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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DE 2014 

 

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS – comparação com os 

do período homólogo de 2013: 

• Volume de Negócios: 1.998,2 milhões de euros ���� 1,5% 

• Exportações e vendas no exterior: 1.605,0 milhões de euros - 80,3% do 

Volume de Negócios 

• EBITDA Total: 410,0 milhões de euros ���� 2,6% 

• EBIT: 226,0 milhões de euros ���� 4,8% 

• Resultado Líquido: 112,8 milhões de euros ���� 22,8% 

• Dívida Líquida: 1.111,3 milhões de euros ���� 174,0 milhões de euros (vs. 

Dezembro de 2013) 

• Dívida Líquida/EBITDA: 2,71x em Dez 2014 vs. 3,05x em Dez 2013 

 

Apesar da conjuntura negativa, o Volume de Negócios do Grupo Semapa foi de 1.998,2 

milhões de euros, traduzindo um crescimento de 1,5% relativamente ao ano anterior, o 

EBITDA atingiu 410,0 milhões de euros e o Resultado Líquido 112,8 milhões de euros. 

A Dívida Líquida totalizou 1.111,3 milhões de euros, o que representou uma diminuição 

de 174 milhões de euros relativamente ao exercício anterior, após o pagamento de 

dividendos e a realização de investimentos significativos, o que traduz a forte 

capacidade de geração de fundos do Grupo. 
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Indicadores Económico Financeiros 

 

  
Notas: 

• EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 

• Cash-Flow = lucros retidos do exercício + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 

• Dívida líquida = dívida remunerada não corrente (líquida de encargos com emissão de empréstimos) + dívida remunerada corrente 
(incluindo dívida a acionistas) – caixa e seus equivalentes – valor de mercado das acções próprias da Semapa e Portucel e outros 
títulos em carteira (Activos financeiros ao justo valor através de resultados e Activos disponíveis para venda) 

• A variação percentual corresponde a valores não arredondados 
 
Com a entrada em vigor da IFRS 11, o Grupo passou a consolidar as suas participações em entidades conjuntamente controladas pelo 
método da equivalência patrimonial. Os montantes apresentados nos comparativos de 2013 foram assim reexpressos por forma a 
facilitar a sua comparabilidade. Em resultado desta alteração, as participações do Grupo na Supremo Cimentos e na Secil Unicon, 
anteriormente consolidadas pelo método proporcional, encontram-se integradas nas presentes demonstrações financeiras 
consolidadas pelo método da equivalência patrimonial. 
  

  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

2014
Reexpresso

2013
Var.

Publicado
2013

Volume de Vendas 1.998,2 1.969,0 1,5% 1.990,5

Outros Proveitos 59,1 49,8 18,6% 52,0

Gastos e Perdas (1.647,3) (1.597,9) -3,1% (1.620,4)

EBITDA Total 410,0 420,9 -2,6% 422,1

EBITDA Recorrente 408,5 419,4 -2,6% 420,6

Amortizações e perdas por imparidade (172,3) (168,1) -2,5% (169,4)

Provisões (reforços e reversões) (11,6) (15,3) 23,9% (14,1)

EBIT 226,0 237,5 -4,8% 238,6

Resultados Financeiros (103,9) (85,4) -21,7% (86,9)

Resultados Antes de Impostos 122,2 152,1 -19,7% 151,7

Impostos sobre Lucros 30,1 39,4 -23,6% 39,4

Lucros Retidos do Exercício 152,3 191,5 -20,5% 191,1

Atribuível a Acionistas da Semapa 112,8 146,1 -22,8% 146,1

Atribuível a Interesses Não Controlados 39,5 45,3 -12,9% 45,0

Cash-Flow  336,2 374,9 -10,3% 374,7

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 20,5% 21,4% -0,9 p.p. 21,2%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 11,3% 12,1% -0,7 p.p. 12,0%

31-12-2014
Reexpresso

31-12-2013
Dez14 vs. 

Dez13
Publicado

31-12-2013

Capitais Próprios (antes de INC) 900,4 880,7 2,2% 880,7

Dívida Líquida 1.111,3 1.285,3 -13,5% 1.324,8
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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. 
 

• A partir de 1 de Janeiro de 2014, na sequência da alteração do método de consolidação da participação do Grupo na 
Supremo Cimentos de proporcional para equivalência patrimonial, o segmento Cimentos passou a integrar apenas 100% das 
operações do Grupo Secil, ao contrário do sucedido em exercícios anteriores em que este segmento incorporava 100% do 
Grupo Secil e 50% do Grupo Supremo. 

  

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros) 

Papel e 
Pasta

Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 1.542,3 429,6 26,3 - 1.998,2

EBITDA Total 328,4 74,4 3,9 3,2 410,0

EBITDA Recorrente 328,0 73,3 3,9 3,2 408,5

Amortizações e perdas por imparidade (126,8) (42,6) (2,6) (0,4) (172,3)

Provisões (reforços e reversões) 1,3 (7,5) 0,0 (5,5) (11,6)

EBIT 203,0 24,4 1,3 (2,6) 226,0

Resultados Financeiros (34,2) (14,7) (1,1) (54,0) (103,9)

Resultados Antes de Impostos 168,9 9,7 0,2 (56,6) 122,2

Impostos sobre Lucros 8,0 5,2 0,4 16,4 30,1

Lucros Retidos do Exercício 176,9 15,0 0,6 (40,1) 152,3

Atribuível a Acionistas da Semapa 143,6 8,8 0,6 (40,1) 112,8

Atribuível a Interesses Não Controlados 33,3 6,2 0,0 - 39,5

Cash-Flow 302,3 65,0 3,1 (34,3) 336,2

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 21,3% 17,3% 14,6% - 20,5%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 13,2% 5,7% 4,8% - 11,3%

Dívida Líquida 117,9 178,4 15,4 799,7 1.111,3
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Indicadores Económico Financeiros Trimestrais 

 

 
 

Notas: 

• EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 

• A variação percentual corresponde a valores não arredondados 
 
Com a entrada em vigor da IFRS 11, o Grupo passou a consolidar as suas participações em entidades conjuntamente controladas pelo 

método da equivalência patrimonial. Os montantes apresentados nos comparativos de 2013 foram assim reexpressos por forma a 

facilitar a sua comparabilidade. Em resultado desta alteração, as participações do Grupo na Supremo Cimentos e na Secil Unicon, 

anteriormente consolidadas pelo método proporcional, encontram-se integradas nas presentes demonstrações financeiras 

consolidadas pelo método da equivalência patrimonial. 

 

Verificamos pela análise do quadro acima, que se tem vindo a registar uma evolução favorável ao longo do 

ano dos indicadores operacionais, designadamente do volume de vendas, do EBITDA e dos resultados 

líquidos. 

  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

4º T2013 
Reexpresso

1º T2014 2º T2014 3º T2014 4º T2014
Var (%) 

4ºT14/4ºT13

Volume de Vendas 496,3 468,9 508,0 505,5 515,8 3,9%

EBITDA Total 108,4 93,8 103,1 101,5 111,6 2,9%

EBIT 49,6 53,1 68,0 57,1 47,9 -3,5%

Resultados Financeiros (17,4) (26,3) (28,9) (22,7) (25,9) -48,6%

Resultados Antes de Impostos 32,2 26,7 39,1 34,4 22,0 -31,8%

Impostos sobre Lucros 57,6 (0,6) 2,8 6,9 21,0 -63,6%

Atribuível a Acionistas da Semapa 76,5 17,5 30,3 32,2 32,8 -57,2%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 21,8% 20,0% 20,3% 20,1% 21,6% -0,2 p.p.
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1 Principais acontecimentos 

 

� A Portucel pagou dividendos e distribuiu reservas no montante total de 200,8 milhões de euros, 

correspondentes a 0,28 euros/ação. 

 

� A Semapa procedeu à distribuição de dividendos no valor de 37,5 milhões de euros, a que 

corresponderam 0,332 euros/ação. 

 

� No dia 24 de setembro, a Semapa adquiriu em Bolsa 6.380.000 ações próprias, correspondentes a 

5,392% do capital social, num investimento total de 61,3 milhões euros, passando a ser detentora 

de 9,996% do respetivo capital social. 

 

� Em abril de 2014, a Semapa realizou uma Oferta Pública de Subscrição de Obrigações no valor 

total de 150 milhões de euros, com vencimento em 2019, tendo incrementado em 50% o valor inicial 

da emissão no decurso do período de subscrição, face à elevada procura demonstrada pelos 

Investidores.  

 

� Em novembro de 2014, a Semapa emitiu um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, 

no montante total de 80 milhões de euros, com vencimento em 2020, tendo procedido à 

amortização no valor de 48,9 milhões de euros de obrigações representativas da emissão, por 

subscrição particular, “Obrigações Semapa 2006/2016 – 2.ª Emissão”, inicialmente no valor total de 

50 milhões de euros. 

 

� No âmbito do refinanciamento da sua dívida financeira, visando o prolongamento da respetiva 

maturidade, no final de 2014, a Semapa contratou um Programa de Papel Comercial no valor total 

de 120 milhões de euros, com prazo de 4 anos. 

 

� Arranque do projeto de expansão de capacidade da fábrica de Cacia do Grupo Portucel Soporcel. 

 

� Assinatura de acordo de cooperação com o IFC para a entrada no capital da Portucel Moçambique 

com uma participação de 20%. Continuação do desenvolvimento do projeto integrado de floresta, 

pasta e energia em Moçambique. 

 

� Decisão de iniciar a construção em 2015 pelo Grupo Portucel Soporcel de uma fábrica de produção 

de pellets nos EUA. 
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� Decisão de diversificação do negócio do Grupo Portucel Soporcel para o segmento do tissue. Já em 

2015, a Portucel celebrou um contrato de compra da AMS BR Star Paper S.A. localizado em Vila 

Velha de Ródão, Portugal, com capacidade atual de produção de 30.000 toneladas de tissue e de 

50.000 toneladas de converting com um plano de duplicação da capacidade de produção de papel 

tissue em curso. 

 

� A nova fábrica de cimento, em construção pela Supremo Cimentos, S.A. no Brasil, tem a sua 

conclusão prevista para o primeiro trimestre deste ano. Com o início de atividade desta unidade 

produtiva, a totalidade da capacidade de cimento instalada da Supremo atingirá os dois milhões de 

toneladas. 
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2 Volume de Negócios Consolidado: 1.998,2 milhões de euros � 1,5% 

 

       Evolução Contribuição por Área de Negócio 

 

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa no exercício de 2014 foi de 1.998,2 milhões de euros, 

resultando num crescimento de 1,5% face ao ano anterior, com a seguinte contribuição por área de negócio: 

Papel e Pasta: 1.542,3 milhões de euros � 0,8% 

Em 2014, o Grupo Portucel Soporcel registou um volume de negócios de 1.542,3 milhões de euros, cerca 

de 0,8% acima do ano anterior, sustentado num forte crescimento do volume de vendas de papel, num 

contexto de queda dos preços da pasta e papel. 

A área de papel uncoated woodfree (UWF) em 2014 registou níveis recordes de vendas, ao atingir mais de 

1.564 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 3%. Foram atingidos máximos de 

produção, num total de 1.560 milhões de toneladas, ficando 2,5% acima de 2013. O aumento do volume de 

vendas permitiu sustentar um crescimento no valor de vendas de papel de 2,0%, apesar da evolução 

negativa do preço. O Grupo Portucel Soporcel registou uma quebra de 1,0% no preço médio de venda de 

papel, obtendo, no entanto, uma evolução mais favorável do que a do índice de referência do mercado A4 

copy-B, que caiu cerca de 2%. A melhoria da composição do mix de produtos, evidenciado pelo crescimento 

de 2% nas vendas de marcas próprias e produtos premium, continuou a ser um fator diferenciador para o 

Grupo. A variação cambial favorável de algumas moedas face ao Euro, nomeadamente da libra, tiveram 

também um pequeno efeito positivo no preço médio de venda. O impacto da variação do dólar teve um 

efeito marginal em termos da variação anual, refletindo-se essencialmente no preço médio do 4º trimestre.        

No negócio da pasta de eucalipto, tal como era expectável num ano marcado pela entrada de novas e 

significativas capacidades no mercado, o preço da pasta registou uma tendência de descida, que se 

traduziu numa desvalorização anual média do índice do preço de referência PIX BHKP em euros em cerca 

de 6%. No entanto, as condições de mercado começaram a evidenciar alguma melhoria a partir de 

setembro, assistindo-se a um aumento global da procura de pasta de eucalipto e ao encerramento de 

Valores em milhões de euros

1.542,3

1.998,2429,6 26,3 0,0

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total

1.969,0 1.998,2

2013 2014

1,5%
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capacidade. Os preços da pasta em euros beneficiaram também da valorização do USD ocorrida no final do 

ano. Neste enquadramento, e em resultado de uma maior integração em papel, o Grupo Portucel Soporcel 

viu o seu volume de vendas registar uma diminuição de 9,4%. A queda no volume de vendas, aliada à 

redução do preço, traduziu-se numa variação negativa de cerca de 17% no valor das vendas de pasta.  

Na energia, a produção evoluiu favoravelmente, crescendo 2,2% em 2014, atingindo 2.392 GWh. O Grupo 

Portucel Soporcel vendeu um total de 2.184 GWh à rede, que se traduziu num valor das vendas de energia 

de 235,6 milhões de euros. O preço de venda ficou 1% abaixo do registado em 2013, uma evolução 

explicada essencialmente pela redução do indexante e pelas alterações de perfis de produção devido às 

paragens de manutenção. 

Cimentos1: 429,6 milhões de euros ���� 5,0%  

 

Em 2014, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 429,6 milhões de euros, 5,0% acima do valor 

registado no exercício do ano anterior, sendo que este aumento se deveu maioritariamente à boa 

performance das operações de exportação de cimento e clínquer a partir de Portugal, cujo volume de 

negócios cresceu 22,4% face ao ano transato, e da unidade de negócio de cimento da Tunísia, que 

apresentou um crescimento de 14,8% quando comparado com o ano de 2013. 

Em Portugal, de acordo com a FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras 

Públicas, embora a evolução da construção se mantenha desfavorável, observou-se durante o ano de 2014 

um abrandamento da crise neste setor. Assim, embora os indicadores quantitativos disponíveis tenham 

mantido uma tendência de quebra, esta foi mais moderada que em 2013.  

                                                
1
 A partir de 1 de janeiro de 2014, o Segmento Cimentos incorpora 100% das operações do Grupo Secil. Nos reportes anteriores, o Segmento Cimentos incluía 100% do Grupo 

Secil + 50% do Grupo Supremo. Os montantes apresentados nos comparativos de 2013 foram assim reexpressos por forma a facilitar a sua comparabilidade. 

Volume de Negócios - Distribuição por Geografia

222,4

67,2
23,9

5,4

90,4

409,3

236,4

75,5

21,7 6,3

89,7

429,6

Portugal Tunísia Angola Cabo Verde Líbano Total

M
ilh

õ
es

 E
u

ro
s

2013 2014

+6,3%

+12,3%

-8,9% +16,5%

+5,0%

-0,8%
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O índice de produção na construção registou em novembro de 2014 uma variação de -5,8% em termos 

homólogos (INE, novembro 2014), traduzindo uma redução menos expressiva que a verificada no mês 

anterior (-6,4%), e o índice de emprego diminuiu 2,8%. Apesar destes índices terem continuado a 

apresentar reduções, as variações homólogas têm vindo a diminuir, prolongando a tendência de variação 

menos negativa na atividade da construção, que se manteve ao longo de 2014. 

A acompanhar a tendência verificada na construção, a procura de cimento continua em queda. De acordo 

com os dados disponíveis, o consumo de cimento registou uma variação negativa de 7% comparativamente 

a 2013, uma quebra, ainda assim, menos acentuada do que as registadas nos últimos anos. 

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

Portugal durante o ano de 2014 apresentou um aumento de 6,3% comparativamente com o ano anterior, 

situando-se em cerca de 236,4 milhões de euros. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal, que inclui as vendas efetuadas em Portugal e exportações, 

registou um volume de negócios de 173,4 milhões de euros, o que representou um crescimento de 7,5% 

face aos valores do ano anterior. Este crescimento resultou, conforme acima referido, da boa performance 

da atividade de exportação, que registou um aumento do volume de negócios em 22,4% e uma contribuição 

de 64,9% para o volume de vendas total, já que no mercado interno se verificou uma diminuição no volume 

de negócios e no volume de vendas de, respetivamente, 4,3% e 8,3%, face ao ano anterior. 

Nos restantes segmentos de negócio com atividade desenvolvida a partir de Portugal (betões, inertes, 

argamassas, pré-fabricados e outros), o volume de negócios em 2014 ascendeu a cerca de 63,0 milhões de 

euros, o que se traduziu num crescimento de 3,2% quando comparado com o ano anterior. 

Na Tunísia a situação económica permanece frágil, com um crescimento insuficiente para fazer face ao 

elevado nível de desemprego do país, continuando a mesma a ser afetada pelos efeitos da primavera 

árabe, com instabilidade política e social, e pelo prolongamento do período de transição política. Este 

enquadramento desfavorável, associado à recessão que se verifica nos setores de obras públicas e da 

construção habitacional e comercial, originou um decréscimo no consumo de cimento de 1,7% face ao ano 

anterior. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país durante o ano de 2014 atingiu 

cerca de 75,5 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga positiva de 12,3%.  

No que respeita à unidade de negócio de cimento, o volume de negócios ascendeu a cerca de 68,1 milhões 

de euros, 14,8% acima do valor registado no ano anterior, salientando-se a boa performance registada no 

mercado externo. A liberalização dos preços de venda no mercado local, que ocorreu no início de janeiro de 

2014, teve um impacto positivo no volume de negócios desta unidade, uma vez que permitiu colmatar o 
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impacto negativo registado ao nível das quantidades vendidas no mercado interno (-4,1%). No mercado 

externo, apesar das vendas terem sido condicionadas pela instabilidade política que se verifica na Líbia, 

principal destino das exportações da unidade de negócio de cimento, foi registada uma evolução bastante 

favorável durante o ano de 2014, o que se traduziu num aumento do volume de negócios de 67,0% 

comparativamente ao período homólogo. 

De referir que a desvalorização do dinar tunisino teve um contributo negativo no volume de negócios desta 

unidade em cerca de 2,9 milhões de euros. 

No Líbano, a atividade económica tem sido influenciada negativamente pelos impactos decorrentes da 

situação vivida na região do Médio Oriente, e em particular na Síria. No que respeita ao consumo de 

cimento, prevê-se que o mesmo tenha atingido um valor de 5,5 milhões de toneladas, 5,5% abaixo do 

verificado no ano transato. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas no Líbano registou cerca de 89,7 milhões 

de euros, o que traduziu uma diminuição de 0,8% face ao ano anterior.  

A unidade de negócio de cimento atingiu, durante o ano de 2014, um volume de negócios de 82,4 milhões 

de euros, o que representou uma evolução positiva de 1,4% face ao valor registado em idêntico período do 

ano anterior, devido, fundamentalmente, ao aumento dos volumes vendidos em 2,4%. O menor crescimento 

do volume de negócios face ao volume de vendas deveu-se principalmente às vendas de clínquer 

realizadas durante o 1º semestre de 2014, cujo preço de venda é inferior ao do cimento, uma vez que a 

redução que se verificou no preço médio unitário de venda de cimento foi ligeira.   

Em Angola, o setor da construção manteve a sua tendência de crescimento acentuado, suportado no 

investimento no setor energético, bem como nos planos governamentais de construção de projetos de 

habitação de larga escala e de requalificação de estradas, pontes, silos e sistema ferroviário, beneficiando 

diretamente o consumo de cimento, o qual apresentou em 2014 um crescimento de 3,6% face ao ano 

anterior. 

A atividade desenvolvida pelo Grupo Secil em Angola durante o ano de 2014 registou um desempenho 

inferior ao verificado no ano anterior, tendo o volume de negócios totalizado cerca de 21,7 milhões de euros, 

o que resultou numa quebra de 8,9% face a 2013. Este desempenho deveu-se, fundamentalmente, à 

diminuição dos preços médios de venda, uma vez que o volume de vendas se manteve praticamente ao 

mesmo nível do ano anterior. A referida diminuição dos preços médios resulta, essencialmente, da entrada 

em laboração de uma fábrica de cimento na zona do Kwanza Sul, que adotou uma política de preços mais 

competitiva face aos preços de mercado e aos preços praticados pelo Grupo Secil. Refira-se que a 

legislação que limita as importações de cimento publicada em janeiro de 2014 iniciou a sua aplicação a 
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partir do 2º semestre do ano, tendo-se verificado em 2014 uma redução superior a 50% nas quantidades 

importadas.  

No Brasil, prevê-se que o mercado de cimento apresente um crescimento de cerca de 1,0% a nível 

nacional e de 1,5% na região Sul (região onde o Grupo Supremo
2
 atua) face ao ano anterior. 

Em 2014, o conjunto das operações desenvolvidas pelo Grupo Supremo gerou um volume de negócios de 

54,4 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de cerca de 5,7% face a igual período do ano 

anterior. Refira-se que a desvalorização cambial afetou negativamente o volume de negócios em 4,8 

milhões de euros. 

Ambiente: 26,3 milhões de euros ���� 9,7% 

O volume de negócios do Grupo ETSA cifrou-se em cerca de 26,3 milhões de euros no ano de 2014, o que 

representou uma quebra de aproximadamente 9,7% relativamente ao ano de 2013. 

Esta evolução desfavorável resulta essencialmente do efeito combinado (i) da redução, relativamente ao 

ano anterior, do volume de negócios associado à recolha, transporte e destruição de cadáveres animais, no 

âmbito do serviço SIRCA, prestado ao Estado Português e no âmbito do serviço privado, prestado 

individualmente às explorações privadas de suinicultores, na sequência de uma redução das quantidades 

efetivamente recolhidas, mas, fundamentalmente, de uma redução do preço médio da prestação de 

serviços contratados naqueles dois canais de negócio e (ii) do decréscimo do volume de negócios 

associado à venda dos principais produtos de categoria 3, essencialmente decorrente de uma redução dos 

preços de venda. 

  

                                                
2
 Conforme anteriormente referido, o Grupo Semapa passou a consolidar a participação no Grupo Supremo pelo método da equivalência patrimonial. Apesar de não estarem 

incluídos no segmento Cimentos, apresentam-se de forma autónoma os principais indicadores económico-financeiros do Grupo Supremo. 
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3 EBITDA Consolidado Total: 410,0 milhões de euros ���� 2,6%   
 

Margem EBITDA Consolidada: 20,5% ���� 0,9 p.p.  

 

        Evolução     Contribuição por Área de Negócio 

 

O EBITDA total em 2014 contraiu cerca de 2,6% face ao ano anterior, atingindo 410,0 milhões de euros. A 

margem consolidada situou-se nos 20,5%, 0,9 p.p. abaixo da registada em 2013.  

Papel e Pasta: 328,4 milhões de euros ���� 6,3% 

Em 2014, o EBITDA da área de negócios de Papel e Pasta totalizou 328,4 milhões de euros, que compara 

com 350,4 milhões de euros em 2013, sendo que a redução nos preços de venda de pasta e de papel teve 

um impacto determinante na geração de EBITDA. 

Refira-se que o Grupo Portucel Soporcel registou uma evolução favorável de alguns custos, em particular 

dos produtos químicos e da logística. A melhoria dos custos de logística merece referência especial tendo 

em consideração a expansão geográfica dos mercados de destino dos produtos comercializados. O Grupo 

Portucel Soporcel registou ainda uma redução significativa no preço de compra da eletricidade, em 

resultado das novas negociações de compra, efetuadas em melhores condições, tendo em consideração a 

evolução do mercado.  

Estas melhorias não foram, no entanto, suficientes para compensar o agravamento de alguns fatores de 

produção, nomeadamente os custos com pessoal e os custos da madeira, apesar da evolução favorável 

verificada no custo da matéria-prima no mercado nacional na segunda metade de 2014 e que se deverá 

prolongar em 2015. O aumento nos custos com pessoal deveu-se essencialmente ao reforço previsto na 

contribuição inicial de um dos planos de pensões de contribuição definida do Grupo. 

A margem EBITDA situou-se nos 21,3% em 2014, 1,6 p.p. abaixo do registado no mesmo período do ano 

transato. 

Valores em milhões de euros

420,9 410,0

2013 2014

-2,6%

328,4

410,074,4 3,9 3,2

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total
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Cimentos3: 74,4 milhões de euros ���� 18,4% 

 

O EBITDA da área dos cimentos foi de 74,4 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de 18,4% 

face ao ano de 2013. Em 2014, a margem EBITDA situou-se nos 17,3%, 2,0 p.p. acima do observado no 

ano anterior. 

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

positiva de 18,8%, cifrando-se em 27,4 milhões de euros vs. 23,1 milhões de euros no ano anterior. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal atingiu um EBITDA de 31,4 milhões de euros, 20,6% acima 

do valor registado no ano transato. 

Destaca-se a diminuição significativa dos custos operacionais, incluindo os custos com pessoal, resultante 

do processo de restruturação e otimização operacional realizada em 2012 e 2013, que, em conjunto com a 

atividade de exportação, permitiu compensar o impacto da quebra de atividade no mercado interno. 

As unidades de negócio de argamassas e pré-fabricados apresentaram uma performance bastante superior 

à verificada no ano de 2013, reflexo (i) do aumento da atividade de exportação, (ii) da aposta em produtos 

de maior valor acrescentado, no caso das argamassas e (iii) das restruturações operacionais efetuadas, no 

caso dos pré-fabricados.   

As unidades de negócio de inertes e de betão pronto atingiram em 2014, o valor negativo de 5,2 milhões de 

euros (vs. 3,1 milhões de euros negativos em 2013), reflexo direto da depressão em que se encontra o 

mercado de construção, não tendo as medidas de restruturação operacional sido suficientes para inverter 

                                                
3
 A partir de 1 de janeiro de 2014, o Segmento Cimentos incorpora 100% das operações do Grupo Secil. Nos reportes anteriores, o Segmento Cimentos incluía 100% do Grupo 

Secil + 50% do Grupo Supremo. Os montantes apresentados nos comparativos de 2013 foram assim reexpressos por forma a facilitar a sua comparabilidade. 

EBITDA - Distribuição por Geografia

23,1

8,0
0,3 0,2
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-1,1
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M
ilh

õe
s

 E
ur

os

2013 2014

+18,8%

-429,3% +139,5%

+18,4%

+119,2%

-3,8%



 

 

 

Apresentação de Resultados de 2014 

 
 

Página 15 

esta situação. Refira-se, no entanto, que os resultados da unidade de negócio de inertes foram 

negativamente influenciados pelo registo de imparidades, que caso não tivesse ocorrido resultaria num valor 

de EBITDA positivo.    

Na Tunísia, o EBITDA das atividades desenvolvidas durante o ano de 2014 foi de 17,6 milhões de euros, o 

que se traduziu num crescimento de 119,2% face ao ano anterior.  

Em 2014, a unidade de cimento apresentou um EBITDA de 17,2 milhões de euros, 140,1% acima do valor 

registado no ano anterior. Este crescimento deveu-se ao aumento do volume de negócios anteriormente 

referido e à melhoria da performance da área da produção.  

Refira-se que, durante o ano de 2013, os custos de produção tinham sido negativamente afetados com a 

aquisição de clínquer a terceiros a um preço mais elevado, em resultado de paragens ocorridas nos dois 

fornos para substituição dos arrefecedores. 

Em 2014, a produção de clínquer aumentou e as compras ao exterior reduziram-se significativamente, 

tendo-se verificado um aumento da produção média diária e um aumento do fator de utilização dos fornos. 

Também, em resultado dos investimentos realizados em 2013, obtiveram-se ganhos de eficiência 

energética, materializados através da melhoria dos indicadores de consumo de energia elétrica e térmica, 

comparativamente com igual período do ano anterior.  

No Líbano, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas durante o ano de 2014 cifrou-se em 30,1 

milhões de euros, o que representou uma quebra de 3,8% em relação ao ano anterior. 

A unidade de cimento atingiu um EBITDA de 29,4 milhões de euros, 3,5% abaixo do registado no ano de 

2013. Para além da melhoria verificada na performance da área comercial, que se traduziu num aumento do 

volume de negócios, registou-se igualmente uma melhoria na performance da área da produção, fruto da 

remodelação da linha 1 ocorrida em 2013 que permitiu (i) aumentar a produção média diária e o fator de 

utilização dos fornos, (ii) melhorar os indicadores dos consumos de energia térmica e (iii) eliminar as 

aquisições de clínquer a terceiros ocorridas no 1º semestre do ano anterior. Refira-se, no entanto, que o 

EBITDA desta unidade está influenciado negativamente por custos relacionados com o início de novas 

atividades (argamassas e fábrica de blocos) que praticamente não geraram receitas em 2014.  

As atividades desenvolvidas em Angola registaram uma contração no valor do EBITDA, que atingiu 1,1 

milhões de euros negativos, em resultado da diminuição do preço médio de venda face ao ano de 2013. 

Refira-se a diminuição registada ao nível dos custos com pessoal e ao nível dos custos de produção, em 

resultado da redução da taxa de incorporação de clínquer, permitida pelos investimentos efetuados nos 

moinhos concluídos no final do ano anterior. 
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As operações do Grupo Supremo
4
 no Brasil durante o ano de 2014 geraram um EBITDA de 6,5 milhões de 

euros, o que se traduziu num aumento de 34,2% face ao ano anterior. Este bom desempenho deveu-se à 

melhoria da performance operacional, quer na unidade de cimento, através do aumento da produção e da 

redução da incorporação de clínquer no cimento, quer na unidade de betão pronto, onde se verificou um 

aumento da produção, permitindo desta forma uma maior diluição de custos fixos e consequente aumento 

das margens operacionais em ambas as unidades.  

Ambiente: 3,9 milhões de euros ���� 40,3% 

O EBITDA do Grupo ETSA totalizou no exercício de 2014 cerca de 3,9 milhões de euros, o que representou 

uma redução de cerca de 40,3% face ao exercício do ano anterior, explicada fundamentalmente (i) pela 

diminuição do volume de negócios acima referenciada, e sobretudo (ii) pelo progressivo e amplo 

desfasamento entre o preço de compra das principais matérias-primas e o preço de venda dos principais 

produtos finais, que têm vindo a registar um decréscimo bastante significativo nos principais mercados, em 

virtude do enquadramento recessivo e atípico também verificado nos principais mercados de commodities a 

nível mundial (oleaginosas e petróleo). 

Salienta-se, no entanto, como fator que contribuiu positivamente para o desempenho do período, a 

significativa redução dos custos com combustíveis térmicos utilizados no processo de conversão industrial, 

fruto dos investimentos entretanto realizados. 

A margem de EBITDA atingiu 14,6%, o que se traduziu numa variação negativa de cerca de 7,5 p.p face à 

margem homóloga registada no ano de 2013. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumentais)  

As holdings tiveram um contributo positivo para o EBITDA de 3,2 milhões de euros, comparando 

favoravelmente com os 1,2 milhões de euros registados em 2013. 

  

                                                
4
 Conforme anteriormente referido, o Grupo Semapa passou a consolidar a participação no Grupo Supremo pelo método da equivalência patrimonial. Apesar de não estarem 

incluídos no segmento Cimentos, apresentam-se de forma autónoma os principais indicadores económico-financeiros do Grupo Supremo. 
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4 Dívida Líquida Consolidada: 1.111,3 milhões de euros ���� 174,0 milhões de euros 
 

 

Em 31 de dezembro de 2014, a dívida líquida consolidada totalizava 1.111,3 milhões de euros, o que 

representou uma redução de 174,0 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2013. 

5 Resultados Financeiros: -103,9 milhões de euros ���� 21,7% 
 

Em 2014, os resultados financeiros totalizaram 103,9 milhões de euros negativos, o que representou um 

agravamento de 18,5 milhões de euros face ao valor registado no período homólogo, em resultado, 

designadamente (i) do aumento do endividamento médio bruto no período e respetivos encargos financeiros 

(no caso do Grupo Portucel Soporcel refira-se o aumento destes encargos, após a emissão obrigacionista 

no mercado de high yield efetuada em Maio de 2013 que teve um efeito negativo nos resultados durante 8 

meses em 2013 vs. 12 meses no exercício de 2014) e (ii) da menor remuneração auferida pelos excedentes 

de tesouraria do Grupo. 

Saliente-se ainda que (i) os resultados financeiros de 2013 do Grupo Portucel Soporcel incluíram um ganho 

de cerca de 8,0 milhões de euros em juros compensatórios, relativos à adesão ao Regime Excecional de 

Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social (RERD) e (ii) os resultados financeiros das holdings 

estão afetados de uma perda cambial de cerca de 1,3 milhões de euros em 2014 vs. um ganho de 10,7 

milhões de euros em 2013, este último em resultado da significativa valorização cambial do Euro face ao 

Real brasileiro que se verificou neste exercício.  

  

Evolução da Dívida Líquida Consolidada

(milhões de euros) 31-12-2014 31-12-2013 Var.
Papel e Pasta 117,9 162,6 -44,8

Cimentos 178,4 224,9 -46,5

Ambiente 15,4 19,6 -4,2

Holdings 799,7 878,2 -78,5

Total 1.111,3 1.285,3 -174,0

1.285,3

1.111,3-44,8
-46,5 -4,2

-78,5

Consolidado               
31-12-2013

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado                
31-12-2014
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6 Resultado Líquido Consolidado: 112,8 milhões de euros ���� 22,8% 
 

O resultado líquido consolidado do exercício de 2014 totalizou 112,8 milhões de euros, o que representa 

uma redução de 22,8% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Esta evolução resulta 

essencialmente do efeito combinado dos seguintes fatores:  

� Redução do EBITDA total em cerca de 10,9 milhões de euros;  

� Aumento das amortizações e perdas por imparidade, no valor de 4,1 milhões de euros; 

� Redução de provisões no valor de 3,7 milhões de euros, resultante essencialmente da libertação de 

provisões que vieram a revelar-se desnecessárias;  

� Agravamento em 18,5 milhões de euros dos resultados financeiros líquidos face a idêntico período 

do ano anterior;  

� Efeito dos impostos, resultante essencialmente (i) da libertação de provisões que tinham sido 

constituídas neste âmbito, (ii) da redução da taxa de imposto aplicável aos impostos diferidos por 

via da redução da taxa de IRC, de 23% para 21%, e (iii) da inclusão das sociedades dos Grupos 

Portucel Soporcel e Secil no grupo fiscal do qual a Semapa é sociedade dominante decorrente das 

alterações legislativas. Em 2013, esta rubrica foi positivamente influenciada pelo registo de impostos 

diferidos ativos sobre prejuízos fiscais existentes no Grupo e disponíveis para reporte em anos 

futuros, bem como pelo efeito da redução da taxa de imposto aplicável aos mesmos por via da 

redução da taxa de IRC, de 25% para 23%.  

 

7 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon em 2014 
 

A primeira metade do ano de 2014 foi positiva para a generalidade dos índices bolsistas, tendo ocorrido, no 

entanto, uma inversão desta tendência ao longo do segundo semestre. Dados macroeconómicos abaixo 

das expectativas e tensões geopolíticas foram alguns dos elementos que afetaram negativamente a 

evolução dos mercados.  

Entre as bolsas europeias, os índices IBEX 35, Euronext 100 e Xetra Dax conseguiram, ainda assim, fechar 

o ano em terreno positivo, salientando-se pela negativa o índice PSI20. De facto, a bolsa portuguesa 

registou em 2014 a terceira maior queda da sua história (apenas superada pelas quedas de 2008 e 2011), 

caindo 26,8%, num ano marcado pela profunda crise num dos principais grupos financeiros do país, que 

resultou no contágio a outros títulos relevantes no mercado português, e na saída de dois dos constituintes 

do índice. 

Neste contexto, o título Semapa destacou-se, tendo registado uma forte valorização que atingiu os 23,1%, 

superando largamente o comportamento do PSI20 ao longo do período em análise, em claro movimento de 

contra-ciclo. A cotação do título Semapa alcançou o máximo de 11,520 euros no dia 10 de junho. 
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8 Perspetivas Futuras  
 

As projeções relativas ao crescimento económico mundial para os próximos dois anos continuam a ser alvo 

de revisões em baixa, sendo expectável ritmos de crescimentos diferenciados entre os vários blocos 

económicos. A instabilidade geopolítica existente nalgumas geografias, assim como a evolução recente dos 

preços das matérias-primas, poderão ter um impacto negativo nos níveis de crescimento de algumas 

potências económicas emergentes.  

Do lado da economia norte-americana, mantém-se algum otimismo e sinais de recuperação, enquanto os 

principais indicadores relativos aos países da Zona Euro apresentam tendências contraditórias. Persistem 

incertezas de uma recuperação sustentada, com níveis de procura interna e investimento baixos, apesar de 

alguma recuperação no consumo privado. O nível atual do EUR/USD e a sua evolução ao longo de 2015 

será também um fator importante na competitividade dos países europeus, que irá beneficiar claramente os 

grandes exportadores. 

Em Portugal, perspetiva-se um contexto económico geral para 2015 mais favorável do que o dos últimos 

anos. As projeções mais recentes do Banco de Portugal englobam um perfil de progressiva recuperação da 

procura interna e uma recuperação moderada da atividade no período de 2014-2016, apontando para um 

crescimento de 1,5% da atividade económica em 2015, superior aos 0,9% previstos para 2014 (Boletim 

Económico, Banco de Portugal, dezembro de 2014). As projeções mais recentes do FMI apontam para um 

crescimento de 1,2% em 2015, acima dos 0,8% estimados para 2014 (IMF Country Report, FMI, january 

2015). 
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Papel e Pasta  

Apesar de subsistirem sinais de incerteza a nível global, o setor da pasta e papel tem-se mantido resiliente. 

A evolução dos preços no final do ano evidencia uma tendência de fortalecimento nas condições de 

mercado, sendo expectável uma evolução positiva do preço da pasta para os próximos meses. O bom nível 

de procura, em particular do mercado chinês, a gestão cuidadosa da entrada de nova capacidade no 

mercado, assim como a evolução do EUR/USD que, tal como anteriormente referido, já se refletiu numa 

valorização do preço da pasta em euros, são fatores que deverão beneficiar os produtores de pasta. 

Adicionalmente, as expectativas relativas ao segmento papeleiro tissue continuam a ser positivas, com 

interessantes níveis de crescimento nas economias emergentes, como a China, a Turquia e a América 

Latina, o que também deverá contribuir para manter o dinamismo do mercado de pasta.  

Espera-se que o mercado de papel UWF beneficie também deste enquadramento mais positivo, sustentado 

ainda na redução e reconversão de capacidade de algumas unidades produtivas na Europa, com impacto 

estimado na segunda metade de 2015. Adicionalmente, a manutenção do nível atual do EUR/USD irá 

dificultar as importações para a Europa, ajudando as exportações dos países europeus. 

O Grupo Portucel Soporcel tem vindo a procurar delinear novos caminhos de crescimento e desenvolveu 

um plano para um novo ciclo de desenvolvimento, mantendo, em simultâneo, uma elevada preocupação 

relativamente à sua solidez financeira e à sua capacidade de remunerar os seus acionistas.  

Este plano é sustentado em duas vertentes: consolidação dos projetos atualmente em curso e entrada em 

novas áreas de negócio. Relativamente a esta, o Grupo Portucel Soporcel decidiu diversificar a sua 

atividade na área do tissue, através da conjugação de um crescimento orgânico com a aquisição de 

capacidade existente. Para o efeito, o Grupo Portucel Soporcel analisou extensamente vários ativos 

disponíveis no mercado e optou pela aquisição da AMS BR Star Paper S.A. (“AMS”), um produtor de tissue, 

localizado em Vila Velha de Rodão, Portugal. Com capacidade atual de produção de 30.000 toneladas de 

tissue e de 50.000 toneladas de converting, e com 146 colaboradores, esta empresa tem em curso um 

plano de duplicação da capacidade de produção de papel tissue, que deverá estar concluído em Setembro 

deste ano. O investimento global na AMS, incluindo os desembolsos necessários ao aumento de 

capacidade de produção em curso, ascende a cerca de 80 milhões de euros. 

O Grupo Portucel Soporcel anunciou também no final de 2014 o investimento na construção de uma fábrica 

de pellets nos EUA. Localizada na Carolina do Sul, a fábrica de pellets terá uma capacidade instalada de 

460 mil toneladas, num investimento global estimado em USD 110 milhões. A construção da fábrica irá 

iniciar-se em 2015 e deverá estar concluída no terceiro trimestre de 2016. 
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Relativamente aos projetos em curso, o Grupo arrancou, durante a segunda metade de 2014, com o projeto 

de expansão de capacidade de pasta de Cacia, com a negociação e adjudicação dos equipamentos 

principais e empreitadas de obra civil. O aumento de capacidade irá permitir atingir um nível de produção 

entre 350 e 360 mil toneladas, com importantes ganhos de competitividade, estando a sua conclusão 

planeada para o final do 1º semestre de 2015. O valor estimado de investimento é de 56,3 milhões de 

euros. 

A Portucel continua também a progredir com o projeto integrado de produção florestal, de pasta de celulose 

e de energia em Moçambique, encontrando-se atualmente numa fase de intensificação das operações 

florestais e de reforço da base operacional no país. 

Cimentos  

Em Portugal, o principal mercado do Grupo Secil, perspetiva-se um contexto económico geral para 2015 

mais favorável que nos últimos anos, com as projeções a refletirem a continuação do processo de 

ajustamento gradual dos desequilíbrios macroeconómicos, num quadro de crescimento moderado da 

atividade e do nível de preços (Boletim Económico, Banco de Portugal, dezembro de 2014).  

As perspetivas de crescimento da atividade económica, a recuperação da procura interna e do investimento, 

a inversão positiva no licenciamento de fogos e o crescimento da produção na construção permitem prever 

para 2015 uma alteração ligeiramente positiva da tendência de evolução do mercado nacional de cimento. 

Em 2015, a atividade do Grupo Secil vai permanecer influenciada pela conjuntura do setor da construção. 

No entanto, o bom desempenho no mercado externo, em conjugação com as poupanças e ganhos obtidos 

com as medidas de racionalização implementadas em anos anteriores, perspetivam a obtenção de 

resultados mais favoráveis que os apresentados em 2014. 

No que respeita à Tunísia, de acordo com as estimativas mais recentes do FMI, é expectável que em 2015 

a economia registe um crescimento de 3,0%, acima dos 2,4% estimados para 2014 (IMF Country Report, 

FMI, december 2014). As questões políticas na Tunísia, após os desenvolvimentos no final de 2014, estão 

de um modo geral solucionadas e podem trazer importantes melhorias sociais e económicas. Em 

consonância com o que é esperado para a economia, também o setor da construção e do cimento deverá 

crescer comparativamente a 2014. O nível concorrencial deverá manter-se agressivo, sendo expectável um 

aumento da pressão sobre os preços de venda.  

No Líbano, as projeções mais recentes do FMI estimam que em 2015 o crescimento da economia seja de 

2,5%, superior ao valor de 1,8% previsto para 2014 (World Economic Outlook, FMI october 2014). As 

alterações que têm ocorrido na região do Médio Oriente não facilitam a manutenção da estabilidade 

macroeconómica, sendo que se prevê uma estabilização do mercado do cimento. A nova fábrica de blocos 
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foi concluída em 2014, tendo sido efetuadas produções durante esse ano, perspetivando-se para 2015 um 

incremento dos volumes de produção e de venda de blocos.  

Em Angola, os últimos dados divulgados pelo FMI apontam para a manutenção do crescimento da 

economia, prevendo-se que o produto interno bruto aumente 5,9% em 2015, acima dos 3,9% estimados 

para 2014 (World Economic Outlook, FMI, october 2014). No entanto os impactos negativos decorrentes da 

evolução recente do preço do petróleo não deixarão de se fazer sentir ao longo do ano de 2015. O anúncio 

da redução das despesas correntes e de investimento do Estado, conjugado com as dificuldades já sentidas 

desde o final de 2014 nos pagamentos ao exterior em resultado das restrições cambiais impostas pelo 

Banco Nacional de Angola, perspetivam um quadro desfavorável para o setor da construção e obras 

públicas, que poderá fazer com que 2015 seja o primeiro ano de quebra na procura de cimento em Angola, 

após uma década de crescimento sustentado. O efeito desta provável quebra de mercado nos produtores 

nacionais poderá vir a ser parcialmente amortecido, considerando a aplicação da legislação recentemente 

aprovada visando a limitação das importações de cimento. Em qualquer caso, apenas um impacto 

importante ao nível da subida do preço de venda do cimento, decorrente desta limitação às importações, 

poderá repor as margens perdidas ao longo dos dois últimos anos na unidade de negócio de Angola. 

No Brasil, os dados mais recentes publicados pelo FMI estimam que a economia registe um crescimento de 

1,5%, superior aos 0,3% previstos para 2014 (World Economic Outlook, FMI, january 2015). Existem, no 

entanto, algumas incertezas, considerando a possibilidade de vir a ser implementada pelo governo uma 

política monetária e económica mais restritiva, através do aumento da taxa de juro e dos impostos.  

A nova fábrica de cimento, em construção pela Supremo Cimentos, S.A. no Brasil, tem a sua conclusão 

prevista para o primeiro trimestre deste ano. Com o início de atividade desta unidade produtiva, a totalidade 

da capacidade de cimento instalada da Supremo atingirá os dois milhões de toneladas. 

Ambiente  

Tendo em consideração o atual contexto macroeconómico, financeiro e setorial, não se antecipam, a curto 

prazo, melhorias significativas, no setor onde o Grupo ETSA se insere, uma vez que o decréscimo no 

consumo alimentar (por mera recomposição de cabaz ou outra) induz uma redução direta no volume de 

abates e, consequentemente, uma diminuição dos subprodutos gerados nos principais centros de recolha. 

No entanto, apesar da expectativa de que a concorrência entre operadores na angariação de matéria-prima 

se mantenha intensa, em virtude da existência de sobrecapacidade no processamento industrial de 

subprodutos, assistiu-se, no último trimestre de 2014, a um ajustamento parcial dos preços de compra de 

matérias-primas e de prestação dos principais serviços de destruição, o que contribuirá (conforme já se 

verificou nesse período) para uma recuperação parcial e gradual das perdas registadas nas margens 

comerciais. 
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Entre os principais objetivos do Grupo ETSA a curto prazo destacam-se (i) o reforço da aposta no 

alargamento horizontal dos seus mercados de operação fabril e de destino (tendo as exportações 

representado cerca de 40% do valor global de vendas acumuladas a 31 de dezembro de 2014), (ii) a 

identificação de oportunidades de crescimento vertical, canalizando os seus investimentos para a contínua 

melhoria da eficiência operacional, para a densificação dos canais trabalhados e para a fidelização dos 

principais centros de recolha, convencionais e alternativos, e (iii) o restabelecimento gradual e progressivo 

das suas margens comerciais no negócio de base em Portugal. 

O Grupo ETSA, depois de concluídos com sucesso diversos projetos de investimento dirigidos 

maioritariamente à reconversão de consumos industriais e à eficiência fabril e logística, concluiu a fase final 

de instalação e comissionamento industrial da primeira linha de recolha e processamento de sangue em 

líquido, a qual iniciou a fase de roll-out comercial no final do 4º trimestre de 2014. 

 

 

 

Lisboa, 13 de fevereiro de 2015 

A Administração 


