

A margem EBITDA totalizou 24,5%, o que se traduziu numa redução de 1,7 p.p face à margem do ano de 
2010. 

Holdings (Semapa SGPS e suas Sub-holdings instrumentais)  
 

O EBITDA das holdings contribuiu negativamente com 18,1 milhões de euros, comparando favoravelmente 
com 20,9 milhões de euros negativos registados em 2010, ou seja registou-se uma melhoria de 13,8%. 
Registe-se a redução alcançada em todas as rubricas de custos operacionais, com destaque para os 
Fornecimentos e Serviços de Terceiros. 

4 Dívida Líquida Consolidada: 913,2 milhões de euros ���� 137,0 milhões de euros 
 

31-12-2011 31-12-2010 Var

Pasta e Papel 422,8 652,7 -229,9

Cimentos 72,6 39,6 33,0

Ambiente 22,7 11,0 11,7

Holdings 395,0 346,9 48,2

Total 913,2 1.050,2 -137,0

Milhões de euros

 

Evolução da Dívida Líquida Consolidada 

1.050,2

913,2
33,0 15,7

44,2

Consolidado

31-12-2010

Pasta e Papel Cimentos Ambiente Holdings Consolidado
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Em 31 de Dezembro de 2011, a dívida líquida consolidada totalizava 913,2 milhões de euros, o que 
representou uma redução de 137,0 milhões de euros face ao valor verificado no final do exercício de 2010, 
apesar da realização de investimentos totais (operacionais e financeiros) no montante de 133,4 milhões de 
euros. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2011  

Resultados Financeiros: -37,4 milhões de euros (melhoria de 16,1%) 

Apesar do aumento de spread de operações de financiamento e respectivo impacto sobre os encargos 
financeiros, os resultados financeiros de 2011 registaram uma melhoria de 7,2 milhões de euros face ao 
período homólogo de 2010, situando-se nos -37,4 milhões de euros. Para esta evolução contribuíram, 
designadamente, a redução do stock de dívida do Grupo Semapa, a melhoria das condições de remuneração 
das aplicações dos excedentes de tesouraria, evolução mais favorável decorrente de operações efectuadas 
com derivados de taxa de juro e a reavaliação de activos financeiros em carteira. 

5 Resultados Líquidos Consolidados: 124,2 milhões de euros ���� 2,0% 

Os resultados líquidos consolidados atribuíveis ao Grupo Semapa em 2011 totalizaram 124,2 milhões de 
euros, ligeiramente abaixo dos registados em 2010 (126,7 milhões de euros). Esta evolução resulta 
essencialmente dos seguintes factores:  

� Quebra do EBITDA em cerca de 25,4 milhões de euros;   
 
� Melhoria das provisões em 4,8 milhões de euros. Em 2010, a rubrica provisões totalizou um valor 

negativo de 3,5 milhões de euros, enquanto o acumulado deste exercício ascendeu a um valor 
positivo de 1,3 milhões de euros;  

 
� Melhoria em 7,2 milhões de euros dos resultados financeiros face ao período homólogo, pelos 

motivos acima expostos;  
 

� Melhoria em 7,3 milhões de euros da rubrica impostos, já que o montante evidenciado no ano 
anterior se encontra fortemente agravado pelo efeito da introdução da derrama estadual em 2010, 
da qual resultou um aumento da taxa de imposto em Portugal de 26,5% para 29%. 

 

6 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon em 2011 
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 Nota: Cotações de fecho 

O desempenho do mercado de capitais ao longo do ano de 2011 reflectiu a grave crise financeira que afectou 
a zona euro em 2011 e que provocou grande instabilidade nas bolsas europeias. As principais praças do 
Continente Europeu acabaram por registar quedas significativas, com os índices de Paris, Londres e Madrid a 
evidenciar perdas de 17%, 15,5% e 13,1% respectivamente.  
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A bolsa Portuguesa foi particularmente afectada pelo contexto de crise e o índice PSI20 acabou o ano com 
uma queda de 27,6%. O título Semapa, por seu turno, não ficou imune a este movimento generalizado de 
fortes correcções, registando uma desvalorização de 35,1% em 2011. Refira-se que em 2010, a Semapa SGPS 
teve a 5ª melhor performance do PSI 20, com uma valorização de 6,7% versus uma desvalorização do índice 
de 10,3%.  

7 Principais acontecimentos 
 

Holdings – Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumentais 

Em 2011, a Semapa reforçou a sua posição accionista para 78,10% dos direitos de voto da Portucel. 

Durante o período em análise, a Semapa procedeu à alienação de 4.544.500 acções do BCP, as quais já se 
encontravam valorizadas ao seu justo valor. 

A Semapa celebrou um contrato de compra e venda tendente à aquisição de uma participação representativa 
de 50% do capital social da Supremo Cimentos S.A., uma empresa cimenteira sedeada no Sul do Brasil, no 
estado de Santa Catarina, que tem em operação uma fábrica integrada de clínquer e cimento em Pomerode, 
bem como operações de agregados e betão. A Supremo está a implementar um plano de expansão após o 
qual a sua capacidade de cimento instalada será superior a um milhão e meio de toneladas. 

A eficácia da compra e venda encontra-se dependente da verificação de um conjunto de condições e o 
controlo conjunto da Supremo será regido por um acordo parassocial entre a Semapa e os demais 
accionistas. 

Papel e Pasta de Papel - Grupo PORTUCEL  

No decurso de 2011, a Portucel adquiriu em Bolsa 7.045.574 acções próprias correspondente a um 
investimento de cerca de 15,4 milhões de euros. 

Cimentos e Derivados - Grupo SECIL 

Em Junho, a Secil pagou um dividendo correspondente a 0,59 euros / acção, no montante total de 29,5 
milhões de euros.  

Após obtenção da respectiva aprovação pela Autoridade da Concorrência, em 30 de Junho de 2011, 
concretizou-se a aquisição da Lafarge Betões, sociedade que opera no mercado de betões e agregados, 
detendo trinta centrais de betão e quatro explorações de agregados. 
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8 Perspectivas Futuras  

As expectativas de evolução da economia mundial para 2012 continuam marcadas por um enquadramento 
de grande incerteza, deterioração progressiva das estimativas de crescimento global, com possibilidade de 
recessão em algumas regiões, como a zona euro, e intensificação dos factores de risco negativos. 

Na zona euro, a crise financeira, que se agravou substancialmente no final de 2011, levou a fortes medidas de 
consolidação orçamental na generalidade dos países europeus e, sendo os bancos os principais detentores da 
dívida soberana, a uma grande tensão no sistema financeiro, que se traduz em graves dificuldades de 
financiamento e numa forte contracção do crédito a particulares e empresas, que as recentes exigências de 
recapitalização dos bancos europeus vieram agravar.  

As expectativas de crescimento económico para esta região têm-se degradado progressivamente, apontando 
a maior parte das estimativas para um crescimento negativo da economia, embora não muito acentuado, 
mas com fortes assimetrias entre a periferia e o centro. Apesar de se ter verificado no final do ano um reforço 
das medidas conducentes a uma maior integração e disciplina fiscal, reforço dos instrumentos financeiros de 
apoio aos países em maior dificuldade e maior intervenção do Banco Central Europeu como financiador de 
último recurso, tem-se mantido o clima de forte incerteza.  

Nos EUA, a economia mostrou sinais de recuperação no final de 2011, com os principais indicadores de 
actividade a mostrarem uma evolução genericamente positiva, resultado de um consumo e investimento 
privados mais fortes que o esperado. No entanto, mantêm-se as expectativas de um crescimento muito 
moderado, fruto de um índice de desemprego e endividamento elevados. Subsistem também grandes 
incertezas relativamente às políticas de consolidação orçamental que será necessário implementar a prazo, 
devido à situação da dívida pública, resultante da persistência dos défices externo e orçamental, que só 
deverão atenuar-se após as eleições presidenciais que terão lugar em 2012. 

As economias dos mercados emergentes, nomeadamente da China, não deverão ficar imunes a este 
arrefecimento das economias desenvolvidas, sendo previsível que se reduza o ritmo de crescimento em 2012. 
Embora não se preveja um hard landing para estas economias, permanecem alguns riscos decorrentes do 
forte crescimento do crédito e do preço dos activos nos últimos anos, que podem resultar em 
vulnerabilidades financeiras. 

A evolução das tensões geopolíticas no Norte de África e Médio Oriente poderá ter um impacto negativo nos 
preços dos combustíveis nos mercados internacionais.  

Adicionalmente, a relação cambial do euro face ao dólar, com impacto relevante na actividade do Grupo, 
mantém-se num quadro de grande imprevisibilidade, atendendo ao quadro de expectativas económicas 
acima descrito. 

Papel e Pasta – Grupo Portucel  

A evolução da actividade de papel UWF do Grupo reflecte este enquadramento. Na Europa, as perspectivas 
de evolução económica, agravadas pelas políticas de consolidação orçamental em curso na maior parte dos 
países, com particular incidência nos países do Sul da Europa, tradicionalmente mercados com grande 
importância nas vendas do Grupo, deverão continuar a colocar forte pressão sobre o consumo de papel.  

Também o arrefecimento da economia americana, embora com melhores perspectivas do que a europeia, e a 
manutenção de um clima de instabilidade nos mercados do Norte de África e Médio Oriente, com peso 
crescente nas vendas do Grupo, poderão impactar negativamente a sua actividade. 
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No entanto, o modelo de negócio do Grupo tem-se mostrado muito resiliente em relação a contextos 
negativos, continuando a trabalhar a 100% da sua capacidade produtiva, resultado do reconhecimento da 
qualidade dos seus produtos, da forte penetração de marcas próprias e da capacidade de alargar o leque de 
países onde vende os seus produtos e intensificar a presença nos mercados já consolidados. Contudo, as 
significativas taxas aduaneiras a que os produtos Europeus são sujeitos em países terceiros dificultam uma 
maior e mais rápida penetração das marcas do Grupo nesses mercados. 

Por outro lado, o impacto dos significativos fechos de capacidade que ocorreram em 2011, que apenas se 
fará sentir na totalidade durante o corrente ano, e as perspectivas de uma possível recuperação do preço da 
pasta que deverá manter os produtores não integrados sob forte pressão, são factores que poderão 
contribuir para dar alguma sustentação ao mercado. Nos EUA, uma maior consolidação do sector, que se 
reflecte numa capacidade acrescida de adequar a oferta à procura, e a campanha presidencial que decorrerá 
no presente ano, contribuirão para a sustentabilidade do mercado. 

O mercado da pasta BEKP dá sinais de recuperação, sustentado por uma forte procura dos mercados 
asiáticos, nomeadamente da China, e por uma continuada tendência para a substituição do consumo de 
pasta de fibra longa por pasta de fibra curta, que se tem registado sobretudo nos mercados desenvolvidos. 
No entanto, o aumento da oferta, nomeadamente com a entrada em funcionamento no final do ano de 
novas capacidades no Brasil, poderá perturbar o equilíbrio entre a oferta e a procura,  

O panorama económico e financeiro internacional, que de forma tão negativa tem condicionado a 
rentabilidade do sector da pasta e do papel, torna ainda mais premente a concretização em Portugal das 
políticas necessárias para reduzir os custos de contexto que oneram a actividade de produção e exportação 
de bens transaccionáveis e, consequentemente, do Grupo. As mais prioritárias são as que permitam 
simplificar de forma estruturada as actividades de arborização conducentes ao aumento a prazo de 
disponibilidade de matéria-prima nacional, criando milhares de postos de trabalho permanentes e evitando o 
recurso à importação, e as que assegurem que a cadeia logística, designadamente portos e caminhos de 
ferro, funcione de acordo com os padrões internacionais mais exigentes. 

Cimentos – Grupo Secil  

O contexto económico mundial mantém-se desfavorável ao desenvolvimento das actividades principais da 
Secil tendo em conta a localização geográfica das principais operações. As perspectivas são incertas em 
Portugal e na Tunísia. 

Assim, antecipa-se um ano de 2012 com um desempenho global positivo e sensivelmente ao nível do obtido 
em 2011. 

Em Portugal, o principal mercado do Grupo, o processo de ajustamento económico e financeiro empreendido 
no âmbito da assistência acordada entre o Estado Português, a União Europeia e o FMI vai continuar a 
condicionar fortemente a evolução da economia e do investimento. 

Segundo as previsões do Banco de Portugal o quadro recessivo da economia deve estender-se a 2012, ano 
para o qual se prevê um decréscimo do PIB de 3,1%. 

Neste enquadramento, a actividade da construção e o consumo de cimento deverão continuar a cair razão 
pela qual não há perspectivas de evolução favorável dos diversos segmentos de negócio. 

Na Tunísia, é expectável que em 2012 se mantenha a situação instável que caracterizou o ano de 2011. 
Contudo, as estimativas mais recentes do FMI apontam para um crescimento da economia na ordem dos 
3,9%, cenário que se poderá concretizar caso se verifique uma progressiva estabilização da situação geral de 
segurança e não se verifique um agravamento substancial aos níveis político e social. 
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Neste quadro, muito pontuado pela incerteza, poder-se-á esperar que a actividade da construção e do 
consumo de cimento se mantenha idêntica à registada durante o ano de 2011. 

No Líbano prevê-se um ano de 2012 semelhante a 2011 em termos políticos e económicos. As previsões mais 
recentes do FMI apontam para um crescimento do PIB na ordem dos 3,5%. Nestes termos perspectiva-se que 
a actividade da construção, o consumo de cimento e o desempenho das operações desenvolvidas pelo Grupo 
Secil se situem em níveis idênticos aos alcançados em 2011. 

Em Angola existem boas perspectivas para evolução da economia. Segundo o FMI, a economia angolana 
deverá crescer 10,8% em 2012, bastante acima dos 3,7% estimados para 2011. 

Neste contexto, espera-se a retoma do crescimento do investimento público e privado e o aumento da 
actividade da construção e do consumo de cimento que se estima ser de 10%. O desempenho das operações 
do Grupo Secil poderão vir a beneficiar deste enquadramento. 

Ambiente – Grupo ETSA  

A actividade do Grupo ETSA em Portugal está condicionada pelo enquadramento macroeconómico do país, 
para o qual não se antecipam melhorias.  

Devido às dificuldades financeiras com que o Estado Português se defronta, o Grupo ETSA tem vindo a ser 
penalizado pelo não pagamento de montantes em dívida de prestações de serviço que realizou pela recolha 
de cadáveres, acordadas com o Estado, e que cremos virão a ser solucionadas a breve trecho.  

Em Espanha, perspectiva-se um aumento significativo do nível de actividade em resultado do esforço do 
Grupo ETSA na angariação de novos fornecedores de matéria-prima. 

Holdings   

Conforme já divulgado em Agosto de 2011, a Semapa foi notificada da decisão proferida pelo Tribunal 
Arbitral no âmbito do litígio com a CRH Plc relativo à Secil que, em virtude dos incumprimentos verificados ao 
nível do Acordo Parassocial, reconheceu à Semapa o direito de adquirir a totalidade da participação social da 
CRH na Secil pelo valor de 574,28 milhões de euros, num prazo de 120 dias úteis, extensível até 180 dias 
úteis. A Semapa e a CRH mantêm no entanto posições divergentes quanto à validade da sentença arbitral, 
quanto à sua interpretação, e quanto à manutenção em vigor do acordo parassocial relativo à Secil. 

 

Lisboa, 07 de Fevereiro de 2012 

A Administração  


