
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação de Resultados 

Primeiros 9 Meses de 2012 



 

Apresentação de Resultados 

Primeiros 9 meses de 2012 

  

 
Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, SA. Sociedade Aberta 

Av. Fontes Pereira de Melo, 14 – 10º 1050-121 Lisboa     Tel. (351) 213 184 700      Fax (351) 213 521 748 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e Nº Pessoa Colectiva 502 593 130     Capital Social 118.332.445 Euros 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DOS PRIMEIROS 9 MESES de 2012 

 

O desempenho do Grupo Semapa  foi positivo,  sendo que o volume de negócios e o  resultado 
líquido apresentam uma evolução favorável em relação ao período homólogo do ano anterior: 

 

 

Primeiros 9 Meses 2012
(milhões de euros)

Real* 
Set 2011

Real*
Set 2012

Var. %
Set 12/11

Ajustado*
Set 2012

Var. %
Set 12/11

Volume de negócios 1.321,1 1.443,7 9,3% 1.330,3 0,7%

EBITDA 320,1 348,4 8,8% 304,5 -4,9%

Margem EBITDA 24,2% 24,1% -0,1 p.p. 22,89% -1,3 p.p.

Resultado líquido 90,0 110,5 22,8% 100,1 11,3%

Dívida Líquida 913,1 1.538,9 959,7  
  * valores não auditados 

 

A informação ajustada, que consolida a Secil proporcionalmente em 51% em conformidade com o 
método seguido no mesmo período do ano anterior, foi incluída de modo a facilitar a 
comparabilidade dos indicadores financeiros entre períodos homólogos, pois conforme 
oportunamente comunicado ao mercado, durante o primeiro semestre do corrente ano a Semapa 
obteve o controlo de 100% da participação financeira na Secil.  
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Indicadores Económico Financeiros 

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 9M 2012 9M 2011 Var. (%)

Volume de Vendas 1.443,7 1.321,1 9,3%

Outros Proveitos 71,6 33,0 116,6%

Gastos e Perdas (1.166,8) (1.034,0) -12,8%

EBITDA Total 348,4 320,1 8,8%

EBITDA Recorrente 321,5 320,1 0,4%

Amortizações e perdas por imparidade (123,1) (122,4) -0,6%

Provisões (reforços e reversões) 4,4 (6,4) 169,0%

EBIT 229,7 191,2 20,2%

Resultados Financeiros (42,8) (32,0) -33,9%

Resultados Antes de Impostos 186,9 159,2 17,4%

Impostos sobre Lucros (40,7) (36,0) -13,2%

Lucros Retidos do Período 146,2 123,2 18,6%

Atribuível a Accionistas da Semapa 110,5 90,0 22,8%

Atribuível a Interesses Não Controlados 35,7 33,3 7,2%

Cash-Flow 264,9 252,1 5,1%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 24,1% 24,2% -0,1 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 15,9% 14,5% 1,4 p.p.

30-09-2012 31-12-2011
Set12 vs. 

Dez11
Capitais Próprios (antes de IM) 784,0 1.048,8 -25,2%

Dívida Líquida 1.538,9 913,1 68,5%  

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 
• A comparabilidade encontra-se afectada: i) pela inclusão de 50% da recém adquirida operação no Brasil (Supremo SA), consolidada pelo método 

proporcional, bem como ii) pela consolidação integral da Secil a partir de final de Março de 2012 (integração de 100% da Secil nas rubricas de 
balanço vs 51% no comparativo de 31 de Dezembro de 2011; as rubricas de resultados incluem 51% da Secil no 1º trimestre e 100% no 2º e 3º 
trimestres de 2012 vs 51% integrados no período homólogo)   
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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 1.109,5 308,4 25,7 (0,0) 1.443,7

EBITDA Total 282,8 44,2 6,9 14,5 348,4

EBITDA Recorrente 282,6 43,9 6,9 (11,8) 321,5

Amortizações e perdas por imparidade (90,3) (30,5) (2,1) (0,2) (123,1)

Provisões (reforços e reversões) 9,5 0,3 (0,8) (4,6) 4,4

EBIT 202,0 14,0 4,0 9,8 229,7

Resultados Financeiros (12,7) (9,2) (1,1) (19,8) (42,8)

Resultados Antes de Impostos 189,2 4,8 2,9 (10,0) 186,9

Impostos sobre Lucros (37,2) (3,2) (0,6) 0,3 (40,7)

Lucros Retidos do Período 152,0 1,6 2,2 (9,7) 146,2

Atribuível a Accionistas da Semapa 120,6 (2,4) 2,1 (9,7) 110,5

Atribuível a Interesses Não Controlados 31,4 4,1 0,1 - 35,7

Cash-Flow 232,9 31,9 5,1 (5,0) 264,9

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 25,5% 14,3% 26,7% - 24,1%
Margem EBIT (% Vol. Vendas) 18,2% 4,5% 15,6% - 15,9%

Dívida Líquida 390,9 289,8 21,5 836,6 1.538,9  

Notas:  

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

• O segmento dos Cimentos inclui 51% no 1º trimestre e 100% no 2º e 3º trimestres de 2012 do Grupo Secil  + 50% do Grupo Supremo nos 
primeiros 9 meses de 2012 
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1 Principais acontecimentos  
 

• No decurso do 1º trimestre de 2012, foi concretizada a aquisição de 50% da 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. Esta participação passou assim a integrar o 
perímetro de consolidação da Semapa pelo método proporcional, sendo 14,10% detidos pela Secil e 35,1% de 
forma indirecta pela Semapa SGPS. 

• Em Março, 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 bruto de 300 milhões de euros. As 
obrigações “SEMAPA 2012-2015” têm maturidade de 3 anos e taxa fixa de 6,85%. 

• Neste mês a participação da Secil passou a ser incorporada nas contas consolidadas da Semapa pelo método 
integral em virtude de ter deixado de vigorar o acordo parassocial entre a Semapa e a CRH, passando o Grupo 
Semapa a assumir o controlo do Grupo Secil. 

• Em Abril, o Grupo Semapa emitiu um empréstimo obrigacionista no Brasil, contratado por uma subsidiária 
detida a 100% (NSOSPE), no valor global de 128,1 milhões de reais por um prazo de 5 anos a taxa variável. 

• Ainda neste mês, a Portucel pagou dividendos no valor total de 164,7 milhões de euros. 

• Em Maio, o Grupo Semapa adquiriu 49% da participação financeira da Secil detida pela CRH, pelo montante de 
574 milhões de euros.  

• Em Junho, a Semapa pagou dividendos no montante de 28,8 milhões de euros. 

• Durante o mês de Junho, a Portucel procedeu à compra de um lote 24,85 milhões de acções próprias, 
representativas de 3,2% do seu capital. Após esta transacção, a Portucel passou a deter 47,36 milhões de 
acções, representativas de 6,17% do seu capital social. 
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2 Volume de Negócios Consolidado: 1.443,7 milhões de euros   9,3% 
 

Exportações e vendas efetuadas em mercados externos, representaram 76,3% do Volume 

de Negócios Consolidado 

 

Evolução 

1.321,1 1.443,7

9M 2011 9M 2012

9,3%

 

        Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

1.443,7

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total

1.109,5
308,4 25,7

0,0

 

O volume de negócios consolidado aumentou 9,3% relativamente ao período homólogo, dos quais 76,3% direccionados 
para o mercado externo, sendo a contribuição por área de negócio a seguinte: 

Papel e Pasta: 1.109,5 milhões de euros   1,2% 

O volume de negócios gerado pelo Grupo Portucel nos primeiros 9 meses de 2012 foi de 1.109,5 milhões de euros, o 
que representou um crescimento de 1,2% face aos primeiros 9 meses de 2011. Este crescimento foi sustentado num 
aumento do volume de produção e vendas de papel fino de impressão e escrita não revestido (UWF) e no bom 
desempenho operacional da área de energia. 

A conjuntura económica internacional, com reflexos directos no agravamento do nível de desemprego, tem provocado 
uma retracção do consumo de papel. Não obstante este enquadramento, o Grupo conseguiu um desempenho muito 
positivo, registando um crescimento de cerca de 3% no seu volume de vendas. Por seu lado, o preço do papel manteve-
se relativamente estável, pelo que o valor das vendas de papel registou também um aumento de aproximadamente 3% 
face aos primeiros nove meses de 2011.  

No negócio da pasta branqueada de eucalipto (BEKP), o volume de vendas evidenciou uma descida de 18%, que 
resultou, por um lado, da paragem de manutenção ocorrida no complexo industrial de Setúbal durante o mês de 
Setembro, e, por outro, da menor disponibilidade de pasta para mercado, em resultado do aumento da produção de 
papel e consequente maior integração de pasta. Em termos de preços, e apesar da evolução positiva ao longo do ano, 
o valor médio do preço da pasta situou-se abaixo do valor registado nos primeiros nove meses de 2011. Em resultado, 
o valor das vendas de pasta apresentou uma redução de 20% quando comparado com igual período de 2011. 
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A área da energia teve um bom desempenho, com as vendas de electricidade à rede a totalizarem 1.264 GWh, 
apresentando também um crescimento homólogo de 2,4%. 

Cimentos*: 383,1 milhões de euros   -2.3% 

Apropriado pela Semapa: 308,4 milhões de euros   54, 3%   

Nos primeiros 9 meses de 2012, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 383,1  milhões de euros, -2,3% face 
ao valor registado no período homólogo, tendo o Grupo Semapa apropriado de 308,4 milhões de euros1, reflectindo o 
menor desempenho da generalidade das vendas dirigidas ao mercado português.  

Apesar do aumento das vendas para o mercado externo da unidade de negócio de cimento em Portugal em 31,3% e 
das actividades desenvolvidas no Líbano e na Tunísia, estes não foram suficientes para compensar a quebra das vendas 
no mercado interno na unidade de negócio de cimento em Portugal. 

Em Portugal, no 3º trimestre do ano, a actividade da construção continuou em baixa tendo-se agravado a tendência já 
muito negativa do 1º semestre. No período de Janeiro-Agosto a produção do sector da construção diminuiu 15,9% 
(Índice de produção na construção e obras públicas – INE Outubro 2012). Por seu lado, a procura de cimento continua 
em queda estimando-se ter havido uma redução de cerca de 28% face ao período homólogo de 2011. 

Neste contexto particularmente adverso, a unidade de negócio de cimento em Portugal, apresentou um volume de 

negócios de 141,2 milhões de euros2 nos primeiros 9 meses de 2012, o que representou um decréscimo de 13,1% 

relativamente a idêntico período do ano anterior. 

Destaque-se o incremento da actividade de exportação, cujas vendas cresceram 31,3% comparativamente com o 
período homólogo do ano transacto, permitindo compensar parcialmente a diminuição de 27,9% verificada nas vendas 
dirigidas ao mercado interno. 

O volume de negócios dos segmentos não cimenteiros (betões, inertes, argamassas, pré – fabricados, outros) com 

actividade desenvolvida a partir de Portugal, atingiu cerca de 67,8 milhões de euros2, o que representou um 

decréscimo de 28,1% face a idêntico período do ano anterior.  

No que respeita às operações na Tunísia, a actividade da construção e o consumo de cimento continuaram a crescer a 
um bom ritmo. Até Setembro, a procura de cimento aumentou cerca de 11% em termos nacionais e 7% na região Sul 
que corresponde ao mercado natural das operações da Secil. 

Neste enquadramento, o volume de negócios da unidade de negócio de cimento na Tunísia ascendeu a cerca de 43,5 
milhões de euros1, registando um acréscimo de 2,8% face aos valores dos primeiros 9 meses do ano anterior. 

                                                            

* Inclui 100% do Grupo Secil +100% do Grupo Supremo 
1 Apropriação pelo Grupo Semapa de 51% no 1º trimestre e 100% no 2º e 3º trimestres de 2012 do Grupo Secil  + 50% do Grupo Supremo nos primeiros 9 meses de 2012 
 
2 

 Apropriação pelo Grupo Semapa de 51% no 1º trimestre e 100% no 2º e 3º trimestres de 2012 
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No período em análise, o volume de negócios das operações cimenteiras no Líbano atingiu cerca de 58,3 milhões de 

euros2, o que representou um aumento de 8,7% face a idêntico período do ano anterior, devido, fundamentalmente, à 

valorização do dolar face ao euro e ao aumento do preço médio de venda. 

A unidade de negócio de cimento em Angola teve um desempenho ligeiramente inferior ao registado no período 
homólogo de 2011, tendo o volume de negócios ascendido a cerca de 22,2 milhões de euros2, devido, essencialmente, 
à diminuição das vendas de cimento em volume (-17,0%), já que se assistiu a um aumento do preço médio de venda. 

Durante os primeiros 9 meses de 2012, as operações no Brasil (Grupo Supremo) geraram um volume de negócios de 
33,4 milhões de euros, tendo o Grupo Semapa apropriado de 16,7 milhões de euros. 

Ambiente: 25,7 milhões de euros  2,2% 

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 25,7 milhões de euros, representando um aumento de 2,2% 
comparativamente com igual período de 2011, explicado fundamentalmente pela angariação de novos matadouros 
com a aquisição de activos (em Abril de 2011) de um operador, pela densificação da operação comercial em Espanha 
com a (re)angariação de diversos fornecedores e pela evolução favorável dos preços médios de venda nos subprodutos 
de risco 3 (gorduras e farinhas).  

3 EBITDA Consolidado: 348,4 milhões de euros   8,8%   
 

Margem EBITDA Consolidada: 24,1%   0,1 p.p.  

Evolução 

320,1 348,4

9M 2011 9M 2012

8,8%

 

        Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

  

348,4
44,2 6,9 14,5

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total

282,8

Papel e Pasta: 282,8 milhões de euros   1,8% 

O EBITDA da área de negócios de Papel e Pasta foi de 282,8 milhões de euros, apresentando uma quebra de 1,8% em 
relação a idêntico período de 2011.  
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Apesar de se ter verificado ao longo do ano uma evolução positiva de alguns factores de produção, nomeadamente ao 
nível do custo da matéria prima, dos químicos e dos gastos com o pessoal, esta não foi suficiente para compensar o 
acréscimo significativo do preço da electricidade e do gás natural, de quase 29 milhões de euros, assim como dos 
custos de logística, tendo o Grupo registado um agravamento global nos custos totais de produção. As perturbações 
laborais que se registaram em Setembro na actividade portuária tiveram consequências negativas nos custos logísticos 
do Grupo.  

A margem EBITDA registou uma descida de 0,8 p.p. ficando nos 25,5% nos primeiros 9 meses de 2012.  

Cimentos*: 52,2 milhões de euros     33.7% 
 
Apropriado pela Semapa: 44,2 milhões de euros   10,1%   

 

O EBITDA da área dos cimentos foi de 52,2 milhões de euros, registando-se uma descida de 33,7% face ao período 
homólogo de 2011, no qual o Grupo Semapa se apropriou de 44,2 milhões de euros1 

Apesar da melhoria do desempenho operacional no 3º trimestre, em termos acumulados nos primeiros 9 meses de 
2012, a evolução é desfavorável em resultado da menor performance dos segmentos de negócios localizados em 
Portugal (consequência directa da crise profunda que se verifica no sector de construção), e em menor grau das 
unidades de negócio de cimento no Líbano e na Tunísia.  

A margem  EBITDA situou-se nos 13,9% no período em análise, 6,2 p.p. abaixo da margem observada no período 
homólogo do ano anterior.  

O EBITDA das actividades cimenteiras desenvolvidas a partir de Portugal atingiu cerca de 25,7 milhões de euros22o que 
representou uma diminuição de 48,4% face ao período homólogo de 2011.  

Esta evolução desfavorável deveu-se essencialmente aos seguintes factores: i) decréscimo sensível da margem média 
de venda, fruto da diminuição das vendas no mercado doméstico que tem preços e margens mais elevados que a 
exportação; ii) aumento do custo da electricidade na ordem dos 20%; refere-se a este propósito a obtenção, em Julho, 
de um desconto adicional de interruptibilidade, retroactivo a Janeiro, que permitiu minimizar o elevado aumento do 
custo eléctrico que, no final do 1º semestre, se cifrava em cerca de 27%; iii) manutenção em “carteira” de parte dos 
excedentes de CO2 gerados até ao 3º trimestre. Com efeito, até Setembro de 2012 foram vendidos excedentes de CO2 
no valor de 4,0 milhões de euros quando em 2011 se realizaram vendas no valor de 9,0 milhões de euros. 

Salientam-se ainda, como factores que afectaram positivamente a performance, a prevalência de controlo dos custos 
de produção e manutenção, dos custos de distribuição e de estrutura. A Secil tem em curso vários projectos nos 
diversos segmentos, com particular incidência nos segmentos do cimento, betão-pronto e inertes, tendo em vista a 

                                                            

        



 

Apresentação de Resultados 

Primeiros 9 meses de 2012 

  

 
Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, SA. Sociedade Aberta 

Av. Fontes Pereira de Melo, 14 – 10º 1050-121 Lisboa     Tel. (351) 213 184 700      Fax (351) 213 521 748 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e Nº Pessoa Colectiva 502 593 130     Capital Social 118.332.445 Euros 

redução significativa dos custos através da racionalização das operações e, também, do redimensionamento das áreas 
de suporte por forma a adequar convenientemente a empresa à nova realidade imposta pela retracção da procura 
interna. 

Os restantes segmentos de negócio que operam em Portugal tiveram um desempenho bastante inferior ao ocorrido 
em 2011, fruto da diminuição sensível verificada no mercado de construção. 

Na Tunísia, o EBITDA das actividades cimenteiras foi de 5,2 milhões de euros2, o que representou um decréscimo de 
6,7% face aos primeiros 9 meses de 2011. Apesar do já referido aumento do volume de negócios, a insuficiente 
produção de clínquer implicou o recurso à importação de quantidades substanciais de clínquer com preços mais 
elevados por forma a satisfazer adequadamente a procura interna. 

Salienta-se o arranque do novo moinho de cimento, que veio aumentar a capacidade de produção da fábrica o que 
permitirá reiniciar a actividade de exportação para a Líbia em base regular. 

O desempenho do segmento Betão Pronto aumentou ligeiramente o verificado nos primeiros 9 meses de 2011, tendo 
o EBITDA cifrado em 0,8 milhões de euros2. 

No Líbano, o EBITDA da unidade de negócio de cimento totalizou 16,0 milhões de euros2, representando um 
decréscimo de 14,5% em relação aos primeiros 9 meses de 2011, embora tenha melhorado significativamente no 3º 
trimestre de 2012 (+32,5%). 

Com efeito, a baixa de performance obtida na primeira parte do ano foi causada pelas paragens prolongadas das linhas 
de produção devidas aos cortes frequentes de abastecimento de electricidade e pela ocorrência de problemas 
técnicos. Para responder às solicitações do mercado, recorreu-se a quantidades apreciáveis de clínquer e de cimento 
comprado a terceiros 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 fornos. 

O segmento Betão, por seu lado, teve uma performance positiva e acima da verificada nos primeiros 9 meses de 2011. 
O EBITDA atingiu 0,36 milhões de euros2 e cresceu 17,3%. 

Em Angola, o EBITDA ascendeu a cerca de 2,9 milhões de euros2, o que representou um aumento de 88,5% face aos 
primeiros 9 meses de 2011. Essa melhoria foi conseguida, essencialmente, pelo aumento do preço médio de venda e 
com a racionalização de custos. 

As operações no Brasil geraram um EBITDA no valor de 2,8 milhões de euros, do qual o Grupo Semapa se apropriou 1,4 
milhões de euros. 

Ambiente: 6,9 milhões de euros   5,2% 

O EBITDA da área do ambiente totalizou 6,9 milhões de euros, representando um crescimento de 5,2% 
comparativamente com igual período do ano de 2011, fruto essencialmente (i) da evolução favorável do volume de 
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negócios e da variação da produção e (ii) da pressão induzida em todos os sistemas de controlo de custo, apesar da 
evolução desfavorável dos principais custos unitários de energia. 

A margem EBITDA atingiu 26,7%, o que se traduziu numa variação positiva de 0,8 p.p face à margem de igual período 
de 2011. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub‐holdings instrumentais)  

O EBITDA das holdings contribuiu com 14,5 milhões de euros, comparando favoravelmente com os 14,5 milhões de 
euros negativos registados nos primeiros 9 meses de 2011, na sequência da contabilização de items de carácter não 
recorrente no valor de 26,3 milhões de euros. 

 
4 Dívida Líquida Consolidada: 1.538,9 milhões de euros   625,7 milhões de euros 
 

30-09-2012 31-12-2011 Var

Papel e Pasta 390,9 422,8 -31,9

Cimentos 289,8 72,6 217,2

Ambiente 21,5 22,7 -1,2

Holdings 836,6 395,0 441,6

Total 1.538,9 913,1 625,7

Milhões de euros

 

Evolução da Dívida Líquida Consolidada 

913,1

1.538,9

31,9

217,2
-1,3

441,6

Consolidado
31-12-2011

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado
30-09-2012

 

Em 30 de Setembro de 2012, a dívida líquida consolidada totalizava 1.538,9 milhões de euros, o que representa um 
aumento de 625,7 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2011. 

 Este incremento deve-se essencialmente ao efeito combinado: 

i) Geração de cash flow muito significativa no segmento de papel e pasta: embora a Portucel tenha pago em 
Abril um dividendo de 164,7 milhões de euros, o endividamento reduziu-se em 31,9 milhões de euros. 
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Refira-se ainda que a geração de caixa nos nove meses foi afectada pela intensificação da política de 
apoio a fornecedores de matéria-prima, pelo desembolso dos pagamentos finais de investimentos 
efectuados em períodos anteriores e pela adopção de uma política de pagamento a fornecedores que tem 
em conta as actuais dificuldades de recurso a crédito bancário; 

ii) Do aumento de 217,2 milhões de euros no segmento de Cimentos, resultante da incorporação de 49% da 
dívida líquida do Grupo Secil e da consolidação de 50% da dívida da Supremo nas Contas do Grupo 
Semapa;  

iii)  Da redução de 1,2 milhões de euros no segmento Ambiente (Grupo ETSA); 

iv) Do aumento nas holdings de 441,6 milhões de euros, em resultado designadamente da aquisição da 
Supremo, da aquisição dos 49% da Secil, do recebimento de dividendos da Portucel e do pagamento de 
dividendos aos accionistas da Semapa.  

5 Resultados Financeiros: ‐42,8 milhões de euros   33,9% 

Nos primeiros 9 meses de 2012, os resultados financeiros registaram um agravamento de 10,8 milhões de euros face a 
idêntico período de 2011, situando-se nos -42,8 milhões de euros. 

Esta evolução resulta da subida dos juros suportados ao nível dos Grupos Secil, Grupo ETSA e Holdings em resultado 
dos aumentos dos respectivos níveis de endividamento decorrentes das aquisições efectuadas e taxas médias de juro, 
os quais não foram parcialmente compensados pela melhoria dos resultados financeiros no Grupo Portucel e pela 
contabilização de ganhos cambiais resultantes da aquisição da Supremo no valor de 10,1 milhões de euros. 

6 Resultados Líquidos Consolidados: 110,5 milhões de euros   22,8% 

Os resultados líquidos consolidados acumulados até Setembro de 2012 totalizaram 110,5 milhões de euros, o que 
representa um acréscimo de 22,8% relativamente ao período homólogo. Esta evolução resulta essencialmente dos 
seguintes factores:  

 Aumento do EBITDA em cerca de 28,3 milhões de euros;  
 
 Acréscimo das amortizações e perdas por imparidade, no valor de 0,7 milhões de euros; 

 
 Melhoria das provisões em 10,9 milhões de euros. No período homólogo de 2011, a rubrica provisões 

totalizou um valor negativo de 6,4 milhões de euros, sendo que o acumulado no período em análise ascendeu 
a um valor positivo de 4,4 milhões de euros; 

 
 Agravamento em 10,8 milhões de euros dos resultados financeiros face ao período homólogo;  

 
 Aumento de impostos de 4,7 milhões de euros; 
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 Em conformidade com a IFRS 3 revista, a Semapa registou a participação no capital próprio da Secil (51%) pelo 
seu justo valor à data de obtenção do controlo no final do primeiro trimestre, do qual resultou o 
reconhecimento de um ganho nos resultados líquidos consolidados no período de 16,3 milhões de euros. 
 

Ainda no âmbito do processo de aquisição de 49% da Secil à CRH, e em virtude das diferenças existentes entre o 
normativo IFRS e SNC bem como da reapreciação do valor recuperável da referida subsidiária, nas demonstrações 
financeiras individuais às quais é aplicável o normativo SNC a diferença apurada entre o valor de aquisição e o seu valor 
recuperável foi parcialmente registada nos resultados individuais do período (221 milhões de euros) conforme foi 
oportunamente comunicado ao mercado. Em consequência do referido, o resultado líquido nas demonstrações 
financeiras individuais em conformidade com o SNC ascende a um montante negativo de 127 milhões de euros no 
período findo em 30 de Setembro de 2012. 

7 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon nos Primeiros 9 Meses de 2012 

Depois de um segundo trimestre particularmente negativo, as principais bolsas europeias evidenciaram uma 
recuperação ao longo do 3º trimestre. De facto, todos os índices das principais praças registaram desempenhos 
positivos neste período, com destaque para os índices de Frankfurt (+12,5%), Lisboa (+10,7%) e Madrid (+8,5%). No 
entanto, no caso das bolsas portuguesa e espanhola, esta subida não foi suficiente para compensar as quedas sofridas 
na primeira metade de 2012.   
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Neste contexto, o título Semapa registou uma depreciação de 5,3%, o que se traduziu num comportamento que 
superou do PSI20 ao longo do período em análise (-7,1%). 

8 Perspectivas Futuras  
 

A generalidade dos indicadores económicos disponíveis continua a apontar para um abrandamento nas principais 
economias mundiais e para a manutenção de um clima de grande incerteza, embora com uma dinâmica distinta nos 
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diferentes países e regiões. Nas economias mais desenvolvidas, questões estruturais continuam a restringir o 
crescimento económico, sendo que as economias emergentes mantêm um ritmo de crescimento mais elevado, não 
obstante se verificar também aí um abrandamento generalizado. 

Na zona euro, o crescimento económico continua limitado pelas fortes tensões no mercado de dívida soberana e 
respectivo impacto na fortíssima contracção do crédito a particulares e empresas, pelas medidas de consolidação 
orçamental em curso na generalidade dos países europeus e pelo elevado nível de desemprego que se verifica nesta 
região. 

Também nos EUA, os principais indicadores de actividade sugerem alguma desaceleração, subsistindo grandes 
incertezas relativamente à política fiscal para os próximos anos, que terá que incluir algumas medidas de consolidação 
orçamental, e relativamente ao cenário político após as eleições presidenciais que terão lugar este ano. 

Verifica-se igualmente um arrefecimento em alguns mercados emergentes, nomeadamente na China, em 
consequência da menor procura por parte das economias desenvolvidas e de alguma dificuldade destes mercados em 
evoluir de um modelo de crescimento quase exclusivamente sustentado nas exportações e no investimento público 
para outro, mais alicerçado na procura interna. 

A evolução da economia portuguesa continua totalmente condicionada pelo processo de ajustamento económico e 
financeiro empreendido no âmbito do programa de assistência acordado entre o Estado Português, a União Europeia e 
o Fundo Monetário Internacional. 

As previsões recentemente divulgadas pelo Banco de Portugal confirmam a diminuição anual do PIB na ordem dos 3%, 
anunciada no Boletim Económico do Verão divulgado em Julho do corrente ano. 

Papel e Pasta  

No difícil enquadramento actual, e apesar da resiliência demonstrada pelo mercado de papel cut‐size na Europa, do 
impacto positivo dos fechos de capacidade ocorridos em 2011 e da evolução positiva do dólar face ao euro, factores 
que no seu conjunto contribuíram para dar algum suporte ao mercado durante o corrente ano, a evolução no futuro 
próximo dos mercados onde o Grupo Portucel actua mantém elevados níveis de incerteza. 

De facto, a previsível persistência do abrandamento económico, com o inevitável impacto nos níveis de emprego, 
continuará a afectar negativamente o consumo de papel nas economias mais desenvolvidas, nomeadamente na 
Europa e nos EUA, principais mercados do Grupo. 

Adicionalmente, também se avolumam as incertezas relativamente à evolução do mercado de pasta de papel. Sendo a 
recuperação do preço da pasta em 2012 um dos factores de sustentação dos preços de papel, ao manter os produtores 
não integrados sob forte pressão, a evolução deste mercado será um factor importante no desempenho futuro do 
Grupo. 
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Como referido anteriormente, o mercado da pasta BEKP tem-se mantido sustentado por uma forte procura dos 
mercados asiáticos, nomeadamente da China, não obstante a desaceleração económica que se verifica na região. Esta 
procura tem sido potenciada pelos investimentos efectuados na produção de papel não integrado, nomeadamente de 
papel tissue, e pela política de encerramento de instalações fabris obsoletas promovida pelo Governo Chinês. Este 
comportamento positivo do mercado chinês tem compensado um ambiente mais recessivo na Europa e nos EUA e, 
mantendo-se este enquadramento, poderá continuar a sustentar o mercado da pasta. Também a inflação de custos 
que se tem verificado nos principais países produtores de pasta BEKP, nomeadamente no Brasil, associada ao elevado 
endividamento de alguns produtores e à forte pressão em rentabilizar os significativos investimentos que têm em 
curso, poderão constituir um factor de sustentação dos preços. 

O início de produção de novas unidades produtoras de pasta, que brevemente se verificará no Brasil e no Uruguai, é 
uma manifestação importante de vitalidade do sector, mas constitui também um teste à capacidade do mercado para 
absorver um aumento expressivo da oferta de pasta BEKP. 

A actividade do Grupo poderá, a curto prazo, ser afectada pelas perturbações laborais que se têm registado no sector 
portuário português, que têm tido consequências muito negativas nas empresas nacionais, limitando as suas 
exportações ou obrigando a soluções logísticas mais onerosas. 

De salientar, no entanto, que o Grupo tem uma carteira de encomendas muito confortável, continua a trabalhar a 
100% da sua capacidade produtiva, colocando a quase totalidade da sua produção no mercado externo, em resultado 
da elevada percepção de qualidade da sua proposta de valor, da forte penetração e notoriedade das marcas próprias, 
assim como de um esforço permanente de alargar os seus mercados. 

Cimentos  

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

Em Portugal, o principal mercado do Grupo, as perspectivas mantêm-se particularmente negativas tendo em 
consideração as medidas previstas no Orçamento de Estado para 2013 que potenciam uma diminuição adicional da 
procura interna com os respectivos efeitos negativos sobre a actividade económica, em geral, e o sector da construção, 
em particular. Daí que as expectativas não sejam positivas para os diversos segmentos de actuação do Grupo Secil.  

Neste contexto e conforme já foi referido a Secil está a implementar um conjunto alargado de medidas de redução de 
custos por forma a adequar as operações em Portugal e a respectiva estrutura de apoio à nova realidade imposta pela 
redução drástica da procura. Uma parte dos efeitos dessas medidas deverá sentir-se já em 2012. 

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 2,7% em 2012, invertendo o crescimento negativo de -1,8% verificado em 
2011 (World Economic Outlook, FMI Outubro2012). 
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No Líbano, estima-se um crescimento da economia de 3,0%, acima do crescimento de 1,5% registado em 2011 (World 
Economic Outlook, FMI Outubro 2012).  

A economia de Angola mantém-se em fase de aceleração, em grande parte devido à retoma do sector petrolífero. 
Segundo o FMI o produto interno bruto deverá crescer 6,8% em termos anuais, acima do crescimento de 3,9% 
observado em 2011 (World Economic Outlook, FMI Outubro 2012). 

O investimento realizado com a aquisição da Supremo Cimentos e a construção de uma nova fábrica no Brasil, 
implicará um aumento do endividamento, que penalizará os resultados financeiros e consequentemente os 
resultados líquidos do Grupo Secil até à entrada em funcionamento da nova fábrica. 

Ambiente  

Perante o actual contexto macroeconómico, marcado por uma clara tendência de retracção da economia europeia e 
sobretudo nacional, com consequências esperadas ao nível de uma degradação severa do consumo interno, não se 
antecipam melhorias significativas a curto prazo no sector onde o grupo ETSA se insere, uma vez que o decréscimo no 
consumo induz uma redução de abates e, consequentemente, uma redução nos subprodutos gerados e uma 
concorrência acrescida entre operadores. 

Entre os principais objectivos do Grupo a curto prazo destacam-se (i) a aposta no alargamento horizontal dos seus 
mercados estimando-se que em 2012 o volume de exportações represente cerca de um terço do volume de negócios 
global; (ii) a focalização na identificação de outras formas de crescimento vertical, canalizando a sua atenção 
prioritariamente para investimentos que permitam a melhoria da eficiência operacional, a densificação dos canais 
trabalhados e o lock‐in dos principais centros de recolha convencional e alternativos. 

Entretanto, o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território pretende lançar um 
novo Concurso Público, a vigorar entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2015, que configurará o novo regime 
procedimental relativo à prestação de serviços integrados de recolha e reencaminhamento para destruição de 
cadáveres animais (SIRCA).  

A ETSA tem a expectativa que a totalidade da dívida vencida que o Estado tem para com ela e relacionada com o SIRCA 
venha a ser regularizada ainda durante o 2º semestre de 2012. Com efeito, o acumular desta dívida e as severas 
restrições de tesouraria que daí decorrem, como se compreende, impossibilitarão a manutenção da gestão diária das 
operações caso aquela dívida não venha a ser regularizada a breve trecho. 

Lisboa, 30 de Outubro de 2012 

  

O Secretário da Sociedade  


