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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DOS PRIMEIROS 9 MESES DE 2013 

 

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

2012: 

Volume de Negócios: 1.493,7 milhões de euros   3,5%  

EBITDA Total: 313,8 milhões de euros   9,9% 

EBITDA Recorrente: 313,1 milhões de euros   2,6% 

Resultados antes de impostos: 119,6 milhões de euros   36,0% 

Resultado Líquido: 69,6 milhões de euros   37,0% 

Dívida  Líquida:  1.327,5 milhões  de  euros    125,5 milhões  de  euros (vs. Dezembro de 

2012) 

 

Apesar  da  conjuntura  negativa,  o  volume  de  negócios  do  Grupo  Semapa  cresceu  3,5%  e  o  EBITDA 

recorrente atingiu 313,1 milhões de euros, ligeiramente abaixo do valor registado no período homólogo 

do ano anterior (2,6%). 
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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 pela consolidação integral da Secil nos 1ºs 9 meses de 2013 vs consolidação proporcional de 51% 
durante o 1º trimestre de 2012 e consolidação integral no 2º e 3ºs trimestres de 2012 

   

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

9M 2013 9M 2012 Var. (%)

Volume de Vendas 1.493,7 1.443,7 3,5%

Outros Proveitos 28,6 71,6 -60,1%

Gastos e Perdas (1.208,4) (1.166,8) -3,6%

EBITDA Total 313,8 348,4 -9,9%

EBITDA Recorrente 313,1 321,5 -2,6%

Amortizações e perdas por imparidade (125,3) (123,1) -1,8%

Provisões (reforços e reversões) 0,2 4,4 -95,0%

EBIT 188,8 229,7 -17,8%

Resultados Financeiros (69,1) (42,8) -61,4%

Resultados Antes de Impostos 119,6 186,9 -36,0%

Impostos sobre Lucros (18,1) (40,7) 55,4%

Lucros Retidos do Período 101,5 146,2 -30,6%

Atribuível a Accionistas da Semapa 69,6 110,5 -37,0%

Atribuível a Interesses Não Controlados 31,9 35,7 -10,5%

Cash-Flow  226,6 264,9 -14,5%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 21,0% 24,1% -3,1 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 12,6% 15,9% -3,3 p.p.

30-09-2013 31-12-2012 Set13 vs. 
Dez12

Capitais Próprios (antes de IM) 815,3 795,9 2,4%

Dívida Líquida 1.327,5 1.453,0 -8,6%
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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 do 1º trimestre de 2012 + 100% dos resultados do 2º 
e 3ºs trimestres de 2012) + 50% do Grupo Supremo 

   

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros) 

Papel e 
Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 1.137,2 334,8 21,7 - 1.493,7

EBITDA Total 260,1 47,8 5,2 0,7 313,8

EBITDA Recorrente 259,5 47,8 5,2 0,7 313,1

Amortizações e perdas por imparidade (88,1) (34,9) (2,1) (0,2) (125,3)

Provisões (reforços e reversões) 0,2 (0,1) 0,1 - 0,2

EBIT 172,2 12,9 3,2 0,5 188,8

Resultados Financeiros (15,7) (16,2) (0,9) (36,3) (69,1)

Resultados Antes de Impostos 156,5 (3,4) 2,3 (35,8) 119,6

Impostos sobre Lucros (14,7) (3,2) (0,2) (0,1) (18,1)

Lucros Retidos do Período 141,9 (6,5) 2,1 (36,0) 101,5

Atribuível a Accionistas da Semapa 114,9 (11,3) 2,0 (36,0) 69,6

Atribuível a Interesses Não Controlados 27,0 4,8 0,1 - 31,9

Cash-Flow 229,8 28,5 4,1 (35,7) 226,6

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 22,9% 14,3% 23,7% - 21,0%
Margem EBIT (% Vol. Vendas) 15,1% 3,8% 14,7% - 12,6%

Dívida Líquida 132,3 319,9 20,0 855,3 1.327,5



 
 
 

Apresentação de Resultados dos Primeiros 9 Meses de 2013 
 
 

Página 5 

1 Principais acontecimentos 
 

• Aquisição pelo Grupo Portucel dos 82% remanescentes da Soporgen à EDP. 

 

• A Portucel emitiu um empréstimo obrigacionista no mercado internacional dirigido a Investidores 

Institucionais, no montante total de 350 milhões de euros com vencimento em 2020. Esta operação permitiu 

ao Grupo Portucel reforçar o seu nível de liquidez, diversificar as suas fontes de financiamento e alongar 

significativamente a maturidade média da sua dívida. 

 

• Foi atribuído à Portucel o galardão de Melhor Empresa da Europa de 2012, pelo “European Business Awards” 

(EBA). Os EBA são um dos mais prestigiados prémios da Europa na área dos negócios, reconhecem e 

promovem a excelência, as boas práticas e a inovação na comunidade empresarial europeia, tendo a edição 

de 2012 envolvido mais de 15 mil organizações de vários sectores em 30 países. 

 

• A Portucel pagou dividendos no montante total de 115,2 milhões de euros, correspondentes a 0,16 euros / 

acção.  

 

• A Semapa SGPS procedeu à distribuição de reservas livres no montante total de 28,8 milhões de euros, 

correspondentes a 0,255 euros / acção.  

 

• Em Agosto, o Grupo Semapa alienou em bolsa a totalidade das acções da EDP que detinha em carteira (cerca 

de 0,11% do capital social), resultando num encaixe financeiro de cerca de 10,5 milhões de euros. 

 

• Em Setembro, a Semapa SGPS adquiriu à SGVR uma participação adicional de aproximadamente 4% do Grupo 

ETSA, passando a deter 99,989% deste Grupo. 

 

• Em Abril, a ITS (na qualidade de líder de um consórcio) assinou com a Direcção Geral de Alimentação e 

Veterinária um contrato por um prazo de até 3 anos e que regula o novo regime procedimental relativo à 

prestação do serviço integrado de recolha e reencaminhamento para destruição de cadáveres de animais 

(SIRCA). O início do serviço ao abrigo deste novo contrato ocorreu no dia 9 de Setembro. 
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2 Volume de Negócios Consolidado: 1.493,7 milhões de euros   3,5% 
 

Evolução 

        Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

 

 

O volume de negócios consolidado aumentou 3,5% relativamente ao período homólogo de 2012 explicado 

essencialmente pela consolidação adicional de 49% da Secil a partir do 2º trimestre de 2012. A contribuição por área 

de negócio foi a seguinte: 

Papel e Pasta: 1.137,2 milhões de euros   2,5% 

O volume de negócios gerado pelo Grupo Portucel nos primeiros 9 meses de 2013 aumentou 2,5% em relação a 2012, 

atingindo 1.137,2 milhões de euros. Num contexto económico particularmente difícil, este bom desempenho deve-se 

essencialmente à evolução favorável do negócio de pasta, assim como ao incremento do negócio de energia, 

possibilitado, tal como já mencionado em divulgações anteriores, pela consolidação integral no início de 2013 da 

Soporgen, empresa de co-geração de gás natural no complexo industrial da Figueira da Foz, após a aquisição da 

totalidade do seu capital social. 

No negócio do papel de impressão e escrita não revestido (UWF), as condições nos principais mercados do Grupo 

permanecem difíceis, já que a débil situação económica e a manutenção dos elevados índices de desemprego, 

particularmente na Europa, continuam a ter reflexos negativos no consumo de papel. Deste modo, verificou-se um 

decréscimo de cerca de 1% no volume de vendas de papel, o que, conjugado com uma redução de cerca de 3% no 

preço médio de venda do Grupo, resultou numa redução aproximada de 4% no valor das vendas de UWF, nos 

primeiros 9 meses de 2013. A redução no preço médio resultou essencialmente de três factores: a deterioração do 

preço de referência no mercado Europeu e Norte-Americano (o índice do mercado Europeu recuou 1,4% face a 

período homólogo e o dos Estados Unidos 4%), a variação cambial e o peso acrescido dos mercados de fora da Europa 

no mix de vendas do Grupo.   

O mercado da pasta branqueada de eucalipto (BEKP) tem-se mantido sustentado ao longo do ano, tendo o Grupo 

registado um bom desempenho ao nível dos volumes vendidos. Deste modo, o volume cresceu cerca de 26%, 
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resultante do excelente desempenho produtivo e da redução de stocks. O preço médio de venda ficou ligeiramente 

abaixo do verificado no período homólogo, tendo o índice de referência do PIX, FOEX BHKP em euros, registado um 

acréscimo de cerca de 4%.   

Na área de energia, a produção bruta de energia eléctrica situou-se em cerca de 1.750 GWh, o que representou um 

incremento de mais de 23%. De referir que este valor não é directamente comparável com o do ano anterior, já que 

inclui a produção da Soporgen. As vendas de energia totalizaram cerca de 1.600 GWh tendo o seu valor sido afectado 

negativamente pela redução na tarifa da co-geração da fábrica de Cacia, fruto das reduções já concretizadas pelo 

Governo nos preços de energia a partir de biomassa.  

O volume de negócios do Grupo Portucel no terceiro trimestre registou uma redução de cerca de 4,5% relativamente 

ao segundo trimestre de 2013, em linha com o comportamento verificado em anos anteriores e que reflecte o 

abrandamento da actividade nos meses de verão e a consequente menor produção, por via das paragens planeadas 

para esta época de menor procura. 

Cimentos1: 354,1 milhões de euros   7,6% 

Apropriado pela Semapa2: 334,8 milhões de euros   8,5%   
 

Nos primeiros 9 meses de 2013, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 354,1  milhões  de  euros, 

representando uma quebra de 7,6% face ao período homólogo do ano anterior, justificado, maioritariamente, pela 

quebra do volume de negócios nas operações em Portugal. O valor apropriado pelo Grupo Semapa foi de 334,8 

milhões de euros.  

Destaca-se a performance positiva das unidades de negócio no Líbano e na Tunísia, que apresentaram um 

crescimento dos volumes de negócios de 5,4% e 3,7%, respectivamente, face ao período homólogo de 2012. 

Em Portugal, a actividade da construção continua em baixa, estando o sector, de acordo com a AECOPS – Associação 

de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços, confrontado com uma quebra sem precedentes na actividade 

produtiva, assistindo-se a uma falta generalizada de obras e à ausência de perspectivas de uma alteração rápida da 

conjuntura. A produção do sector da construção registou em Agosto uma variação negativa de 15,2% (índice de 

produção na construção – INE, Agosto de 2013), no entanto menos expressiva do que a redução verificada no mês 

anterior (-16,2%).  

                                                 
1 Inclui 100% do Grupo Secil +100% do Grupo Supremo 
2 Inclui 100% do Grupo Secil + 50% do Grupo Supremo em 2013 vs.2012: 51% da Secil no 1º trimestre e 100% nos 2º e 3º trimestres + 50% do Grupo Supremo 
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Refira-se, adicionalmente, que a procura de cimento continua em queda e o consumo de cimento registou, de acordo 

com os dados disponíveis, uma variação homóloga negativa de 27,4% nos 6 primeiros meses do ano, reforçando a 

tendência negativa do consumo de cimento verificada em 2012 (26,9%).  

Nesta conjuntura desfavorável, o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal 

apresentou um decréscimo de 17,1% comparativamente com o período homólogo de 2012, tendo-se cifrado em 173,3 

milhões de euros que se decompõe como segue: 

A unidade de negócio de cimento de Portugal registou um volume de negócios de 126,0 milhões de euros, traduzindo 

uma quebra de 10,7% face aos valores do ano anterior, em resultado da diminuição do volume de vendas dirigidas ao 

mercado interno (-23,5%).  

Verificou-se um aumento do volume de negócios da actividade de exportação, (incluída no conjunto das operações 

desenvolvidas em Portugal) em cerca de 8,0%, essencialmente explicado pela melhoria dos preços médios de venda 

(+5,0%). É de salientar que a actividade de exportação representa actualmente cerca de 56,2% do volume de vendas 

total. 

Nos restantes segmentos de negócios com actividade desenvolvida a partir de Portugal (betões, inertes, argamassas, 

pré-fabricados e outros), o volume de negócios ascendeu a cerca de 47,3 milhões de euros, representando uma 

diminuição de 30,3% quando comparado com igual período do ano anterior. 

Na Tunísia, continua a assistir-se a um aumento da instabilidade política e social, que associado à deterioração da 

situação económica dos principais parceiros comerciais tem resultado num impacto negativo na actividade económica 

do país. Apesar da situação económica desfavorável, o consumo de cimento registou um aumento de 3,0% a nível 

nacional e de 2,6% na região Sul (mercado natural das operações do Grupo). Neste contexto, o volume de negócios do 

conjunto das operações desenvolvidas neste país nos primeiros 9 meses do ano apresentou uma variação homóloga 

positiva de 3,7%, atingindo 51,5 milhões de euros. No que respeita à unidade de negócio de cimento, o volume de 

negócios cifrou-se em cerca de 45,5 milhões de euros, 4,7% acima dos valores registados nos primeiros 9 meses de 

2012, em resultado do aumento das quantidades vendidas para exportação.  

O volume de negócios do conjunto de operações desenvolvidas no Líbano atingiu cerca de 67,8 milhões de euros, 

traduzindo um crescimento de 5,4% face a idêntico período do ano anterior, devido, principalmente, ao aumento das 

quantidades vendidas, que totalizou 9,7% nos primeiros 9 meses do ano, contrariando as expectativas de estabilização 

do mercado. A unidade de negócio de cimento atingiu um volume de negócios de 60,9 milhões de euros, traduzindo 

uma variação positiva de 4,4% comparativamente com o registado nos primeiros 9 meses de 2012. 
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A performance das operações desenvolvidas em Angola, nos primeiros 9 meses de 2013, foi inferior à obtida no 

período homólogo de 2012, tendo o volume de negócios totalizado cerca de 18,5 milhões de euros, o que resultou 

numa diminuição de 16,9%. Foram registadas quebras ao nível das quantidades vendidas (-6,0%) e dos preços médios 

de venda (-11,0%), em parte devidas ao início da operação de uma moagem de cimento em Benguela, verificada 

durante o ano 2012. Adicionalmente, a continuação da entrada no mercado de cimento oriundo da China a um preço 

mais reduzido, tem também contribuído para as quebras registadas no mercado angolano. Em resposta à situação 

atrás referida, os produtores nacionais têm vindo a efectuar um conjunto de diligências junto do executivo angolano, 

com o objectivo de agravar as taxas aduaneiras, existindo neste momento a promessa, por parte do executivo, em 

proceder ao aumento solicitado. 

No Brasil (Grupo Supremo), o conjunto de operações desenvolvidas geraram, nos primeiros 9 meses de 2013, um 

volume de negócios de 38,7 milhões de euros, 16,0% acima do registado em idêntico período do ano anterior, tendo o 

Grupo Semapa apropriado um total de 19,3 milhões de euros. 

Ambiente: 21,7 milhões de euros   15,6% 

O volume de negócios do grupo ETSA cifrou-se, nos primeiros 9 meses de 2013, em 21,7 milhões de euros, o que 

representou uma quebra de cerca de 15,6% comparativamente com igual período de 2012.  
 

Esta evolução desfavorável deriva essencialmente do efeito combinado de: (i) uma redução das quantidades vendidas 

e dos preços médios de venda das gorduras de baixa acidez, (ii) uma redução do valor médio de avenças praticadas na 

recolha de SPOA (Sub Produtos de Origem Animal) junto das grandes superfícies comerciais e (iii) uma redução do 

volume de negócios associado à recolha, transporte e destruição de cadáveres animais, comparativamente com o 

período homólogo de 2012. 
 

3 EBITDA Consolidado Total: 313,8 milhões de euros   9,9%   
 

  EBITDA Consolidado Recorrente: 313,1 milhões de euros   2,6% 
 

Margem EBITDA Consolidada: 21,0%    3,1 p.p.  

Evolução 

 

        Valores em milhões de euros 

Contribuição por Área de Negócio 

 

348,4
313,8

9M 2012 9M 2013

-9,9%

260,1

313,847,8 5,2 0,7

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total
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Apesar do EBITDA total ter decrescido 9,9%, há que realçar que o EBITDA recorrente registou uma redução de 2,6%  

visto que no período transacto registaram-se items de carácter não recorrente no valor de 26,3 milhões de euros ao 

nível das Holdings.  

Papel e Pasta: 260,1 milhões de euros   8,0% 

Conforme anteriormente mencionado, no período em análise assistiu-se a uma quebra do volume de negócios na área 

de papel resultante essencialmente de uma quebra dos preços médios de venda, ao aumento do volume de negócios 

na área de pasta, resultante de um bom desempenho, tanto nos volumes vendidos como nos preços de venda, assim 

como um aumento na área de energia, via consolidação integral da Soporgen nas contas do Grupo.  

Os custos registaram um acréscimo material, devido em grande medida à referida consolidação da Soporgen, que se 

reflectiu principalmente nos custos com o gás natural. Também se verificou um aumento nos custos de aquisição de 

madeira e de electricidade. Por outro lado, registou-se uma evolução favorável dos custos com pessoal. 

Deste modo, o EBITDA da Portucel foi de 260,1 milhões de euros, apresentando uma quebra de 8,0% em relação a 

idêntico período de 2012. 

A margem EBITDA cifrou-se nos 22,9% nos primeiros 9 meses de 2013, abaixo da registada em período homólogo do 

ano anterior em 2,6 pontos percentuais. 

O EBITDA no 3º trimestre de 2013 totalizou 85,1 milhões de euros e a margem EBITDA situou-se nos 22,3%, 

sensivelmente em linha com a margem do trimestre anterior. 

Cimentos3: 49,8 milhões de euros   4,6% 

Apropriado pela Semapa4: 47,8 milhões de euros   8,3% 

O EBITDA da área dos cimentos foi de 49,8 milhões de euros, registando-se uma descida de 4,6% face ao período 

homólogo de 2012, tendo sido apropriado pelo Grupo Semapa um total de 47,8 milhões de euros, o que representou 

um aumento de 8,3% devido essencialmente à consolidação a 100% da participação da Secil que em 2012 foi 

efectuada a partir do 2º trimestre. 

A margem EBITDA situou-se nos 14,1% no período em análise, 0,4 p.p. acima do observado no período homólogo do 

ano anterior. 

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

24,8%, atingindo um valor de 18,0 milhões de euros, condicionando a evolução do EBITDA global do Grupo Secil.  

                                                 
3 Inclui 100% do Grupo Secil +100% do Grupo Supremo 
4 Inclui 100% do Grupo Secil + 50% do Grupo Supremo em 2013 vs.2012: 51% da Secil no 1º trimestre e 100% nos 2º e 3º trimestres + 50% do Grupo Supremo 
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A unidade de negócio de cimento em Portugal atingiu um EBITDA de 20,2 milhões de euros, 21,6% inferior ao 

registado nos primeiros 9 meses de 2012, fundamentalmente explicado pela redução do volume de negócios. A 

diminuição dos custos com pessoal, resultante do processo de restruturação corporativo iniciado em 2012, não foi, no 

entanto, suficiente para compensar o decréscimo verificado nas vendas.  

As unidades de negócio de betão pronto e pré-fabricados apresentaram igualmente uma performance bastante 

inferior à verificada nos primeiros 9 meses de 2012, reflexo directo da depressão em que se encontra o mercado de 

construção. 

As unidades de negócio de inertes e de argamassas registaram uma melhoria no valor do EBITDA respectivo face a 

idêntico período do ano anterior, em consequência da alteração do mix de vendas e, no caso da unidade de 

argamassas, também de uma diminuição dos custos com pessoal.  

Na Tunísia, o EBITDA das actividades desenvolvidas foi de 5,7 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2013, 

traduzindo uma diminuição de 5,4% face a idêntico período do ano anterior, em resultado do aumento do consumo 

de clínquer adquirido externamente, na sequência das paragens devido a problemas técnicos de um dos fornos. O 

incremento do volume de cimento exportado permitiu, no entanto, compensar parcialmente o efeito atrás referido. 

No que respeita ao Líbano, o EBITDA relativo ao conjunto das operações desenvolvidas cifrou-se em 21,7 milhões de 

euros, significando um acréscimo de 33,1% em relação aos primeiros 9 meses de 2012, devido i) à melhoria da 

performance da área comercial que resultou num aumento do volume de negócios, ii) ao facto do 1º semestre de 

2012 ter sido negativamente afectado, com o sobrecusto de aquisição de clínquer e cimento, resultante de paragens 

prolongadas das linhas de produção devido a cortes frequentes de abastecimento de electricidade e a problemas 

técnicos, iii) à melhoria dos indicadores dos consumos de energia térmica e iv) à diminuição da taxa de incorporação 

de clínquer. 

As actividades de desenvolvidas em Angola registaram uma contracção de 91,2% no valor do EBITDA, o qual atingiu os 

255 mil euros, em resultado da diminuição dos volumes vendidos e do preço médio de venda comparativamente com 

os primeiros 9 meses de 2012. 

As operações no Brasil geraram um EBITDA de 3,9 milhões de euros, traduzindo um aumento de 37,6% face aos 

primeiros 9 meses de 2012, tendo Grupo Semapa apropriado de 1,9 milhões de euros. 

Ambiente: 5,2 milhões de euros   25,0% 

O EBITDA do grupo ETSA totalizou 5,2 milhões de euros, representando uma redução de 25,0% face aos primeiros 9 

meses de 2012, explicada fundamentalmente (i) pela diminuição do volume de negócios, acima referido, (ii) pelo 

aumento generalizado do preço médio de compra dos subprodutos, fruto do enquadramento recessivo em que se 
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desenvolvem os negócios do grupo ETSA, iii) pelo significativo aumento da actividade SPOA (Sub Produtos de Origem 

Animal), com inerente crescimento da estrutura de custos de logística, de pessoal e de processamento fabril (nesta 

fase, ainda sem contrapartida em proveitos, gerados, ainda que de forma incompleta, a partir do mês de Junho de 

2013. 

Salientam-se ainda, como factores que afectaram positivamente o desempenho do período, a redução do custo das 

mercadorias vendidas por tonelada de matéria-prima processada, como resultado (i) da redução programada da 

actividade comercial de recolha em Espanha e (ii) da redução dos custos com combustíveis térmicos utilizados durante 

o processo de conversão industrial, fruto dos investimentos realizados. 

A margem EBITDA atingiu 23,7%, o que se traduziu numa variação negativa de cerca de 3,0 p.p face à margem de 

igual período de 2012. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub‐holdings instrumentais)  

O EBITDA das holdings contribuiu 0,7 milhões de euros, comparando desfavoravelmente com os 14,5 milhões de 

euros positivos registados no período homólogo do ano anterior decorrentes essencialmente da contabilização de 

items de carácter não recorrente no valor de 26,3 milhões de euros positivos nesse período.  

Dívida Líquida Consolidada: 1.327,5 milhões de euros   125,5 milhões de euros 

  

Evolução da Dívida Líquida Consolidada 

 

30-09-2013 31-12-2012 Var

Papel e Pasta 132,3 255,6 -123,3

Cimentos 319,9 304,3 15,6

Ambiente 20,0 20,6 -0,5

Holdings 855,3 872,6 -17,3

Total 1.327,5 1.453,0 -125,5

Milhões de euros

1.453,0 1.327,5

-123,3

15,6

-0,5 -17,3

Consolidado 
31-12-2012

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado 
30-09-2013
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Em 30 de Setembro de 2013, a dívida líquida consolidada totalizava 1.327,5 milhões de euros, o que representa uma 

redução de 125,5 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2012. 

 Esta evolução deve-se essencialmente ao efeito combinado: 

i) Da redução do nível de endividamento do segmento Papel e Pasta em 123,3 milhões de euros. Neste 
período, a Portucel distribuiu dividendos relativos ao exercício de 2012, no montante de 115,2 milhões 
de euros. Refira-se também que cerca de 23,2 milhões de euros de redução de endividamento decorrem 
directamente da valorização das acções próprias em carteira; 

ii) Do aumento de 15,6 milhões de euros no segmento de Cimentos, resultantes do aumento do nível de 
endividamento dos Grupos Secil e Supremo; 

iii) Da diminuição de 0,5 milhões de euros no segmento do Ambiente, resultante essencialmente do 
cumprimento do plano de reembolsos técnicos, apesar de a dívida do Estado Português, a 30 de 
Setembro de 2013, referente aos serviços prestados desde o dia 1 de Dezembro de 2012, ascender a 
cerca de 6,0 milhões de euros, dos quais, 5,5 milhões se encontram vencidos. Tal facto, torna 
insustentável a gestão de tesouraria; 

iv) Da redução de 17,3 milhões de euros nas holdings, na sequência designadamente do recebimento de 
dividendos da Portucel, da venda de acções da EDP, deduzidos do valor de custos financeiros, de 
estrutura e do pagamento de dividendos pela Semapa SGPS. Registe-se que houve uma valorização de 
6,8 milhões de euros da cotação das acções de empresas em carteira, que são essencialmente Semapa.  

 

4 Resultados Financeiros: ‐69,1 milhões de euros   61,4% 
 

Nos primeiros 9 meses de 2013, os resultados financeiros registaram um agravamento de 26,3 milhões de euros face 

ao período homólogo anterior, situando-se nos 69,1 milhões de euros negativos. 

Esta evolução resultou essencialmente: i) do aumento do endividamento médio do Grupo no período relacionado com 

as aquisições efectuadas (49% da Secil e 50% da Supremo), ii) do aumento da dívida bruta do Grupo Portucel com o 

objectivo de garantir flexibilidade financeira e elevados níveis de liquidez, iii) do agravamento das taxas médias de 

juro suportadas, iv) de perdas nos instrumentos de cobertura cambial contratados pelo Grupo e, v) da diminuição da 

taxa de remuneração da liquidez excedentária. 

5 Resultados Líquidos Consolidados: 69,6 milhões de euros   37,0% 
 

Os resultados líquidos consolidados acumulados dos primeiros 9 meses de 2013 totalizaram 69,6 milhões de euros, o 

que representou uma redução de 37,0% relativamente ao período homólogo do ano transacto. Esta evolução resulta 

essencialmente dos seguintes factores:  
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 Redução do EBITDA total de cerca de 34,6 milhões de euros;  
 

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

 Reversão de provisões no valor de 0,2 milhões de euros vs 4,4 milhões de euros em idêntico período do ano 
anterior;  

 

 Agravamento de 26,3 milhões de euros dos resultados financeiros face ao período homólogo;  
 

 Diminuição de impostos de 22,6 milhões de euros. 
 

 
6 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon nos Primeiros 9 Meses de 2013 
 

O final do 1º semestre ficou marcado por uma grande instabilidade nos mercados, o que acabou por reduzir e, 

nalguns casos, anular as valorizações acumuladas até ao final do mês de Maio. Depois da recuperação evidenciada 

pela maior parte dos mercados accionistas durante o mês de Julho, os índices europeus voltaram a registar uma nova 

correcção ao longo de Agosto. Já em Setembro, os mercados reagiram positivamente à divulgação de dados 

económicos que fortaleceram um cenário de recuperação para a zona Euro. Neste enquadramento, o índice PSI20 

acumulou no final do terceiro trimestre uma subida de 5,3% face ao início do ano.  

Embora positivo, o desempenho do índice português foi dos mais fracos entre as bolsas europeias, já que os índices 

francês, alemão e espanhol registaram valorizações entre 12 e 15%. O índice de Londres voltou a destacar-se com um 

ganho de 22,7%. 

 

 Nota: Cotações de fecho 

 

Dez-12 Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13

Vol. Médio Diário
66.450 acções

Ba
se

 1
00

   
  3

1/
12

/2
01

2

PSI 20 Período
5,3 % 

22,0%

Min: € 5,82
02 Jan

Max: € 7,32
07 Fev 

Semapa Período  

Preço  Acção
02 Jan 13 - € 5,82 
30 Set 13 - € 6,94
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O título Semapa registou uma valorização de 22,0%, em contraste com o comportamento do PSI20 ao longo do 

período em análise, que acumulou um ganho mais modesto de 5,3%. 

7 Perspectivas Futuras  
 

Enquanto a actividade nas economias mais desenvolvidas começa a dar sinais de alguma recuperação, o crescimento 

na China e de outros mercados emergentes demonstra algum arrefecimento. 

Na Zona Euro, registam-se sinais positivos na actividade económica em termos gerais, embora o nível de desemprego 

se mantenha elevado e se verifique pouco dinamismo no mercado de trabalho. Persistem alguns factores que limitam 

o crescimento económico, nomeadamente uma fraca procura interna, reflexo do processo de ajustamento financeiro 

público e privado, principalmente nas economias periféricas, e um ainda frágil sistema bancário que dificulta o 

financiamento à economia.  

Nos Estados Unidos, verifica-se alguma recuperação, sustentada no aumento da procura no sector imobiliário e nos 

bens duradouros, embora a expectativa de condições monetárias mais restritivas e a actual crise orçamental criem 

alguma instabilidade e incerteza. 

Em Portugal, segundo as previsões divulgadas pelo FMI, o produto interno bruto deverá cair 1,8% em 2013 (World 

Economic Outlook, FMI, Outubro 2013). O Banco de Portugal aponta para uma contracção do PIB de 1,6% em 2013 

(Boletim Económico de outono) em resultado da continuação da quebra da procura interna, fruto do processo de 

consolidação orçamental. O desempenho da economia portuguesa em 2013 estará dependente da evolução da 

procura externa.  

Papel e Pasta  

No referido enquadramento, o mercado de pasta BEKP tem-se mostrado bastante resiliente, verificando-se um 

crescimento da procura global e, em particular, a manutenção de uma forte procura por parte da China, factores que 

se deverão manter no futuro próximo. Persiste, no entanto, um elevado nível de incerteza relativamente ao impacto 

do arranque das novas capacidades de pasta previstas para o final de 2013 e início de 2014. Adicionalmente, a 

desvalorização face ao dólar das moedas dos principais produtores mundiais de BEKP, aumentando a sua 

competitividade, assim como a evolução da relação cambial directa entre o euro e o dólar, são factores que poderão 

impactar o equilíbrio neste mercado. 

No mercado de papel UWF, verificou-se recentemente uma menor redução na evolução do consumo aparente na 

Europa, após um longo período de quedas mais acentuadas, tendo o segmento de papéis de escritório, em particular, 

continuado a registar uma notável resiliência. No entanto, e não obstante esta evolução do consumo e dos sinais 
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positivos que surgem nas economias mais desenvolvidas, nomeadamente na Europa e nos EUA, o elevado nível de 

desemprego prevalecente e o lento ritmo de recuperação económica que se estima para estes mercados continuarão 

a afectar negativamente o consumo de UWF. Em paralelo com a situação económica atrás descrita, a pressão sobre as 

taxas de utilização da capacidade da indústria, em virtude da maior oferta disponível, bem como uma eventual 

tendência para o downgrading de qualidade fruto da maior penetração dos produtores asiáticos, poderão aumentar o 

nível de incerteza sobre a evolução do mercado no futuro próximo. 

Neste enquadramento, o Grupo mantém um esforço permanente no sentido de alargar os seus mercados e 

reposicionar o seu mix de produtos nos mercados tradicionais, tirando partido da notoriedade das suas marcas 

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

forma consistente a sua presença em novos mercados, nomeadamente em África e no Médio Oriente, os quais 

apresentam bom potencial de desenvolvimento, não obstante o difícil enquadramento competitivo que aí se vive. 

Cimentos  

O contexto económico geral mantém-se desfavorável ao desenvolvimento das principais actividades do Grupo Secil. 

Em Portugal, o principal mercado do Grupo Secil, as previsões mais recentes da AECOPS para o ano de 2013 apontam 

para uma quebra da produção de 15%, com uma redução de 18% na Habitação, de 14% na Engenharia Civil e de 13,8% 

no segmento Não Residencial, 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. 

Neste enquadramento, a Secil continua focada 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 já ocorrido o início do 

processo de optimização das funções de suporte, que envolverá a realização de um conjunto de projectos na área das 

tecnologias da informação com o objectivo de melhorar os processos organizativos. 

No que respeita à Tunísia, a recuperação económica tem vindo a ser efectuada a um ritmo mais lento do que o 

inicialmente previsto, estimando-se para 2013, de acordo com os dados publicados pelo FMI, um crescimento da 

economia de 3,0%, abaixo dos 3,6% verificados em 2012 (World Economic Outlook, FMI, Outubro 2013). Mantêm-se 

os focos de instabilidade e indeterminação quanto à evolução do país em termos políticos, sociais e económicos. 

No Líbano, estima-se um crescimento da economia de 1,5% (World Economic Outlook, FMI Outubro 2013), previsão 

revista em baixa face aos dados de Abril, ficando em linha com o registado em 2012, sendo a crise na Síria apontada 

como responsável pelo abrandamento no crescimento económico. 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. 
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Em Angola, os últimos dados divulgadas pelo FMI apontam para a manutenção do crescimento da economia, 

prevendo-se que o produto interno bruto aumente 5,6% em 2013, ligeiramente acima dos 5,2% verificados em 2012 

(World Economic Outlook, FMI, Outubro 2013). Estas perspectivas de crescimento assentam na expectativa de uma 

expansão mais robusta do sector petrolífero e da produção de gás, bem como do aumento do consumo privado e da 

implementação do programa de investimento público em infra-estruturas, prevendo-se, em consequência, um 

impacto positivo na actividade da construção e noutros sectores. 

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 que se estima que se venha a verificar no segundo 

semestre do próximo ano. 

Ambiente  

Tendo em consideração o actual contexto macroeconómico e financeiro, não se antecipam melhorias, a curto prazo, 

no sector onde o grupo ETSA se insere, uma vez que o decréscimo no consumo alimentar (por mera recomposição de 

cabaz ou outra) induz uma redução directa no volume de abates e, consequentemente, uma diminuição dos 

subprodutos gerados nesses centros de recolha. Assim, a concorrência entre operadores, deverá aumentar 

significativamente, em virtude da necessidade de reajustamento entre a procura e a oferta de capacidade de 

processamento de subprodutos, originando uma maior agressividade na angariação de matéria-prima, a qual será 

cada vez mais escassa e, portanto, mais dispendiosa, degradando as margens comerciais. 

O grupo ETSA tem a legítima expectativa de que a totalidade da dívida vencida relativa ao serviço SIRCA, incluindo os 

respectivos juros de mora, seja integralmente regularizada, pelo Estado Português, apenas durante o 1.º Semestre de 

2014. 

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

seus mercados, estimando-se que em 2013 as exportações representem cerca de 40,0% do valor global de vendas e 

(ii) a identificação de oportunidades de crescimento vertical, canalizando os investimentos na melhoria da eficiência 

operacional, a densificação dos canais trabalhados e a fidelização dos principais centros de recolha convencional e 

alternativos. 

O grupo ETSA tem em curso diversos projectos de investimento dirigidos maioritariamente à reconversão de 

consumos industriais e ao estabelecimento de novas unidades de negócio, potenciadores de valor acrescentado. 
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8 Eventos subsequentes 
 

No passado dia 28 de Outubro, foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Portucel SA, a distribuição de 

reservas, no montante de 12 cêntimos por acção em circulação, perfazendo um total de cerca de 86 milhões de euros.  

 

 

Lisboa, 31 de Outubro de 2013 

  

 

A Administração 


