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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2012  

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2012 

 

Os principais indicadores económico-financeiros comparam com os do período homólogo: 

Volume de Negócios: 421,1 milhões de euros ���� 3,8% 

EBITDA Total: 98,1 milhões de euros ���� 9,9% 

Margem EBITDA: 23,3% ���� 1,6 p.p. 

Resultados antes de impostos: 53,4 milhões de euros ���� 0,1% 

Resultado Líquido: 28,8 milhões de euros ���� 11,6% 

Dívida Líquida: 980,3 milhões de euros ���� 67,2 milhões de euros (vs. Dezembro de 2011) 

  

Indicadores Económico Financeiros 
 

IFRS - valores acumulados 

(milhões de euros) 
1ºT 2012 1ºT 2011 Var. (%)

Volume de Vendas 421,1 438,0 -3,8%

Outros Proveitos 12,3 11,0 12,0%

Gastos e Perdas (335,4) (340,2) 1,4%

EBITDA Total 98,1 108,8 -9,9%

EBITDA Recorrente 97,7 108,8 -10,2%

Amortizações e perdas por imparidade (36,4) (43,2) 15,5%

Provisões (reforços e reversões) 1,8 (3,7) 148,2%

EBIT 63,4 62,0 2,3%

Resultados Financeiros (10,1) (8,5) -17,7%

Resultados Antes de Impostos 53,4 53,4 -0,1%

Impostos sobre Lucros (13,8) (9,2) -49,6%

Lucros Retidos do Período 39,5 44,2 -10,5%

Atribuível a Accionistas da Semapa 28,8 32,6 -11,6%

Atribuível a Interesses Não Controlados 10,7 11,6 -7,5%

Cash-Flow 74,2 91,0 -18,5%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 23,3% 24,8% -1,6 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 15,1% 14,2% 0,9 p.p.

31-03-2012 31-12-2011
Mar12 vs. 

Dez11

Activo líquido total 4.247,7 3.785,6 12,2%

Capitais Próprios (antes de IM) 1.075,1 1.048,8 2,5%

Dívida Líquida 980,3 913,1 7,4%
 

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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Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS) 
 

IFRS - valores acumulados

(milhões de euros) 

Papel e 

Pasta
Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 353,0 60,3 7,8 0,0 421,1

EBITDA Total 93,6 6,9 2,0 (4,3) 98,1

EBITDA Recorrente 93,4 6,7 2,0 (4,3) 97,7

Amortizações e perdas por imparidade (29,8) (5,8) (0,7) (0,1) (36,4)

Provisões (reforços e reversões) 2,8 (0,1) (0,3) (0,7) 1,8

EBIT 66,6 0,9 1,0 (5,1) 63,4

Resultados Financeiros (3,6) (1,9) (0,4) (4,1) (10,1)

Resultados Antes de Impostos 63,0 (0,9) 0,6 (9,2) 53,4

Impostos sobre Lucros (13,4) (0,3) (0,3) 0,2 (13,8)

Lucros Retidos do Exercício 49,6 (1,2) 0,2 (9,0) 39,5

Atribuível a Accionistas da Semapa 38,7 (1,1) 0,2 (9,0) 28,8

Atribuível a Interesses Não Controlados 10,9 (0,1) 0,0 - 10,7

Cash-Flow 76,6 4,7 1,2 (8,3) 74,2

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 26,5% 11,4% 25,3% - 23,3%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 18,9% 1,6% 12,7% - 15,1%

Activo líquido total 2.858,8 535,4 95,0 758,5 4.247,7

Dívida Líquida 397,7 72,1 20,5 490,1 980,3
 

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 

• No 1º trimestre de 2012, o Grupo Semapa adquiriu 50% da Supremo Cimentos, encontrando-se em curso o processo de apuramento 
dos justos valores aos activos e passivos. Assim, com referência a 31 de Março de 2012, a referida participação foi considerada nas 
contas consolidadas da Semapa na rubrica de investimentos em assosciadas até que os necessários procedimentos administrativos 
estejam concluídos, momento a partir do qual passará a ser consolidada pelo método porporcional 

 

 
1 Principais acontecimentos  

• No decurso do 1º trimestre de 2012, foi concretizada a aquisição de 50% sociedade de direito brasileiro 
Supremo Cimentos S.A., empresa cimenteira sedeada no Sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, que 
tem em operação uma fábrica integrada de clinquer 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 
instalada de cimento será de cerca de um milhão e setecentas mil toneladas. 

• Em Março de 2012, a Semapa SGPS lançou uma Oferta Pública de Subscrição de obrigações, cuja 
liquidação financeira ocorreu no dia 30 de Março, tendo a empresa obtido um encaixe de 300 milhões de 
euros. As obrigações “SEMAPA 2012-2015” têm maturidade de 3 anos e taxa fixa de 6,85% a.a.. 
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Volume de Negócios Consolidado: 421,1 milhões de euros ���� 3,8% 

Evolução 

438,0 421,1

1ºT 2011 1ºT 2012

-3.8%

 

Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

421,1

Portucel Secil ETSA Holdings Semapa

353,0

60,3 7,8 0,0

 

O volume de negócios consolidado diminuiu 3,8% relativamente ao período homólogo, para o qual 
contribuíram as seguintes áreas de negócio: 

Papel e Pasta – Grupo Portucel: 353,0 milhões de euros ���� 4,4% 

O volume de negócios do Grupo Portucel registou uma quebra de 4,4% em relação ao 1º trimestre de 2011, 
que se deve essencialmente à queda expressiva verificada no preço de pasta e à menor quantidade de pasta 
disponível para venda no mercado. 

Apesar de se ter verificado um aumento no preço da pasta hardwood ao longo dos primeiros três meses do 
ano, o preço médio verificado no período situa-se abaixo do correspondente valor do 1º trimestre de 2011. O 
valor médio do índice de mercado, PIX BHKP, situou-se em 534 euros/ton, que compara com um valor de 
622euros/ton e que representa uma descida de 14,2%. O valor das vendas de pasta foi também afectado pela 
paragem de manutenção ocorrida em dois centros fabris do Grupo e pela maior integração de pasta em 
papel.   

Do lado do papel, o mercado manteve-se bastante estável, reflectindo um maior equilíbrio entre a oferta e a 
procura, na sequência da concretização dos fechos de capacidade que haviam sido anunciados. O índice de 
referência do papel – PIX B-Copy – manteve-se inalterado relativamente  ao 1º trimestre de 2011, situando-
se o valor médio em 861 euros/ton. As vendas de papel mantiveram-se relativamente estáveis, quer em 
termos de volume quer em termos de valor, apesar da quebra expressiva de consumo aparente verificada na 
Europa comparativamente com o período homólogo do ano anterior. 

A produção bruta de energia eléctrica no primeiro trimestre de 2012 atingiu 474 GWh, apresentando um 
crescimento de 6% em relação ao período homólogo em 2011, resultado do bom desempenho e estabilidade 
das várias unidades industriais do Grupo, apesar das paragens programadas já referidas anteriormente. As 
vendas de electricidade à rede totalizaram 425 GWh, apresentando um acréscimo de 7% quando comparado 
com o mesmo período em 2011. 

Cimentos – Grupo Secil: 118,3 milhões de euros ���� 2,0% 

O volume de negócios no 1º trimestre de 2012 foi de 118,3 milhões de euros, -2,0% face ao valor registado no 
período homólogo, tendo o Grupo Semapa apropriado de 60,3 milhões de euros e reflectiu o menor 
desempenho da generalidade das vendas dirigidas ao mercado interno.  

No 1º trimestre de 2012, as exportações da unidade de negócio de cimento em Portugal aumentaram 15,5% 
e o volume de negócios das unidades localizadas fora de Portugal (Tunísia, Angola, Líbano e Cabo Verde) 
registaram acréscimos em relação ao período homólogo. 
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Em Portugal, a actividade da construção continua em baixa tendo-se agravado a tendência recessiva do ano 
anterior. Com efeito, no período de Janeiro-Fevereiro a produção do sector da construção diminuiu 12,3% 
(Índice de produção na construção e obras públicas – INE Abril 2012). Por seu lado, a procura de cimento 
continua em queda estimando-se uma redução de cerca de 19% face ao 1º trimestre de 2011. 

Neste contexto particularmente adverso, a unidade de negócio de cimento em Portugal, apresentou um 
volume de negócios de 48,5 milhões de euros

1
 no 1º trimestre de 2012, o que representou um decréscimo de 

6,5% relativamente a idêntico período do ano anterior. 

Destaque-se o incremento da actividade de exportação, cujas vendas cresceram 15,5% comparativamente 
com o 1º trimestre de 2011, permitindo compensar parcialmente a diminuição de 14,2% 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 26,6 milhões de euros

1
, o que representou um 

decréscimo de 9,4% face a idêntico período do ano anterior.  

Regista-se o comportamento positivo do segmento Betão-Pronto e das exportações nos segmentos de 
Argamassas e 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.  

No que respeita às operações na Tunísia, a actividade da construção e o consumo de cimento cresceram a 
um ritmo razoável durante o 1º trimestre do corrente ano. Com efeito, o consumo de cimento aumentou 
cerca de 5% em termos nacionais e 6% na região Sul que corresponde ao mercado natural do Grupo Secil. 

Neste enquadramento, o volume de negócios da unidade de negócio de cimento na Tunísia ascendeu a cerca 
de 15,1 milhões de euros

1
, registando um acréscimo de 5,7% face aos valores do 1º trimestre do ano anterior. 

Esta melhoria resultou do facto da produção e das vendas se terem processado sem interrupções ao invés do 
sucedido em 2011 e do aumento do preço médio de venda em moeda local.  

No período em análise, o volume de negócios das operações cimenteiras no Líbano atingiu cerca de 15,8 
milhões de euros

1
, o que representou um aumento de 11,2% face a idêntico período do ano anterior, devido, 

fundamentalmente, ao aumento do preço médio de venda, já que os volumes apresentaram uma ligeira 
redução. 

A unidade de negócio de cimento em Angola teve um desempenho 9,9% superior ao verificado no 1º 
trimestre do ano transacto, tendo o volume de negócios ascendido a cerca de 7,0 milhões de euros

1
, devido, 

essencialmente, ao aumento do preço médio de venda já que as vendas de cimento diminuíram em volume (-
11,7%). 

Ambiente – Grupo ETSA: 7,8 milhões de euros ���� 8,7% 

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 7,8 milhões de euros, representando um aumento de 
8,7% comparativamente com igual período do ano de 2011, explicado essencialmente pela angariação de novos 
matadouros com a aquisição de activos (em Abril de 2011) de um operador e pela evolução favorável dos preços 
médios de venda nos subprodutos de risco 3 (gorduras e farinhas).  
 
 
 

                                                
1
 Dos quais 51% apropriados pelo Grupo Semapa  
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2 EBITDA Consolidado: 98,1 milhões de euros ���� 9,9% 
 

Margem EBITDA Consolidada: 23,3% ���� 1,6p.p. 
 

Evolução  

108,8
98,1

1ºT 11 1ºT 12

-9,9%

Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

Portucel Secil ETSA Holdings Total

2,06,9
93,6

-4,3 98,1

 

 

Papel e Pasta – Grupo Portucel: 93,6 milhões de euros ���� 9,8% 

O EBITDA da área de negócios de Papel e Pasta foi de 93,6 milhões de euros, apresentando uma quebra de 
9,8% em relação a idêntico período do ano transacto.  

Do lado dos custos, verificou-se alguma estabilidade ao longo do trimestre, nomeadamente o preço médio de 
abastecimento de madeira e dos produtos químicos.  

A margem EBITDA registou uma descida de 1,6 p.p. ficando nos 26,5% nos primeiros 3 meses de 2012.  

Cimentos – Grupo Secil: 13,5 milhões de euros ���� 13,7% 

Na área dos cimentos, o EBITDA foi de 13,5 milhões de euros, tendo o Grupo Semapa apropriado de  
6,9 milhões de euros, registando-se uma descida de cerca de 13,7% face ao período homólogo de 2011.  

A margem EBITDA situou-se nos 11,4% no período em análise, 1,6 p.p. abaixo da margem observada no 
período homólogo.  

O EBITDA das actividades cimenteiras desenvolvidas a partir de Portugal atingiu cerca de 7,0 milhões de 
euros

12
, o que representou uma diminuição de 6,1% face ao 1º trimestre de 2011. Esta evolução desfavorável 

deveu-se essencialmente aos seguintes factores: i) decréscimo do preço médio de venda, fruto da diminuição 
das vendas no mercado doméstico que tem preços e margens mais elevados que a exportação; e, ii) aumento 
dos custos de produção em resultado do aumento substancial do custo da electricidade (cerca de 27%). 

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 1º trimestre de 2011, fruto da diminuição 
sensível verificada no mercado de construção.  

                                                
1
 Dos quais 51% apropriados pelo Grupo Semapa  
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Salienta-se ainda o arranque, em Janeiro, da nova fábrica de argamassas do Montijo com capacidade anual 
de produção de 240 mil toneladas. 

Na Tunísia, o EBITDA das actividades cimenteiras foi de 3,0 milhões de euros
13

, o que representou um 
acréscimo de 50,4% face ao 1º trimestre de 2011, fundamentalmente suportado pelo aumento do volume de 
negócios e pela redução dos custos com a energia térmica.  

O segmento Betão e Prefabricados também teve um desempenho acima do registado no 1º trimestre de 
2011. O EBITDA atingiu 400 mil euros

1
 e mais do que duplicou. 

No Líbano, o desempenho do segmento cimenteiro foi negativo. O EBITDA totalizou 1,6 milhões de euros
1
, 

64,5% abaixo do valor registado no 1º trimestre de 2011. A quebra de performance resultou, essencialmente, 
das paragens prolongadas das linhas de produção devidas aos cortes frequentes de abastecimento de 
electricidade e pela ocorrência de problemas técnicos. Assim, para responder às solicitações do mercado, 
recorreu-se à aquisição a terceiros de  clínquer e de cimento  com a consequente perda de margem. Por 
outro lado, as paragens sucessivas acarretaram maiores custos de manutenção e sobrecustos com os 
combustíveis térmicos para o arranque dos respectivos fornos. Espera-se, no entanto, poder reverter 
parcialmente esta situação, durante a restante parte do ano. 

Em Angola, o EBITDA de cerca de 770 mil euros
1
, aumentou 62,8% face ao 1º trimestre de 2011. Essa 

melhoria foi devida, essencialmente, ao já referido aumento do volume de negócios. 

Ambiente – Grupo ETSA: 2,0 milhões de euros ���� 9,6% 

O EBITDA da área do ambiente totalizou 2,0 milhões de euros, representando um crescimento de 9,6% 
comparativamente com igual período do ano de 2011, 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, e (iii) pelo aumento do custo da matéria-prima oriunda de Espanha. 

A margem EBITDA atingiu 25,3%, o que se traduziu numa variação positiva de 0,3 p.p face à margem de igual 
período de 2011. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumentais)  

O EBITDA das holdings contribuiu negativamente com 4,3 milhões de euros, comparando favoravelmente 
com os 4,7 milhões de euros negativos registados no 1º trimestre de 2011.  

                                                
1
 Dos quais 51% apropriados pelo Grupo Semapa  
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3 Dívida Líquida Consolidada: 980,3 milhões de euros ���� 67,2 milhões de euros 
 

31-03-2012 31-12-2011 Var

Pasta e Papel 397,7 422,8 -25,2

Cimentos 72,1 72,6 -0,5

Ambiente 20,5 22,7 -2,2

Holdings 490,1 395,0 95,1

Total 980,3 913,1 67,2

Milhões de euros

 

Evolução da Dívida Líquida Consolidada 

980,3

913,1

95,1

2,2
0,525,2

Consolidado

31-12-2011

Pasta e Papel Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

31-03-2012
 

Em 31 de Março de 2012, a dívida líquida consolidada totalizava 980,3 milhões de euros, o que representa 
um aumento de 67,2 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2011. Este incremento 
deve-se essencialmente ao efeito combinado do aumento de 95,1 milhões de euros ao nível das Holdings, na 
sequência da aquisição da Supremo da redução de 25,2 milhões de euros no Grupo Portucel. 

4 Resultados Financeiros: -10,1 milhões de euros ���� 17,7% 

Os resultados financeiros no 1º trimestre de 2012 registaram um agravamento de 1,6 milhões de euros face a 
idêntico período de 2011, situando-se nos -10,1 milhões de euros, fundamentalmente atribuíveis ao aumento 
dos encargos financeiros suportados pelos Grupos Secil, Grupo ETSA e Holdings fruto do aumento do 
endividamento médio e da taxa média de juro face ao período homólogo.  

De referir a melhoria dos resultados financeiros no Grupo Portucel em resultado do (i) comportamento 
positivo nos derivados de negociação contratados pelo Grupo, os quais registaram no 1º trimestre de 2012 
um ganho de Euros 2,6 milhões de euros (vs. 0,6 milhões de euros no 1º trimestre de 2011) e da (ii) 
diminuição significativa da dívida líquida.  

5 Resultados Líquidos Consolidados: 28,8 milhões de euros ���� 11,6% 

Os resultados líquidos consolidados no 1º trimestre de 2012 registam um decréscimo de 11,6% em 
comparação com o período homólogo. Esta evolução resulta essencialmente dos seguintes factores:  

� Quebra do EBITDA em cerca de 10,7 milhões de euros;  
 
� Redução das amortizações em cerca de 6,7 milhões de euros; 
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� Diminuição das provisões em 5,5 milhões de euros. No 1º trimestre de 2011, a rubrica provisões 
totalizou um valor negativo de 3,7 milhões de euros, enquanto que o acumulado no 1º trimestre de 
2012 ascendeu a um valor positivo de 1,8 milhões de euros; 

 
� Acréscimo em 1,5 milhões de euros dos resultados financeiros face ao período homólogo;  

 
� Aumento de impostos de 4,6 milhões de euros, fundamentalmente explicado pelo agravamento da 

taxa de derrama estadual de 2,5% para 5% que ocorreu no 2º semestre de 2011 e pelo aumento dos 
resultados antes de impostos no Grupo Portucel. 

 

6 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon no 1º Trimestre de 2012 
 

Dez-11 Jan-12 Fev-12 Mar-12
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30 Mar 12 - € 5,527

Dez-11 Jan-12 Fev-12 Mar-12

Vol. Médio Diário

64.821 acções

B
a

s
e

 1
0

0
  

  
 3

1
/1

2
/2

0
1

1

PSI 20 ���� Período

+1,1 % 

+ 2,9%

Min: € 5,186
13 Jan

Max: € 5,964

13 Fev

Semapa ���� Período

Preço Acção
02 Jan 12 - € 5,47 

30 Mar 12 - € 5,527

Vol. Médio Diário

64.821 acções

B
a

s
e

 1
0

0
  

  
 3

1
/1

2
/2

0
1

1

PSI 20 ���� Período

+1,1 % 

+ 2,9%

Min: € 5,186
13 Jan

Max: € 5,964

13 Fev

Semapa ���� Período
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02 Jan 12 - € 5,47 

30 Mar 12 - € 5,527

 

 Nota: Cotações de fecho 

 

O título Semapa registou uma apreciação de 2,9%, superando a performance do índice PSI 20 ao longo do 
período em análise, cuja valorização se quedou pelos 1,1%. 

7 Perspectivas Futuras  

As perspectivas macro-económicas para a economia mundial continuam marcadas por inúmeros factores de 
incerteza e com perspectivas diferenciadas para as várias regiões do globo. As economias emergentes 
deverão crescer 6%, enquanto que as economias desenvolvidas apenas 2%.  

As perspectivas para a Europa são mais desfavoráveis com as estimativas a apontarem para uma recessão, 
com destaque para a zona euro, dominada por fortes tensões no mercado de dívida soberana e imposição de 
programas de forte consolidação orçamental num reduzido horizonte temporal. As políticas de austeridade, 
acompanhadas por elevados níveis de desemprego, que atingem em especial determinadas camadas da 
população, constituem factores de risco que podem ter um impacto negativo na evolução da economia. 

A relação cambial do euro face ao dólar e às moedas dos principais países onde o Grupo actua, mantém-se 
num quadro de grande imprevisibilidade, atendendo às expectativas económicas atrás descritas, podendo ter 
um efeito relevante na actividade e resultados do Grupo. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2012  

Papel e Pasta – Grupo Portucel  

No mercado do papel, apesar do difícil enquadramento, o segmento de cut-size na Europa tem-se mostrado 
bastante resiliente, tendo a redução da procura sido mais moderada do que a redução global do papel UWF. 
O impacto dos significativos fechos de capacidade que ocorreram em 2011, e cujos efeitos se farão 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 
algum suporte ao mercado ao longo de 2012. 

Nos EUA, as perspectivas de evolução económica, a maior consolidação do sector, que se reflecte numa 
capacidade acrescida de adequar a oferta à procura, e o provável aumento de consumo de papel associado à 
campanha presidencial que decorrerá no presente ano, poderão contribuir também para a sustentabilidade 
do mercado. 

De salientar que o Grupo continua a trabalhar a 100% da sua capacidade produtiva, em resultado do 
reconhecimento da qualidade dos seus produtos, da forte penetração e notoriedade das marcas próprias e 
da capacidade de alargar o leque de países onde vende os seus produtos.  

O mercado da pasta BEKP mantém-se sustentado por uma forte procura dos mercados asiáticos, em 
particular da China. No entanto, o aumento da oferta, nomeadamente com a entrada em funcionamento, a 
partir do final do corrente ano, de novas capacidades no Brasil, poderá perturbar o equilíbrio entre a oferta e 
a procura nos anos subsequentes. 

Cimentos – Grupo Secil  

O actual contexto económico mantém-se desfavorável ao desenvolvimento das actividades principais da 
Secil, tendo em conta a localização geográfica das principais operações.  

Nestes termos perspectiva-se um ano com um desempenho global positivo embora inferior ao alcançado no 
ano anterior.  

Em Portugal, o principal mercado do Grupo, a implementação do Programa de Ajustamento em curso, está a 
gerar uma forte contracção da actividade económica. Daí que as expectativas sejam negativas para os 
diversos segmentos de actuação do Grupo Secil.  

Em relação à Tunísia, mantêm-se diversos focos de instabilidade pelo que persiste grande indeterminação 
quanto à evolução do país em termos políticos, sociais e económicos. Apesar deste enquadramento e 
segundo dados publicados pelo FMI a economia tunisina deverá crescer 2,2% em 2012, invertendo o 
crescimento negativo de -0,8% verificado em 2011 (World Economic Outlook, FMI Abril 2012). 

No Líbano, estima-se um crescimento da economia de 3,0%, acima do crescimento de 1,5% registado em 
2011 (World Economic Outlook, FMI Abril 2012).  

A economia de Angola mantém-se em fase de aceleração. Segundo informação divulgada pelo FMI o produto 
interno bruto deverá crescer 9,7% em 2012, muito acima do crescimento de 3,4% observado em 2011 (World 
Economic Outlook, FMI Abril 2012). 

O investimento efectuado pelo Grupo na aquisição da Supremo e na construção de uma nova fábrica no 
Brasil, implicará um aumento do endividamento, que irá penalizar os resultados financeiros e 
consequentemente os resultados líquidos do Grupo. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2012  

Ambiente – Grupo ETSA  

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

 
8 Acontecimentos subsequentes  

• No dia 24 de Abril, a Semapa informou o mercado que, na sequência da decisão arbitral comunicada 
ao mercado em Agosto de 2011, notificou a CRH da sua intenção de proceder à aquisição das acções 
da Secil por si detidas no dia 15 de Maio de 2012, nos termos daquela decisão. 

 

Lisboa, 08 de Maio de 2012 

 

 

 

A Administração 


