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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2013 

 

Comparação dos principais indicadores económico‐financeiros com os do período homólogo de 

2012: 

Volume de Negócios: 465,4 milhões de euros   10,5%  

EBITDA Total: 98,4 milhões de euros   14,0% 

EBITDA Recorrente: 94,9 milhões de euros   2.9% 

Resultados antes de impostos: 32,0 milhões de euros   54,1% 

Resultado Líquido: 12,2 milhões de euros   72,9% 

Dívida Líquida: 1.426,8 milhões de euros   26,2 milhões de euros (vs. Dezembro de 2012) 

 

Apesar  da  conjuntura  negativa,  o  EBITDA  recorrente  foi  de  94,9  milhões  de  euros  registando  um 

decréscimo de 2,9% relativamente ao ano anterior. 

O resultado líquido no período foi de 12,2 milhões de euros influenciado negativamente, essencialmente 

pela quebra do EBITDA total e pelo agravamento dos resultados financeiros. 

 

Contudo, a comparação dos resultados do Grupo Semapa está afectada por duas alterações estruturais ocorridas no decurso do 

exercício de 2012, cujo impacto se repercutiu no final o 1º trimestre desse ano: 

• Na sequência da obtenção do controlo na Secil, com referência ao fim do mês de Março de 2012, e posterior 
aquisição dos remanescentes 49% do capital social desta participada à CRH, a Semapa passou a consolidar 
integralmente a Secil. Deste modo, no 1º trimestre de 2012 os seus resultados foram consolidados pelo método 
proporcional (51%), sendo que no 1º trimestre de 2013 foram consolidados pelo método integral.  

• Entrada no mercado cimenteiro Brasileiro através da aquisição de 50% do capital da Supremo Cimentos 
ocorrida no primeiro trimestre de 2012, aquisição esta que não produziu qualquer impacto ao nível dos 
resultados consolidados da Semapa nesse trimestre. No primeiro trimestre de 2013 esta participação encontra-
se consolidada pelo método proporcional.  
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Indicadores Económico Financeiros 

 

 
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 cotados detidos pelo Grupo 
 
A comparabilidade encontra-se afectada em 2013: i) pela inclusão de 50% das operações no Brasil (Grupo Supremo), consolidada pelo método 
proporcional, bem como ii) pela consolidação integral da Secil vs consolidação proporcional de 51% nos comparativos do ano anterior 

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

1º T 2013 1º T 2012 Var. (%)

Volume de Vendas 465,4 421,1 10,5%

Outros Proveitos 8,7 29,1 -70,0%

Gastos e Perdas (375,8) (335,9) -11,9%

EBITDA Total 98,4 114,4 -14,0%

EBITDA Recorrente 94,9 97,7 -2,9%

Amortizações e perdas por imparidade (43,6) (36,4) -19,7%

Provisões (reforços e reversões) (0,6) 1,8 -132,7%

EBIT 54,1 79,7 -32,1%

Resultados Financeiros (22,2) (10,1) -120,5%

Resultados Antes de Impostos 32,0 69,6 -54,1%

Impostos sobre Lucros (10,4) (13,8) 24,7%

Lucros Retidos do Período 21,6 55,8 -61,4%

Atribuível a Accionistas da Semapa 12,2 45,1 -72,9%

Atribuível a Interesses Não Controlados 9,3 10,7 -13,0%

Cash-Flow  65,8 90,5 -27,3%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 21,1% 27,2% -6,0 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 11,6% 18,9% -7,3 p.p.

31-03-2013 31-12-2012 Mar13 vs. 
Dez12

Capitais Próprios (antes de IM) 816,7 795,9 2,6%

Dívida Líquida 1.426,8 1.453,0 -1,8%
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Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS) 

   
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 Cimentos em 2013 inclui 100% do Grupo Secil (vs. 51% dos resultados correspondentes ao 1º trimestre de 2012) + 50% do 

Grupo Supremo (esta participação não produziu qualquer impacto nos resultados do 1º trimestre de 2012)  

  

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros) 

Papel e 
Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 356,9 101,8 6,7 - 465,4

EBITDA Total 85,3 11,6 1,3 0,1 98,4

EBITDA Recorrente 82,0 11,6 1,3 0,1 94,9

Amortizações e perdas por imparidade (30,8) (12,0) (0,7) (0,1) (43,6)

Provisões (reforços e reversões) (0,0) (0,1) (0,0) (0,4) (0,6)

EBIT 54,4 (0,5) 0,6 (0,4) 54,1

Resultados Financeiros (3,1) (4,0) (0,3) (14,8) (22,2)

Resultados Antes de Impostos 51,4 (4,5) 0,3 (15,2) 32,0

Impostos sobre Lucros (9,3) (1,1) (0,1) (0,0) (10,4)

Lucros Retidos do Exercício 42,1 (5,5) 0,2 (15,2) 21,6

Atribuível a Accionistas da Semapa 34,0 (6,8) 0,2 (15,2) 12,2

Atribuível a Interesses Não Controlados 8,1 1,3 0,0 - 9,3

Cash-Flow 72,9 6,6 0,9 (14,7) 65,8

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 23,9% 11,4% 19,6% - 21,1%
Margem EBIT (% Vol. Vendas) 15,3% -0,5% 8,9% - 11,6%

Dívida Líquida 214,0 316,7 16,4 879,6 1.426,8
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1 Volume de Negócios Consolidado: 465,4 milhões de euros   10,5% 
 

Evolução 

 

        Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

 

O volume de negócios consolidado aumentou 10,5% relativamente ao período homólogo de 2012 sendo este 

aumento explicado essencialmente pela consolidação adicional de 49% da Secil. A contribuição por área de negócio foi 

como se segue: 

Papel e Pasta: 356,9 milhões de euros   1,1% 

O Grupo Portucel registou um volume de negócios de 356,9 milhões de euros, evidenciando um crescimento de 1,1%, 

que resulta, por um lado, da melhoria de desempenho do negócio da pasta, quer ao nível de volume vendido, quer ao 

nível do preço, e por outro, do aumento no valor das vendas de energia, através da integração da actividade da 

Soporgen – Sociedade Portuguesa de Produção de Electricidade e Calor, SA, empresa responsável pela cogeração de 

gás natural no complexo industrial da Figueira da Foz, na qual o Grupo passou a deter 100% do capital social em 

Janeiro do corrente ano.  

O primeiro trimestre de 2013 caracterizou-se por um abrandamento generalizado nos níveis de actividade industrial e 

de consumo na Europa. O sector da pasta e papel não ficou imune a esta tendência, tendo registado reduções 

significativas em termos do nível de encomendas e de entregas de papel. 

Ao longo do trimestre, e apesar de expectativas em sentido contrário, o mercado de pasta branqueada de eucalipto 

(BEKP) evoluiu favoravelmente, com dois aumentos de preços concretizados e um terceiro aumento para Maio, 

anunciado já em Abril. Deste modo, o preço médio do índice FOEX – BHKP – em USD no primeiro trimestre situou-se 

cerca de 13% acima do preço registado no primeiro trimestre de 2012. Após corrigido pela variação cambial, esse 

crescimento em Euros é de cerca de 12%. Em termos de volumes de venda, a evolução foi também positiva, tendo o 

Grupo registado um aumento de mais de 4%. O aumento de preços, conjugado com o maior volume de pasta 

colocada no mercado, permitiu um crescimento expressivo no valor das vendas de pasta face ao primeiro trimestre de 

2012. 

421,1 465,4

1ºT 2012 1ºT 2013

10,5%

356,9

465,4
101,8 6,7

0,0

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total
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No negócio do papel fino de impressão e escrita não revestido (UWF), o enquadramento foi o oposto, com os 

principais indicadores de mercado a evidenciar descidas substanciais ao nível do consumo e da colocação de 

encomendas. Assim, embora a produção de papel se tenha mantido ao mesmo nível do período homólogo, o volume 

vendido foi inferior em cerca de 5%.  

Tal como acontece no final de cada ano, o Grupo terminou 2012 com níveis de stocks nas fábricas e na cadeia logística 

muito baixos, pelo que foi necessário proceder à reposição dos mesmos, o que, naturalmente, afectou também o 

volume de vendas. Em termos de preços, o índice de mercado Foex B-copy teve uma evolução ligeiramente negativa, 

situando-se o valor médio cerca de 0,5% abaixo do registado no primeiro trimestre de 2012 e tendo decrescido 1,6% 

ao longo do trimestre. O preço médio do Grupo evoluiu mais favoravelmente, ficando praticamente inalterado.  

Na área da energia, o Grupo procedeu à aquisição dos 82% remanescentes do capital da Soporgen, ficando com 100% 

do capital social desta empresa, na sequência do exercício da opção de compra de que dispunha em Dezembro de 

2012. Uma vez que os valores do negócio de energia passaram a incluir os dados relativos à Soporgen, estes não são 

directamente comparáveis com os dados dos trimestres anteriores.  

Cimentos*: 107,7 milhões de euros   ‐8,9% 

Apropriado pela Semapa: 101,8 milhões de euros   68,9%   
 

No 1º trimestre de 2013, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 107,7 milhões de euros, 8,9% inferior ao 

valor registado no período homólogo do ano anterior, sendo que esta diminuição se deve essencialmente à quebra do 

volume de negócios nas operações em Portugal e do segmento de cimento em Angola. O valor apropriado pelo Grupo 

Semapa foi de 101,8 milhões de euros1.  

Destaca-se a performance positiva das operações na Tunísia e no Líbano, cujos volumes de negócios cresceram 14.2% 

e 19.4% respectivamente, face ao 1º trimestre de 2012. 

Em Portugal, a actividade da construção permanece em baixa, assistindo-se, inclusivamente, a um agravamento da 

tendência negativa registada no ano anterior, tendo a produção do sector da construção apresentado, no período de 

Janeiro-Fevereiro, uma diminuição de 19,9% (índice de produção na construção e obras públicas – INE, Fevereiro de 

2013). Relativamente ao índice do segmento de obras públicas e ao índice do segmento da construção de edifícios, foi 

registada uma variação homóloga negativa de, respectivamente, 23,3% e 15,8%. Refere-se, adicionalmente, que a 

procura de cimento continua em queda e que o consumo de cimento registou, de acordo com os dados disponíveis, 

                                                 
* Inclui 100% do Grupo Secil +100% do Grupo Supremo 
1 Apropriação pelo Grupo Semapa de 100% do Grupo Secil (vs. 51% no 1º trimestre de 2012) + 50% do Grupo Supremo. A diferença entre o volume de negócios da área do 
cimento e o apropriado pela Semapa resulta da apropriação do volume de negócios pelos interesses minoritários das subsidiárias da Secil 
. 
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uma variação homóloga negativa de 34% nos 2 primeiros meses do ano, a qual poderá em parte ser atribuída às 

condições climatéricas mais desfavoráveis que se verificaram comparativamente a igual período do ano anterior. 

Neste contexto desfavorável, o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal registou 

um decréscimo de 35,1% comparativamente ao período homólogo de 2012, tendo-se cifrado em 48,7 milhões de 

euros. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal apresentou uma quebra de 27,4% no volume de negócios face aos 

valores do 1º trimestre de 2012, cifrando-se em 35,2 milhões de euros, em resultado da diminuição das quantidades 

vendidas. Assistiu-se igualmente, no período em análise, uma redução mais significativa das vendas dirigidas ao 

mercado interno do que na actividade de exportação (-38,6% vs -3,6%). 

Relativamente aos segmentos não cimenteiros (betões, inertes, argamassas, pré – fabricados e outros) com actividade 

desenvolvida a partir de Portugal, o volume de negócios atingiu cerca de 13,5 milhões de euros, o que representou um 

decréscimo de 49,2% face a idêntico período do ano anterior.  

Na Tunísia verificou-se que a actividade da construção e o consumo de cimento se mantiveram praticamente no 

mesmo nível do ano anterior, tendo o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país 

atingido 19,9 milhões de euros, traduzindo uma variação homóloga positiva de 14,2%. O volume de negócios da 

unidade de negócio de cimento ascendeu a cerca de 17,8 milhões de euros, registando um acréscimo de 18,1% face 

aos valores do 1º trimestre de 2012, fruto do crescimento das quantidades vendidas, nomeadamente nas que tiveram 

como destino o mercado externo.  

O volume de negócios das operações no Líbano atingiu cerca de 20,9 milhões de euros, o que representou um 

aumento de 19,4% face a idêntico período do ano anterior, devido, fundamentalmente, ao aumento das quantidades 

vendidas. A unidade de negócio de cimento registou, no 1º trimestre de 2013, um volume de negócios de 18,6 

milhões de euros, 17,7% acima do verificado no 1º trimestre de 2012. 

As operações desenvolvidas em Angola tiveram um desempenho abaixo do registado no período homólogo de 2012, 

tendo o volume de negócios totalizado cerca de 5,4 milhões de euros, o que se traduz numa diminuição de 23,3%. Foi 

registada uma diminuição ao nível das quantidades vendidas, assim como no preço de venda do cimento, em 

resultado do início em 2012 da operação de uma moagem de cimento em Benguela e, adicionalmente, da continuação 

da entrada de cimento no mercado angolano a um preço mais reduzido oriundo da China. 

As operações no Brasil (Grupo Supremo) geraram, no 1º trimestre de 2013, um volume de negócios de 11,7 milhões 

de euros, tendo o Grupo Semapa apropriado um total de 5,9 milhões de euros. 
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Ambiente: 6,7 milhões de euros   14,1% 

O volume de negócios do Grupo ETSA cifrou-se em 6,7 milhões de euros, o que representou uma quebra de 14,1% 

comparativamente com igual período de 2012. Esta evolução é fruto essencialmente do difícil enquadramento 

económico que se vive em Portugal e em Espanha e que se traduziu designadamente: i) na diminuição do nível de 

abates de animais, ii) na redução deliberada da actividade de recolha em Espanha, em resultado da estrutura de 

preços praticada no trimestre em análise, cujo preço anormalmente baixo, não justifica economicamente a prestação 

desse serviço. Assinale-se o aumento no preço médio de venda nos subprodutos de risco 3 (gorduras e farinhas). 

 
2 EBITDA Consolidado Total: 98,4 milhões de euros   14,0%   
 
  EBITDA Consolidado Recorrente: 94.9 milhões de euros   2.9% 
 

Margem EBITDA Consolidada: 21,1%   6,0 p.p.  

Evolução 

 

 

        Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

  

 

 

Apesar do EBITDA Total ter decrescido 14,0%, há que realçar que o EBITDA recorrente teve um menor decréscimo 

(2.9%) em virtude i) da consolidação de 100% da Secil e de ii) no período transacto terem-se registado items de 

carácter não recorrente no valor de 16,3 milhões de euros ao nível das holdings.  

Papel e Pasta: 85,3 milhões de euros   8,8% 

O EBITDA da área de negócios de Papel e Pasta foi de 85,3 milhões de euros, apresentando uma quebra de 8,8% em 

relação a idêntico período de 2012.  

Apesar do aumento do volume de negócios, do lado dos custos, o Grupo Portucel registou uma evolução negativa 

nalguns dos seus factores de produção, designadamente ao nível do custo da madeira e da pasta de fibra longa, com a 

electricidade a manter também a tendência de agravamento de custo registada nos trimestres anteriores. 

A margem EBITDA cifrou-se nos 23,9% nos primeiros 3 meses de 2013.  

114,4

98,4

1ºT 2012 1ºT 2013

-14,0%

85,3
98,411,6 1,3 0,1

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total
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Cimentos*: 12,0 milhões de euros     10,6% 

Apropriado pela Semapa: 11,6 milhões de euros   69,6% 

O EBITDA da área dos cimentos foi de 12,0 milhões de euros, registando-se uma descida de 10,6% face ao período 

homólogo de 2012, tendo sido apropriado pelo Grupo Semapa um total de 11,6  milhões  de  euros1 ,  o que 

representou um aumento de 69,6% devido essencialmente à consolidação a 100% da participação da Secil 

A margem EBITDA situou-se nos 11,4% no período em análise, ligeiramente abaixo (0,1 p.p.) da margem observada no 

período homólogo do ano anterior. 

Em Portugal, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas apresentou uma variação homóloga negativa de 

85,1%, atingindo um valor de 1,1 milhões de euros, tendo esta situação condicionado a evolução do EBITDA global do 

Grupo Secil.  

A unidade de negócio de cimento de Portugal, apresentou um EBITDA de 2,5 milhões de euros,2- 65,0% que no 1º 

trimestre de 2012, fundamentalmente explicado pela redução do volume de vendas. Destaque-se a diminuição dos 

custos com pessoal em cerca de 17%, resultante do processo de restruturação corporativo iniciado em 2012, embora 

este efeito não tenha sido suficiente para compensar o decréscimo das vendas.  

Os restantes segmentos de negócio que operam em Portugal tiveram um desempenho bastante inferior ao ocorrido 

no 1º trimestre do ano transacto, reflexo directo da depressão em que se encontra o mercado de construção.  

Na Tunísia, o EBITDA das actividades desenvolvidas foi de 3,5 milhões de euros, o que representou um acréscimo de 

2,4% face aos primeiros 3 meses de 2012, tendo o desempenho sido penalizado pelo sobrecusto com a aquisição 

forçada de clínquer,na sequência das paragens devido a problemas técnicos de um dos fornos. 

No Líbano, o EBITDA das actividades desenvolvidas totalizou 6,5 milhões de euros, representando um crescimento em 

relação ao 1º trimestre de 2012 de 321,9%. Refira-se, no entanto, que os valores relativos ao 1º trimestre de 2012 

tinham sido influenciados negativamente, uma vez que nesse período se verificou um sobrecusto de aquisição de 

clínquer, em resultado das paragens prolongadas das linhas de produção, que ocorreram devido aos cortes frequentes 

de abastecimento de electricidade e a problemas técnicos. 

Em Angola, a diminuição das quantidades vendidas e do preço médio de venda comparativamente ao período 

homólogo do ano anterior, resultou numa contracção de 97,0% no valor do EBITDA das actividades desenvolvidas, o 

qual atingiu um valor de 23 mil euros. 
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As operações no Brasil geraram um EBITDA no valor de 0,8 milhões de euros, do qual o Grupo Semapa se apropriou 

de 0,4 milhões de euros. 

Ambiente: 1,3 milhões de euros   33,2% 

O EBITDA da área do ambiente totalizou 1,3 milhões de euros, representando uma redução de 33,2% 

comparativamente com igual período do ano de 2012, em resultado da evolução desfavorável do volume de negócios.  

Do lado dos custos, no período em análise, refira-se a redução de cerca de 2% no custo médio do transporte, devido à 

evolução favorável registada no preço dos combustíveis minerais e uma melhoria no custo das mercadorias vendidas 

por tonelada de matéria-prima processada.  

A margem EBITDA atingiu 19,6%, o que se traduziu numa variação negativa de 5,7 p.p face à margem de igual período 

de 2012. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub‐holdings instrumentais)  

O EBITDA das holdings contribuiu com 0,1 milhões de euros, comparando desfavoravelmente com os 11,9 milhões de 

euros registados no 1º trimestre de 2012 provenientes essencialmente da contabilização de items de carácter não 

recorrente no valor de 16,3 milhões de euros nesse período.  

Dívida Líquida Consolidada: 1.426,8 milhões de euros   26,2 milhões de euros 

  

 

 

 

 

 

 

31-03-2013 31-12-2012 Var

Papel e Pasta 214,0 255,6 -41,6

Cimentos 316,7 304,3 12,5

Ambiente 16,4 20,6 -4,2

Holdings 879,6 872,6 7,1

Total 1.426,8 1.453,0 -26,2

Milhões de euros
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Evolução da Dívida Líquida Consolidada 

   

Em 31 de Março de 2013, a dívida líquida consolidada totalizava 1.426,8 milhões de euros, o que representa uma 

redução de 26,2 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2012. 

 Esta evolução deve-se essencialmente ao efeito combinado: 

i) O Grupo Portucel reduziu o seu nível de endividamento em 41,6 milhões de euros. A geração de caixa no 
1º trimestre foi influenciada por um conjunto de desembolsos que acontecem tipicamente neste 
período. Foi o caso, novamente, da política de apoio a fornecedores de madeira, e de alguns pagamentos 
de serviços, tendo ocorrido também um pagamento extraordinário relativo à aquisição da Soporgen. O 
1º trimestre foi ainda afectado por grande atraso nos reembolsos de IVA já vencidos, num montante de 
72,3 milhões de euros. Refira-se também que cerca de 19,1 milhões de euros de redução de 
endividamento decorrem directamente da valorização das acções próprias em carteira; 

ii) Do aumento de 12,5 milhões de euros no segmento de Cimentos, resultantes do aumento do nível de 
endividamento dos Grupos Secil e Supremo; 

iii)  Da redução de 4,2 milhões de euros no segmento Ambiente, resultante essencialmente do recebimento 
de saldos em dívida da Direcção de Alimentação e Veterinária no início do ano; 

iv) Do aumento de 7,1 milhões de euros nas holdings, 14,9 milhões de euros respeitantes a custos 
financeiros e de estrutura, deduzidos de 7,8 milhões de euros relativos à valorização das acções de 
empresas cotadas em carteira. 

3 Resultados Financeiros: ‐22,2 milhões de euros   120,5% 
 

No 1º trimestre de 2013, os resultados financeiros registaram um agravamento de 12,1 milhões de euros face ao 

período homólogo anterior, situando-se nos 22,2 milhões de euros negativos. 

Esta evolução deriva essencialmente da subida dos juros suportados ao nível do Grupo Secil e Holdings devido ao 

aumento dos respectivos níveis de endividamento e das taxas médias de juro, os quais não foram parcialmente 

compensados pela melhoria dos resultados financeiros nos Grupos Portucel e ETSA. 
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4 Resultados Líquidos Consolidados: 12,2 milhões de euros   72,9% 
 

Os resultados líquidos consolidados acumulados do 1º trimestre de 2013 totalizaram 12,2 milhões de euros, o que 

representa uma redução de 72,9% relativamente ao período homólogo do ano transacto. Esta evolução resulta 

essencialmente dos seguintes factores:  

 Redução do EBITDA Total de cerca de 16,0 milhões de euros;  
 

 Acréscimo das amortizações e perdas por imparidade, no valor de 7,2 milhões de euros; 
 

 Constituição de provisões no valor de 0,6 milhões de euros vs anulação de provisões de 1,8 milhões de euros 
no período homólogo do ano anterior;  

 

 Agravamento de 12,1 milhões de euros dos resultados financeiros face ao período homólogo;  
 

 Diminuição de impostos de 3,4 milhões de euros. 
 

5 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon no 1º Trimestre de 2013 
 

Ao longo do 1º trimestre de 2013, os mercados de capitais continuaram a sofrer de grande instabilidade, em particular 

as praças da Zona Euro. De facto, enquanto os índices de Londres e Nova Iorque tiveram desempenhos muito 

positivos, com ganhos de 12,8% e 11,3%, os índices da Euronext e das principais praças europeias foram marcados por 

uma elevada volatilidade, registando ganhos bastante mais modestos, como foi o caso do índice da Euronext Lisbon, 

que ganhou 3%. A única excepção foi a Bolsa de Madrid, que acabou o trimestre com uma perda de 3%.   
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Neste contexto, o título Semapa destacou-se, tendo registado uma valorização de 23,9%, superando o 

comportamento do PSI20 ao longo do período em análise. 

6 Perspectivas Futuras  
 

No final de 2012, a generalidade dos indicadores apontava para um crescimento económico global modesto em 2013, 

embora com significativas diferenças entre regiões e países. No final do primeiro trimestre deste exercício, as 

expectativas de crescimento mantém-se negativas e as diferenças entre regiões parecem ter-se agravado, 

nomeadamente entre a Zona Euro e os Estados Unidos.  

Na Zona Euro, os sinais de abrandamento da actividade económica acentuaram-se, com as estimativas de crescimento 

para 2013 a apontarem para uma retracção face a 2012. Estas estimativas negativas reflectem não só a debilidade das 

economias periféricas, mas também integram alguma fraqueza relativamente às economias do centro da Europa, 

colocando dúvidas sobre a capacidade destas economias poderem ser elementos dinamizadores no regresso ao 

crescimento da Zona Euro. 

Nos Estados Unidos, embora se verifique já alguma recuperação ao nível do consumo privado, sustentado num 

aumento da procura no sector imobiliário e nos bens duradouros, as estimativas de crescimento mantêm-se 

relativamente modestas, podendo não ser suficiente para reduzir a actual elevada taxa de desemprego. De realçar 

também que este crescimento ocorre no contexto de um esforço de forte consolidação orçamental, pelo que o ritmo 

e intensidade da retoma se mantêm muito incertos. 

Verifica-se igualmente um arrefecimento em alguns mercados emergentes, nomeadamente na China, cujo ritmo de 

crescimento deverá diminuir nos próximos anos, como consequência da menor procura por parte das economias 

desenvolvidas e da transição de um modelo de crescimento quase exclusivamente sustentado nas exportações e no 

investimento público para outro em que a procura interna passe a desempenhar um papel mais relevante. De 

qualquer forma, o mercado chinês dever-se-á manter como um dos grandes impulsionadores da procura global. 

No caso de Portugal, a generalidade dos indicadores apontam para uma desaceleração da queda da produção no 1º 

trimestre de 2013 comparativamente com o 4º trimestre de 2012. No entanto, e em termos homólogos, o decréscimo 

terá sido bastante acentuado, na ordem dos 3,7%. As projecções apontam para uma contracção da actividade 

económica de 2,3% em 2013 (Boletim Económico da Primavera – Março 2013 – Banco de Portugal). 

Papel e Pasta  

No enquadramento atrás descrito, o mercado de pasta BEKP tem-se mostrado bastante resiliente, apesar da 

persistência de um nível elevado de incerteza relativamente ao impacto do arranque das novas capacidades de pasta 
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previstas para o final do ano, existindo alguns factores conjunturais que poderão minimizar esse impacto e sustentar o 

nível actual do preço da pasta. Do lado da oferta, o mercado deverá continuar a beneficiar de alguns encerramentos e 

reconversões de capacidade de pasta hardwood, nomeadamente do fecho recente de uma unidade no Brasil com uma 

capacidade de produção de mais de 400 mil toneladas anuais, e de paragens de manutenção anunciadas para os três 

primeiros trimestres de 2013 por parte de um conjunto de produtores brasileiros. Do lado da procura, os grandes 

investimentos efectuados na produção de papel tissue na China deverão contribuir para trazer alguma sustentação ao 

mercado. 

No mercado de papel, a previsível persistência do abrandamento económico, com o inevitável impacto nos níveis de 

emprego, continuará a afectar negativamente o consumo de UWF nas economias mais desenvolvidas, nomeadamente 

na Europa e nos EUA, principais mercados do Grupo Portucel. De facto, o consumo aparente na Europa caiu cerca de 

5% no primeiro trimestre de 2013, sendo previsível que a tendência se mantenha, eventualmente de forma mais 

moderada, enquanto não se atenuar a severidade da presente crise. Assim, a evolução no futuro próximo mantém 

elevados níveis de incerteza. 

Neste difícil enquadramento, o Grupo tem efectuado um esforço permanente no sentido de alargar os seus mercados 

e reposicionar o seu mix de produtos nos mercados tradicionais, tirando partido da forte penetração e notoriedade 

das suas marcas próprias e da elevada percepção de qualidade da sua proposta de valor. Nesse sentido, o Grupo tem 

aumentado significativamente a sua presença em novos mercados.  

Como resultado desse esforço, o Grupo tem conseguido manter uma carteira de encomendas em nível superior à 

média do sector, o que lhe tem permitido trabalhar com plena utilização da sua capacidade instalada, colocando a 

quase totalidade da sua produção no mercado externo. 

Cimentos  

O actual contexto económico mantém-se desfavorável ao desenvolvimento das actividades principais da Secil. 

Em Portugal, o principal mercado do Grupo Secil, as previsões divulgadas pelo FMI apontam para uma contracção do 

produto interno bruto de 2,3% em 2013 (World Economic Outlook, FMI, 2013), pelo que as perspectivas se mantêm 

particularmente negativas, tendo em conta a delicada situação em que se encontra a economia nacional e que tem 

afectado com particular acuidade o sector da construção. Deste modo, as expectativas para os diversos segmentos de 

actuação do Grupo Secil neste país não são positivas. 

Neste enquadramento, a Secil está empenhada na implementação de um conjunto de medidas que visam a redução 

de custos, nas mais diferentes áreas (tanto nas operações como na estrutura central), tendo sido iniciado o processo 

de optimização das funções de suporte, que envolverá a realização de projectos na área de tecnologias da informação, 

por forma a melhorar os processos organizativos. 
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Na Tunísia, de acordo com os dados publicados pelo FMI para o ano de 2013, está previsto um crescimento da 

economia de 4,0%, valor acima dos 3,6% verificados em 2012 (World Economic Outlook, FMI, Abril 2013). 

No Líbano, estima-se um crescimento da economia de 2,0%, acima dos 1,5% registados em 2012 (World Economic 

Outlook, FMI Abril 2013). No entanto, apesar do aumento previsto na actividade económica do país, prevê-se uma 

estabilização no consumo de cimento, com a manutenção dos níveis verificados em 2012. 

No que respeita a Angola, as informações divulgadas pelo FMI apontam para uma manutenção do crescimento da 

economia, estimando-se que o produto interno bruto cresça 6,2% em 2013, embora abaixo dos 8,4% registados em 

2012 (World Economic Outlook, FMI, Abril 2013). Relativamente à actividade de construção, prevê-se que a mesma 

continue a crescer. Devido ao aumento da concorrência, não se perspectiva uma melhoria significativa dos resultados. 

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 até à entrada em funcionamento da nova fábrica. 

Ambiente  

Perante o actual contexto macroeconómico, marcado por uma tendência de retracção da economia europeia e 

sobretudo nacional, com consequências esperadas ao nível de uma degradação significativa do consumo interno, não 

se antecipam melhorias a curto prazo no sector onde o Grupo ETSA se insere, uma vez que o decréscimo no consumo 

induz uma redução directa no volume de abates e, consequentemente, uma redução dos subprodutos gerados 

agudizado por uma concorrência acrescida entre operadores, em virtude da necessidade de reajustamento entre a 

procura e a oferta de capacidade de processamento de subprodutos e da maior combatividade na angariação de 

matéria-prima, cada vez mais escassa. 

Entre os principais objectivos do Grupo a curto prazo destacam-se (i) a aposta no alargamento horizontal dos seus 

mercados, estimando-se que em 2013 o volume de exportações represente mais de metade do volume de negócios 

global (tendo atingido no 1.º Trimestre de 2013 cerca de 46%) e (ii) a 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. 

O Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território lançou no ano anterior um  

Concurso Público, a vigorar pelo período de três anos, que configurará o novo regime procedimental relativo à 

prestação do serviços integrado de recolha e reencaminhamento para destruição de cadáveres animais (SIRCA). 
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A ITS (subsidiária do grupo ETSA), liderando um consórcio proponente, foi notificada, a 18 de Janeiro de 2013, da 

decisão de adjudicação pela Direcção Geral de Alimentação e Veterinária, tendo o contrato sido assinado pelas Partes 

no passado mês de Abril. Prevê-se que o início do serviço nos moldes do novo procedimento definido pelo caderno de 

encargos do Concurso se verifique no início do 2.º Semestre de 2013. 

7 Acontecimentos subsequentes  

Em Maio de 2013, a Portucel SA realizou com sucesso uma emissão de obrigações no mercado internacional dirigida a 

Investidores Institucionais, no montante de 350 milhões de euros com vencimento em 2020 sendo as referidas 

obrigações cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo. 

 

Lisboa, 31 de Maio de 2013 

  

 

A Administração 

 

 


