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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2015 

 

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS – comparação com os do 

período homólogo de 2014 

Apesar da conjuntura macro económica desfavorável, o Grupo Semapa apresentou uma melhoria dos seus 

principais indicadores económico financeiros: 

• Volume de Negócios: 1.029,7 milhões de euros ���� 5,4% 

• Exportações e vendas no exterior: 772,3 milhões de euros - 75% do Volume 

de Negócios 

• EBITDA Total: 224,0 milhões de euros ���� 13,8% 

• Margem EBITDA: 21,8% ���� 1,6 p.p. 

• EBIT: 143,8 milhões de euros ���� 18,8% 

• Resultado Líquido: 51,2 milhões de euros ���� 7,1% 

• Dívida Líquida: 1.780,5 milhões de euros ���� 394,8 milhões de euros (vs. 

dezembro de 2014) 

 

 

 

  



 

 

 

Apresentação de Resultados do 1º Semestre de 2015 

 
 

Página 3 

Indicadores Económico Financeiros 

 

  
Notas: 

• EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 
• Cash-Flow = lucros retidos do período + 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  
 

  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

1ºT 2015 2ºT 2015 1ºS 2015 1ºT 2014 2ºT 2014 1ºS 2014 1ºT 15/14 2ºT 15/14 1ºS 15/14

Volume de Vendas 493,5 536,2 1.029,7 468,9 508,0 976,9 5,2% 5,6% 5,4%

Outros Proveitos 9,1 19,4 28,5 13,4 5,2 18,6 -31,9% >100% 53,7%

Gastos e Perdas (405,6) (428,6) (834,2) (388,5) (410,1) (798,6) -4,4% -4,5% -4,5%

EBITDA Total 97,0 127,0 224,0 93,8 103,1 196,9 3,4% 23,2% 13,8%

EBITDA Recorrente 96,8 126,9 223,7 93,6 102,8 196,5 3,4% 23,4% 13,8%

Amortizações e perdas por imparidade (49,1) (41,2) (90,3) (40,4) (40,7) (81,1) -21,6% -1,0% -11,3%

Provisões (reforços e reversões) 5,0 5,0 10,0 (0,4) 5,6 5,3 >100% -10,7% 89,6%

EBIT 52,9 90,9 143,8 53,1 68,0 121,0 -0,3% 33,7% 18,8%

Resultados Financeiros (26,5) (23,8) (50,4) (26,3) (28,9) (55,3) -0,8% 17,7% 8,9%

Resultados Antes de Impostos 26,4 67,1 93,4 26,7 39,1 65,8 -1,3% 71,7% 42,0%

Impostos sobre Lucros 1,6 (22,6) (21,0) (0,6) 2,8 2,2 >100% <-100% <-100%

Lucros Retidos do Período 28,0 44,4 72,4 26,1 41,9 68,0 7,2% 6,0% 6,5%

Atribuível a Acionistas da Semapa 20,2 31,1 51,2 17,5 30,3 47,8 15,2% 2,4% 7,1%

Atribuível a Interesses Não Controlados 7,8 13,4 21,1 8,6 11,6 20,1 -9,3% 15,4% 4,9%

Cash-Flow  72,1 80,5 152,6 66,8 77,0 143,8 7,9% 4,6% 6,1%

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 19,7% 23,7% 21,8% 20,0% 20,3% 20,2% -0,3 p.p. 3,4 p.p. 1,6 p.p.

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 10,7% 16,9% 14,0% 11,3% 13,4% 12,4% -0,6 p.p. 3,6 p.p. 1,6 p.p.

31-03-2015 30-06-2015 31-12-2014
Mar15 vs. 

Dez14
Jun15 vs. 

Dez14

Capitais Próprios (antes de INC) 928,9 911,2 900,4 3,2% 1,2%

Dívida Líquida 1.418,9 1.780,5 1.385,7 2,4% 28,5%
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Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS) 

 

 
* Para efeito do cálculo da variação da dívida líquida são utilizados os valores de 31.12.2014 

 

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 integração do Grupo Supremo nas demonstrações financeiras consolidadas do 1º semestre de 2015 da Semapa, tendo em 
consideração que a aquisição dos restantes 50% do Grupo que forçou a consolidação integral ocorreu no final do mês de 
junho, teve o seguinte impacto: 50% dos resultados do primeiro semestre foram integrados via aplicação do método da 
equivalência patrimonial e a posição de balanço foi consolidada integralmente (100%) com referência a 30 de junho.  

  

IFRS - valores acumulados     Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

(milhões de euros) Secil Supremo

1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 20151ºS 15/14 1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 2015 1ºS 15/14 1ºS 2015

Volume de vendas 794,9 6,4% 222,2 2,3% - 12,6 0,7% - - 1.029,7

EBITDA Total 184,5 16,6% 43,4 7,3% - 3,5 52,1% (7,3) -83,5% 224,0

EBITDA Recorrente 184,4 16,6% 43,1 8,5% - 3,5 52,1% (7,3) -83,5% 223,7

Amortizações e perdas por imparidade (68,5) -15,0% (20,2) -0,4% - (1,4) -16,1% (0,1) 33,8% (90,3)

Provisões (reforços e reversões) 6,0 -0,1% (1,5) -103,3% - (0,0) 380,6% 5,5 - 10,0

EBIT 122,0 16,6% 21,7 10,9% - 2,0 92,7% (1,9) 54,3% 143,8

Resultados Financeiros (17,8) -11,1% (6,0) 22,5% (5,6) (0,4) 26,1% (20,5) 27,9% (50,4)

Resultados Antes de Impostos 104,2 17,6% 15,6 33,0% (5,6) 1,6 250,7% (22,4) 31,2% 93,4

Impostos sobre Lucros (9,2) -175,5% (6,3) -466,0% - (0,3) -475,0% (5,3) 178,5% (21,0)

Lucros Retidos do Período 94,9 11,4% 9,4 -11,9% (5,6) 1,3 224,1% (27,7) -7,1% 72,4

Atribuível a Acionistas da Semapa 77,1 11,4% 6,1 -6,8% (5,6) 1,3 224,1% (27,7) -7,1% 51,2

Atribuível a Interesses Não Controlados 17,9 11,3% 3,3 -20,0% - - - - - 21,1

Cash-Flow 157,4 13,4% 31,1 -1,4% (5,6) 2,7 68,1% (33,1) -28,8% 152,6

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 23,2% 2,0 p.p. 19,5% 0,9 p.p. - 27,5% 9,3 p.p. 21,8%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 15,3% 1,3 p.p. 9,8% 0,8 p.p. - 15,8% 7,6 p.p. 14,0%

Dívida Líquida* 558,6 104,1% 231,9 30,0% 163,2 18,9 23,2% 807,9 -12,0% 1.780,5
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1 Principais acontecimentos e eventos subsequentes  

� Em fevereiro de 2015, a Portucel S.A. procedeu à aquisição de 99,87% da empresa de produção de 

tissue, a AMS BR – Star Paper S.A., o 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. Esta nova subsidiária encontra-se 

consolidada pelo método integral desde 1 de janeiro de 2015, motivo pelo qual a comparabilidade 

dos indicadores referentes ao segmento da Pasta e Papel se encontra afetada face ao período 

homólogo. 

 

� Durante o mês de abril de 2015, a Supremo Cimentos, S.A. concluiu a construção de uma nova 

fábrica integrada de clínquer e cimento, em Adrianópolis, no Estado do Paraná, no Brasil. Com o 

início de atividade desta nova unidade produtiva, que começou agora a operar, a totalidade da 

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

 

� No final de abril de 2015, a N.S.O.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (NSOSPE), 

sociedade de direito brasileiro detida em conjunto pela Semapa e pela Secil - Companhia Geral de 

Cal e Cimento, S.A., celebrou um contrato com vista à aquisição da participação de 50% do capital 

social da sociedade de direito brasileiro Supremo Cimentos, S.A. detida por terceiros. A transação 

foi efetuada por um valor de cerca de 290 milhões de reais brasileiros (equity) e a sua eficácia 

encontrava-se dependente da verificação de um conjunto de condições precedentes usuais em 

operações similares, que se vieram a cumprir em 24 de junho de 2015. Com esta aquisição, o 

Grupo Semapa passou a deter a totalidade do capital social da Supremo.  

Já em julho de 2015, a Semapa vendeu a sua posição na NSOSPE à Secil, passando esta 

sociedade a deter direta e indiretamente 100% da Supremo. 

 

� A 30 de abril de 2015, foi aprovada, na Assembleia Geral Anual da Semapa, a proposta de redução 

do capital social da Semapa de 118.332.445 euros para 106.510.000 euros, no montante de 

11.822.445 euros, por extinção de 11.822.445 ações próprias. 

 

� Em maio de 2015, a Portucel pagou dividendos e distribuiu reservas no montante total de 310,5 

milhões de euros, correspondentes a 0,433 euros/ação. 

 

� Em maio de 2015, a Semapa SGPS procedeu à distribuição de dividendos no valor de 39,9 milhões 

de euros, a que corresponderam 0,375 euros/ação. 
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� A 25 de maio de 2015, a Semapa publicou o anúncio preliminar de lançamento de oferta pública 

geral de troca, abrangendo a totalidade das ações ordinárias da Semapa que não fossem detidas 

pela Semapa ou por pessoas que com esta se encontrassem em alguma das situações previstas no 

n.º1 do artigo 20º do Código dos Valores Mobiliários, condicionada à aprovação das deliberações de 

redução do capital social desta sociedade e de aquisição de ações próprias. 

 

� A 23 de junho de 2015 realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Semapa, onde foram 

aprovadas com votos favoráveis correspondentes a 98,6 % do capital presente ou representado, as 

duas únicas propostas apresentadas pela acionista, Sodim, SGPS, S.A., de: a) Aquisição de um 

máximo de 48.461.924 ações próprias pela Semapa, para efeitos da redução do capital referida na 

alínea seguinte, mediante oferta pública geral de aquisição que abrangeu a totalidade das ações 

Semapa, que não fossem detidas pela própria ou por pessoas que com esta se encontrassem em 

alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.° do Código dos Valores Mobiliários, tendo por 

contrapartida ações da Portucel de que a Semapa fosse titular, sendo que cada acionista que 

aceitasse a oferta receberia 3,40 ações da Portucel por cada ação Semapa de que fosse titular e 

nos demais termos e condições constantes da respetiva proposta, e b) Redução do capital social da 

Semapa, em até 48.461.924 euros, mediante a extinção de um máximo de 48.461.924 ações 

próprias a adquirir nos termos da alínea anterior e correspondente alteração estatutária. 

Encontravam-se presentes ou representados na assembleia acionistas titulares de 79.848.372 

ações, correspondentes a 798.381 votos e a 74,97% do capital social da Semapa. 

 

� Na sequência do encerramento da oferta pública de aquisição na modalidade de oferta pública de 

troca de ações da Semapa, registada na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e cujo 

período da oferta decorreu entre os dias 6 e 24 de julho de 2015, a Semapa adquiriu 24.864.477 

ações, que foram extintas por redução do capital social após boa liquidação da Oferta. Em 

consequência desta operação de troca de ações, a Semapa reduziu o seu capital social para 

81.645.523 euros que passou a estar representado por 81.645.523 ações e reduziu a participação 

que lhe era imputável na Portucel para 497.617.299 ações representativas de 64,836% do capital 

social e correspondente a 69,402% dos direitos de voto não suspensos. 

 

� No início de 2015, vários produtores norte-americanos de pasta e papel interpuseram uma queixa 

junto do International Trade Commerce, relativamente a práticas anti-dumping contra vários países, 

nomeadamente Austrália, Brasil, China, Indonésia e Portugal. Em 20 de agosto de 2015, o 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América publicou os resultados preliminares do 

processo tendo determinado margens provisórias relativamente aos diversos exportadores em 

causa. Relativamente à Portucel, a margem provisória determinada é de 29,53%. Esta medida 

permanecerá em vigor durante quatro meses, altura em que será determinada a margem de 
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dumping final que substituirá a provisória e que fixará a respetiva taxa anti-dumping. A Portucel 

destaca que parte do cálculo do Departamento de Comércio se alicerçou em deduções, de natureza 

adversa, usadas em substituição de determinadas informações que entendeu estarem em falta na 

informação providenciada pela Portucel. A Sociedade não concorda com esta abordagem e está já 

a providenciar as devidas explicações ao Departamento de Comércio, demonstrando a sua razão, 

estando convicta que irá evidenciar que a referida margem não corresponde à realidade. É de 

sublinhar que a Portucel tem vindo a desenvolver a sua atividade comercial nos EUA ao longo dos 

últimos 15 anos e que o sucesso da sua estratégia tem sido sustentado nas vendas para o 

segmento de papel premium, com preços médios mais de 10% acima do benchmark do mercado 

norte-americano. 

 

� Em reunião do Conselho de Administração da Sociedade realizada no dia 1 de julho de 2015, foi 

aprovado, com efeitos a partir dessa data, a cooptação do Senhor Eng.º João Nuno de Sottomayor 

Pinto de Castello Branco para exercer o cargo de Vogal do Conselho de Administração da 

sociedade preenchendo o lugar que se encontrava vago, e alterar a composição da Comissão 

Executiva da sociedade, mediante a designação do Senhor Eng.º João Nuno de Sottomayor Pinto 

de Castello Branco como Presidente da Comissão Executiva, na sequência da renúncia 

apresentada pelo Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira ao exercício dessas funções. 

 

� A 2 de julho de 2015, o Senhor Dr. Duarte Nuno d’Orey da Cunha renunciou ao exercício do cargo 

de Vogal do Conselho Fiscal da Sociedade, tendo sido substituído, no exercício dessas funções e 

nos termos legais, pelo Vogal Suplente do Conselho Fiscal, Senhor Dr. José Manuel Oliveira 

Vitorino. 
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2 Volume de Negócios Consolidado: 1.029,7 milhões de euros � 5,4% 

 

       Evolução Contribuição por Área de Negócio 

 

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa no 1º semestre de 2015 foi de 1.029,7 milhões de 

euros, resultando num crescimento de 5,4% face ao período homólogo, sendo que o 2º trimestre registou 

um valor superior em 42,7 milhões de euros face ao 1º trimestre, com a seguinte contribuição por área de 

negócio: 

Papel e Pasta: 794,9 milhões de euros ���� 6,4% 

Num enquadramento favorável de preços da pasta de papel e de valorização do dólar americano face ao 

euro, o Grupo Portucel registou, no 1º semestre de 2015, um crescimento de 6,4% no seu volume de 

negócios. O valor global de vendas atingiu cerca de 795 milhões de euros, englobando papel de impressão 

e escrita (74%), energia (13%), pasta de eucalipto (8%) e papel tissue (4%).  

O 1º semestre de 2015, quando comparado com o período homólogo de 2014, apresentou um decréscimo 

no consumo aparente de papel não revestido de impressão e escrita (UWF) na Europa de 2,6%, tendo o 

principal índice de referência do preço de UWF (PIX A4- Copy B) registado uma variação homóloga 

negativa de 1,8%. Neste enquadramento, e tal como já verificado durante o 1º trimestre, a tendência de 

desvalorização do euro face ao dólar americano impulsionou a indústria europeia a procurar oportunidades 

mais rentáveis, aumentando o volume de exportações e diminuindo, consequentemente, as vendas para o 

mercado europeu. A taxa de utilização de capacidade produtiva atingiu cerca de 95%, dois pontos 

percentuais acima do registado em igual período do ano anterior, tendo a carteira de encomendas da 

indústria se situado, em finais de junho de 2015, 18% acima dos valores do mesmo período do ano anterior 

e 2% acima do valor no final do mês de maio.  

Nos EUA, verificou-se uma diminuição de 3,6% no consumo aparente de papéis UWF nos primeiros 5 

meses do ano e um decréscimo de 3,2% no caso do cut-size. O principal índice de preços do setor (Risi 

20lb A4) teve, no 1º semestre de 2015, uma diminuição de 1,1% em relação a igual período do ano anterior. 

Valores em milhões de euros

794,9

1.029,7222,2 12,6 0,0

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Total

468,9 493,5

508,0 536,2

976,9 1.029,7

1ºS 2014 1ºS 2015

1ºT 2ºT

5,4%
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Neste contexto, o desempenho operacional da área de papel não revestido de impressão e escrita (UWF) 

no primeiro semestre de 2015 evoluiu favoravelmente, com um aumento de 1,0% no volume de produção e 

de 0,7% em vendas, cujo valor atingiu cerca de 587,2 milhões de euros. O Grupo Portucel atingiu um 

crescimento de vendas nos mercados externos de 18,9%, num continuado alargamento geográfico, com 

acrescida penetração na América Latina e Médio Oriente. As vendas na Europa registaram um 

abrandamento, em resultado da evolução do consumo e da procura de maior rentabilidade em mercados 

baseados em USD. Deste modo, o Grupo continuou a operar, como habitualmente, a 100% da capacidade 

instalada, com um nível de encomendas bastante confortável face ao ano anterior. Entre os seus produtos, 

a marca Navigator continuou a destacar-se, obtendo um crescimento de 2%, mantendo patamares de 

penetração e reconhecimento de marca ímpares na indústria. O Grupo Portucel efetuou um aumento de 

preços do papel UWF na Europa, que se concretizou em duas fases (no final de março e no princípio de 

junho), tendo, já no mês de julho, anunciado um novo aumento na Europa, para vigorar a partir de 

setembro. 

A evolução do negócio de pasta branqueada de eucalipto (BEKP) manteve-se bastante positiva ao longo do 

semestre, sustentada essencialmente numa forte procura por parte do mercado chinês. As boas condições 

de mercado têm permitido a continuação da subida de preços, tendo o índice em dólares americanos 

evoluído favoravelmente, com um preço médio de 765 USD/ton, que compara com 760 USD/ton no 

semestre homólogo. Devido ao efeito cambial, esta evolução representou uma subida acentuada no preço 

em Euros, tendo o índice de referência PIX BHKP atingido uma média de 684,3 euros/ton no semestre, um 

aumento de 23,3% face a igual período no ano anterior. Esta evolução do preço da pasta permitiu um 

aumento de 8,2% no valor das vendas do Grupo Portucel, atingindo cerca de 63,8 milhões de euros, apesar 

da diminuição de cerca de 12,6% na quantidade vendida. Neste semestre, verificou-se uma menor 

disponibilidade de pasta para mercado, na sequência das paragens de manutenção programadas nos 

complexos fabris do Grupo Portucel, e também devido à paragem da fábrica de Cacia, enquanto 

decorreram os trabalhos relativos ao projeto de expansão de capacidade. 

Importa destacar que este projeto, que decorreu durante os últimos 15 meses, teve a sua fase final de 

montagem e interligação em junho, durante a sua paragem anual, minimizando a perda de produção 

decorrente da realização deste investimento. A fábrica arrancou nos últimos dias de junho, tendo, na sua 

maioria, as alterações efetuadas e os novos equipamentos acompanhado o respetivo arranque. Os níveis 

de produção têm seguido a curva de aprendizagem estabelecida, estando a fábrica a ganhar estabilidade 

para os novos níveis de produção objetivo da expansão, 350 000 tons por ano de BEKP, que correspondem 

a um aumento de 20% de capacidade. 

A produção e venda de energia foram também afetadas pelas paragens de manutenção referidas 

anteriormente. Adicionalmente, foi realizada uma prolongada revisão de um dos turbo-geradores da fábrica 

de Cacia, o que afetou de forma significativa o balanço energético desta unidade. Ainda assim, a produção 
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bruta do Grupo Portucel no primeiro semestre situou-se 0,5% acima do valor do período homólogo em 

2014, verificando-se, no entanto, uma redução de 4,2% nas vendas de eletricidade à rede, atingindo o 

volume de negócios cerca de 107,1 milhões de euros. A redução da cotação do brent e o câmbio euro/USD 

também influenciaram a redução dos preços de energia das cogerações a gás natural. 

Tal como reportado na divulgação do primeiro trimestre, a atividade da AMS - Star Paper foi incluída no 

universo de consolidação do Grupo Portucel, representando um valor de 29 milhões de euros das vendas, 

ou seja, cerca de 3,7% do volume de negócios da Portucel no 1º semestre de 2015. O volume de vendas de 

produto acabado aumentou cerca de 9,3%, tendo o preço médio de venda evoluído também 

favoravelmente, subindo 3,6%. Espera-se um aumento do volume de produção de tissue a partir do 3º 

trimestre do ano após o arranque da segunda linha, atualmente em construção na fábrica de Vila Velha de 

Rodão e que se encontra praticamente concluída. Com uma capacidade de 30.000 toneladas por ano, esta 

segunda linha irá permitir a duplicação de capacidade de produção anual da AMS para 60.000 toneladas de 

tissue. 

Cimentos: 222,2 milhões de euros ���� 2,3%  

 
No 1º semestre de 2015, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 222,2 milhões de euros, 2,3% 

acima do valor registado em igual período do ano anterior, sendo que este aumento se deveu 

maioritariamente à boa performance da unidade de negócio de betão pronto em Portugal, cujo volume de 

negócios cresceu 61,7% face a igual período do ano transato, e das operações em Angola, que 

apresentaram um crescimento de 21,2% quando comparado com o mesmo período do ano de 2014. Esta 

tendência já se vinha a verificar no 1º trimestre de 2015, face ao período homólogo. 

Volume de Negócios - Distribuição por Geografia
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Em Portugal, de acordo com os dados mais recentes disponíveis da FEPICOP – Federação Portuguesa da 

Indústria da Construção e Obras Públicas, no 1º trimestre de 2015, o investimento em construção registou 

um aumento de 8,5% em termos homólogos, sendo que no segmento da habitação os primeiros três meses 

foram marcados por uma recuperação dos principais indicadores, enquanto nas obras públicas verifica-se 

uma situação inversa, com uma diminuição de 41%.  

O índice de produção na construção (INE – Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção 

– maio de 2015) diminuiu 1,1% em termos homólogos em maio de 2015. A diminuição menos acentuada do 

índice agregado foi comum aos segmentos Construção de edifícios (-1%) e Engenharia Civil (-1,4%). 

De acordo com os dados disponíveis, o consumo de cimento em Portugal no 1º semestre de 2015 registou 

uma variação homóloga positiva de 5%, algo que não ocorria desde o ano de 2008. 

Neste enquadramento, o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal 

durante o 1º semestre de 2015 apresentou um aumento de 4,4% comparativamente com igual período do 

ano anterior, situando-se em cerca de 125,4 milhões de euros, mantendo a tendência já verificada no 1º 

trimestre de 2015. 

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

registou um volume de negócios de 83,9 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 8% face 

aos valores do 1º semestre do ano anterior. No mercado interno, embora se tenha verificado um 

crescimento de 7% no volume de vendas, o volume de negócios decresceu ligeiramente (-0,4%) face ao 1º 

semestre de 2014.  

No mercado externo, as vendas para exportação decresceram no primeiro semestre de 2015, face ao 

período homólogo, ainda assim acima do 1º semestre de 2013. Para esta evolução contribuiu o aumento da 

oferta no Mediterrâneo face a 2014, o consequente aumento da pressão concorrencial e o abrandamento da 

construção nos países dependentes das receitas de combustíveis fósseis, nomeadamente Argélia. Foram 

vendidas 804 mil toneladas, o que representa uma diminuição de 134 mil toneladas em comparação com o 

primeiro semestre de 2014. Esta quebra verificou-se nas vendas de cimento, já que as de clínquer foram 

semelhantes ao período homólogo. As exportações de cimento passaram a representar 49,2% do volume 

de negócios no 1º semestre de 2015, abaixo dos 53,1% apresentados em igual período do ano anterior.  

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

argamassas, pré-fabricados e outros), o volume de negócios, no primeiro semestre de 2015, ascendeu a 

cerca de 41,3 milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 44,4% quando comparado com o 

período homólogo do ano anterior. Destaca-se a boa performance registada pela unidade de negócio de 

betão pronto que apresentou um crescimento de 61,7% relativamente ao 1º semestre de 2014, tendo o 

volume de negócios atingido 29,4 milhões de euros. 
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Na Tunísia, após a conclusão do processo de transição política, permanece por concluir a transformação 

económica necessária para garantir um crescimento sustentado. Neste semestre, assistiu-se a um aumento 

das reivindicações sindicais e dos atentados terroristas, mantendo-se a situação política instável, o que 

torna difícil a recuperação económica.   

Em 2014, especialmente a partir de junho a procura de cimento no mercado local sofreu uma retração em 

virtude do setor de obras públicas se encontrar em recessão, assim como o setor da construção na vertente 

habitacional e comercial. Esta tendência agravou-se no 1º semestre de 2015 e estima-se que o mercado 

tenha decrescido cerca de 6,4%. A concorrência no mercado tunisino é cada vez maior, e a pressão sobre 

os preços de venda é elevada, estando a assistir-se a uma descida dos preços no mercado local. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país durante o 1º semestre de 2015 

atingiu cerca de 38,6 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga negativa de 1,6%, 

invertendo a tendência verificada no 1º trimestre. 

No que respeita à unidade de negócio de cimento, o volume de negócios ascendeu a cerca de 34,5 milhões 

de euros, 2,0% abaixo do valor registado no mesmo período do ano anterior. Salienta-se a boa performance 

registada no mercado externo, no qual o volume de negócios cresceu 48,9% face ao período homólogo 

tendo atingido os 6,5 milhões de euros. No mercado interno, fruto do aumento da pressão concorrencial, 

verificou-se uma quebra de 16,3% das quantidades vendidas, que se traduziu numa redução do volume de 

negócios de 9,2%, atingindo 28,0 milhões de euros. 

O Líbano, continua a sofrer o impacto da desaceleração global e da instabilidade regional, em particular da 

situação vivida na Síria. No que respeita ao consumo de cimento, o 1º semestre de 2015 ficou marcado por 

um decréscimo significativo. O mercado caiu 18,6% face ao 1º semestre de 2014, causado pelo 

abrandamento do setor da construção afetado pela situação instável que se vive na região e também devido 

às condições climatéricas bastante adversas que se fizeram sentir no 1º trimestre de 2015. A atividade de 

construção, de acordo com os dados disponíveis (Blominvest Bank), terá caído 19,3% nos cinco primeiros 

meses de 2015, tendência que se tem vindo a verificar desde 2011, e que terá sido agravada pela 

instabilidade política e insegurança. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas no Líbano cifrou-se em cerca de 43,3 

milhões de euros, o que traduziu uma diminuição de 4,2% face ao 1º semestre do ano anterior, mas já 

recuperando parte da descida ocorrida no 1º trimestre de 2015 (-11,9% face ao período homólogo). 

A unidade de negócio de cimento atingiu, durante o 1º semestre de 2015, um volume de negócios de 39,5 

milhões de euros, o que representou uma evolução negativa de 4,8% face ao valor registado em idêntico 

período do ano anterior, devido, fundamentalmente, à diminuição dos volumes vendidos em 20,8%, em 

resultado não só do abrandamento da atividade de construção antes referida, mas também das condições 
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atmosféricas bastante adversas verificadas no 1º trimestre de 2015. Refira-se que o volume de negócios 

está impactado positivamente pela valorização cambial do dólar americano em cerca de 7,6 milhões de 

euros. 

Em Angola, dada a ainda elevada dependência da economia das receitas provenientes do setor petrolífero, 

e caso o movimento de descida do preço do petróleo persista, irá certamente condicionar o seu 

desempenho e refletir-se nas principais variáveis económicas e financeiras. Durante o 1º semestre de 2015, 

estima-se que a atividade económica tenha sofrido um abrandamento, em resultado da redução do preço de 

venda do petróleo. O impacto nas vendas dos produtores nacionais será, no entanto, minimizado através do 

Decreto Executivo Conjunto Nº 01/15 de 5 de janeiro, aprovado pelo Executivo, que tem limitado ao mínimo 

as importações de cimento desde o início do ano. 

O mercado Angolano de cimento apresentou no 1º semestre de 2015 um crescimento homólogo de cerca 

de 2,5%, contrariando o sentimento macroeconómico que se verifica no país. Este crescimento deve-se ao 

prolongamento em 2015 de algumas obras públicas adjudicadas em 2014 e a uma época de chuvas 

bastante intensa (que provocou estragos em habitações e vias de comunicação), uma vez que 

comparativamente ao 2º semestre de 2014, verificou-se um decréscimo de 19,1% no mercado de cimento. 

Neste contexto, a atividade desenvolvida pelo Grupo Secil em Angola durante o 1º semestre de 2015 

registou um desempenho superior ao verificado em igual período do ano anterior, tendo o volume de 

negócios totalizado cerca de 11,9 milhões de euros, o que resultou num crescimento de 21,2% face ao 1º 

semestre de 2014, em linha com o já verificado no 1º trimestre de 2015, face ao período homólogo. Este 

desempenho deveu-se, fundamentalmente, ao aumento do volume de vendas, que atingiu 95 mil toneladas, 

10,6% acima do registado no 1º semestre do ano anterior, que permitiu compensar a quebra registada nos 

preços médios de venda em moeda local. Refira-se, ainda, que a valorização cambial teve um impacto 

positivo de cerca de 1,1 milhões euros no volume de negócios do 1º semestre de 2015.  

Ambiente: 12,6 milhões de euros ���� 0,7% 

O volume de negócios do Grupo ETSA (prestação de serviços mais vendas), no 1º semestre de 2015 cifrou-

se em cerca de 12,6 milhões de euros, o que representou um crescimento de 0,7% relativamente ao 

período homólogo, invertendo a tendência registada no 1º trimestre de 2015. 

Esta evolução positiva deriva essencialmente de um acréscimo de cerca de 32,6% nas prestações de 

serviços consolidadas, maioritariamente explicado (i) pelo aumento de cerca de 15,8% nas quantidades 

recolhidas de cadáveres de animais, no âmbito do serviço SIRCA, prestado ao Estado Português, e, (ii) pelo 

aumento do valor médio das avenças cobradas por loja, relativamente a igual período de 2014 para a 

recolha de SPOA (Subprodutos de Origem Animal) junto das grandes superfícies comerciais em Portugal. O 

valor de vendas consolidado, durante o período em apreço, apresentou um decréscimo de cerca de 13,2%, 
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maioritariamente explicado pelo aumento do volume de vendas de gorduras de categoria 3 de cerca de 

4,4% e uma diminuição de cerca de 23,7% no valor das mesmas, em resultado, essencialmente, de uma 

redução de cerca de 26,9% do preço médio de venda, comparativamente com igual período de 2014. As 

vendas de subprodutos de pescado apresentaram um acréscimo de cerca de 7,2%, na sua grande maioria 

dirigidas ao mercado nacional. 

3 EBITDA Consolidado Total: 224,0 milhões de euros ���� 13,8%   
 

Margem EBITDA Consolidada: 21,8% ���� 1,6 p.p.  

 

       Evolução 
 

Contribuição por Área de Negócio 

 
O EBITDA total do 1º semestre de 2015 aumentou cerca de 13,8% face a igual período do ano anterior, 

atingindo 224,0 milhões de euros, sendo que o 2º trimestre registou um valor superior em 30,0 milhões de 

euros face ao 1º trimestre. A margem consolidada situou-se nos 21,8%, 1,6 p.p. acima da registada no 1º 

semestre de 2014. 

Papel e Pasta: 184,5 milhões de euros ���� 16,6% 

O EBITDA do Grupo Portucel evoluiu favoravelmente para 184,5 milhões de euros no 1º semestre de 2015, 

o que representa um aumento de 16,6% face ao período homólogo. Para além dos resultados gerados pela 

atividade atual do Grupo Portucel, este valor de EBITDA inclui também um valor positivo de 3,8 milhões de 

euros resultante das operações da AMS, assim como um montante negativo de cerca de 2,6 milhões de 

euros relativo ao impacto das operações dos futuros negócios, nomeadamente o projeto de Moçambique e 

o projeto de pellets nos Estados Unidos, ambos ainda em fase de investimento. 

No 1º semestre de 2015, a margem EBITDA situou-se em 23,2%, 2 p.p. acima do registado no mesmo 

período do ano transato. Esta evolução reflete o impacto positivo do aumento de preço de venda do papel e 

da pasta, já anteriormente mencionados. Do lado dos fatores de produção, importa realçar a evolução 

positiva dos custos com a matéria-prima. Depois da forte concentração de importações de madeira 

verificada durante o 1º trimestre, que afetou negativamente o custo médio de aquisição, o mix de 

abastecimento no 2º trimestre caracterizou-se pelo maior peso da madeira nacional e pela redução 
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correspondente do nível das importações. O custo médio de aquisição de madeira nos primeiros seis meses 

de 2015, quando comparado com o do 1º semestre de 2014, evoluiu favoravelmente, fundamentalmente 

devido a ganhos logísticos associados à gestão dos parques de madeira em Portugal e em Espanha. 

Refira-se ainda o aumento registado na rubrica dos custos com pessoal de cerca de 10,4 milhões de euros, 

que resulta essencialmente do acréscimo do custo com rescisões, relativo às indemnizações atribuídas no 

âmbito do programa de rejuvenescimento em curso, do ajustamento da estimativa de custos com o prémio 

de desempenho para 2015 e da inclusão dos custos com pessoal da AMS. 

Cimentos: 43,4 milhões de euros ���� 7,3%  

 

No 1º semestre de 2015, o EBITDA da área dos cimentos foi de 43,4 milhões de euros, o que se traduziu 

num aumento de 7,3% face ao igual período do ano anterior. A margem EBITDA situou-se nos 19,5%, 0,9 

p.p. acima do observado no 1º semestre de 2014. 

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

positiva de 36,0%, cifrando-se em 19,9 milhões de euros face aos 14,6 milhões de euros no 1º semestre de 

2014. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal atingiu um EBITDA de 17,3 milhões de euros, o que traduz 

um decréscimo de 0,9% face ao valor registado no 1º semestre de 2014. Refira-se que o EBITDA do 1º 

semestre de 2014 está afetado positivamente pela venda de excedentes de licenças de CO2 no valor de 1,5 

milhões de euros e que não foram vendidos quaisquer excedentes destas licenças em 2015. Se 

expurgarmos o referido efeito, o EBITDA desta unidade teria aumentado cerca de 1,5 milhões de euros face 

ao período homólogo de 2014. 

EBITDA - Distribuição por Geografia
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O aumento do EBITDA é devido principalmente à redução contínua dos custos operacionais, 

nomeadamente os custos com a energia térmica, em resultado do aumento da utilização de combustíveis 

alternativos, cuja taxa de utilização aumentou de 40% no primeiro semestre de 2014 para 44% em 2015. 

Também os custos com energia elétrica registaram um decréscimo, resultado não só do menor custo da 

energia elétrica, mas também fruto de ganhos energéticos na produção de cimento, que permitiram a 

redução do consumo de Kwh/tonelada. 

As unidades de negócio de argamassas, betão-pronto e inertes apresentaram uma performance muito 

superior à verificada no 1º semestre de 2014, tendo passado de um EBITDA negativo de cerca de 2,8 

milhões de euros para um valor positivo de 2,6 milhões de euros no 1º semestre de 2015, reflexo (i) do 

aumento dos volumes de vendas e dos respetivos preços médios de venda, (ii) da aposta em produtos de 

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

caso das argamassas e do betão-pronto. 

Na Tunísia, o EBITDA das atividades desenvolvidas durante o 1º semestre de 2015 foi de 8,1 milhões de 

euros, o que se traduziu numa quebra de 10,0% face ao 1º semestre do ano anterior.  

No 1º semestre de 2015, a unidade de cimento apresentou um EBITDA de 7,9 milhões de euros, 9,2% 

abaixo do valor registado em igual período do ano anterior. Apesar de no 1º semestre de 2015 se ter 

registado uma diminuição nas compras de clínquer ao exterior e de terem sido obtidos ganhos energéticos 

com impacto positivo ao nível do EBITDA, a diminuição das vendas no mercado interno e o aumento das 

vendas no mercado externo efetuadas com margens inferiores, resultaram na variação negativa do EBITDA 

anteriormente referida. 

No Líbano, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas durante o 1º semestre de 2015 cifrou-se 

em 14,8 milhões de euros, o que representou uma quebra de 11,8% em relação ao 1º semestre do ano 

anterior. 

A unidade de cimento atingiu um EBITDA de 14,5 milhões de euros, 11,9% abaixo do registado no 1º 

semestre de 2014, em resultado da diminuição verificada no volume de negócios anteriormente 

mencionada, uma vez que os custos de produção se mantiveram estáveis. A redução esperada nos custos 

de energia térmica em resultado da baixa global dos custos no mercado dos combustíveis teve um impacto 

moderado nos custos de produção, devido ao consumo dos stocks existentes. Refira-se, no entanto, que o 

EBITDA do 1º semestre de 2015 está afetado positivamente pela valorização cambial do dólar americano 

em cerca de 2,7 milhões de euros. 

As atividades desenvolvidas em Angola registaram uma melhoria no valor do EBITDA, que atingiu 311 mil 

euros no 1º semestre de 2015, em resultado, fundamentalmente, do aumento das quantidades vendidas, 

mas também devido ao registo de diferenças cambiais positivas. 
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Ambiente: 3,5 milhões de euros ���� 52,1% 

O EBITDA do Grupo ETSA ascendeu a 3,5 milhões de euros no 1º semestre de 2015, o que representou 

um aumento de cerca de 52,1% face a igual período do ano anterior, explicado fundamentalmente pela 

redução do custo das mercadorias vendidas, por tonelada de matéria-prima, em resultado do ajustamento 

gradual das margens comerciais, dada a estabilização do volume de negócios consolidado. 

A redução generalizada dos custos com combustíveis térmicos e com combustíveis minerais, utilizados 

respetivamente, no processo de conversão industrial e no processo de recolha de subprodutos, fruto dos 

investimentos entretanto realizados pelo Grupo ETSA e, também, fruto da queda registada nos preços do 

petróleo, contribuiu positivamente para o desempenho do período em análise. 

A margem de EBITDA atingiu 27,5%, o que se traduziu numa variação positiva de cerca de 9,3 p.p face à 

margem registada no período homólogo de 2014, melhorando a tendência já apresentada no 1º trimestre de 

2015. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumentais)  

O EBITDA das holdings teve uma contribuição negativa de 7,3 milhões de euros, comparando 

desfavoravelmente com os 3,4 milhões de euros negativos registados no 1º semestre de 2014, 

essencialmente devido ao acréscimo de custos com pessoal. De notar, no entanto, que este acréscimo 

resultou da reclassificação das gratificações de balanço pagas no primeiro semestre de 2015 deliberadas na 

Assembleia Geral Anual de aprovação das contas de 2014, que ocorreu em abril de 2015, para custos com 

pessoal por força da aplicação das normas contabilísticas em vigor que obrigam ao registo destes 

pagamentos por aplicação de resultados em custos com o pessoal. 
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4 Brasil 
 

No Brasil, a economia foi fortemente afetada pela instabilidade política, pelos ajustamentos fiscais e pelo 

aparecimento de uma série de processos/investigações mediáticas no 1º semestre de 2015. Os principais 

bancos comerciais, bem como o Banco Central do Brasil, nas suas últimas projeções para a economia 

brasileira para ano corrente, preveem uma retração de cerca de 2%, devido à redução do investimento 

público e privado e à redução do consumo privado (devido ao aumento do desemprego, forte subida da taxa 

de juro e crescimento dos impostos). Também o FMI nas suas projeções mais recentes aponta para uma 

retração de 1,5% da economia brasileira. 

De forma a estimular a economia e impulsionar o investimento, o Governo aprovou um pacote de 

concessões/privatizações que deverão gerar investimentos estimados no montante de 190 biliões de reais, 

com principal destaque para o investimento em portos, rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. No 

entanto, os seus efeitos apenas se deverão repercutir a partir de 2016. 

Atualmente não existe informação disponível sobre o mercado de cimento em 2015, para além da situação 

económica e redução do investimento já referidas, a entrada em laboração de novos operadores tornará o 

mercado ainda mais competitivo. 

A integração do Grupo Supremo nas demonstrações financeiras consolidadas do 1º semestre de 2015 da 

Semapa, tendo em consideração que a aquisição dos restantes 50% do Grupo que forçou a consolidação 

integral ocorreu no final do mês de junho, teve o seguinte impacto: 50% dos resultados do 1º semestre 

foram integrados via aplicação do método da equivalência patrimonial e a posição de balanço foi 

consolidada integralmente (100%) com referência a 30 de junho. 

No 1º semestre de 2015, o conjunto das operações desenvolvidas pelo Grupo Supremo gerou um volume 

de negócios de 27,2 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de cerca de 1,7% face a igual 

período do ano anterior. A capacidade de produção limitada nos primeiros três meses do ano e dificuldades 

na importação de cimento impossibilitaram um maior crescimento das vendas. Essas limitações 

desapareceram em maio com a entrada em produção da fábrica de Adrianópolis, quando se verificou um 

aumento do volume médio diário de vendas. 

O EBITDA atingiu 3,7 milhões de euros negativos, o que se traduziu numa diminuição de 224% face a igual 

período do ano anterior. Esta redução deve-se maioritariamente ao arranque da fábrica de Adrianópolis, e 

aos custos fixos relacionados com o referido arranque. 

À semelhança do ocorrido com alguns custos operacionais, também os encargos financeiros (juros dos 

empréstimos) que se encontravam a ser capitalizados, com a entrada em funcionamento da fábrica, e em 

conformidade com as normas contabilísticas em vigor, passaram a ser reconhecidos diretamente nos 
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resultados com o correspondente impacto (negativo) ao nível dos resultados financeiros do Grupo Supremo. 

Assim os resultados financeiros foram de 8,7 milhões de euros negativos no final do 1º semestre de 2015, 

vs. 1,7 milhões de euros negativos no período homólogo. 

Em consequência, o resultado líquido do 1º semestre de 2015 totalizou 11,1 milhões de euros negativos, o 

que representa uma redução de cerca de 9,6 milhões de euros.  

5 Dívida Líquida Consolidada: 1.780,5 milhões de euros ���� 394,8 milhões de euros 
 

 

* Em 31.12.2014, o Grupo Supremo não era consolidado integralmente pelo Grupo Semapa 

Em 30 de junho de 2015, a dívida líquida consolidada totalizava 1.780,5 milhões de euros, o que 

representou um aumento de 394,8 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2014, 

explicado pela geração de cash flow pelas subsidiárias e: 

� Pasta e papel: + 284,9 milhões de euros; a Portucel pagou dividendos e reservas no valor global de 

310,5 milhões em maio, desembolsou cerca de 77,2 milhões de euros no âmbito do seu plano de 

investimentos e concluiu o processo de compra da AMS, através do pagamento de 41 milhões de 

euros. Refira-se igualmente que o valor em 30 de junho de 2015, inclui 29,6 milhões de euros 

relativo à dívida da AMS;  

� Cimentos – Secil: + 53,5 milhões de euros, resultante essencialmente dos investimentos no Brasil; 

� Cimentos – Brasil: + 163,2 milhões de euros, decorrentes da consolidação integral da divida do 

Grupo Supremo (a 31 de dezembro de 2014 o Grupo Supremo era consolidado pelo método de 

equivalência patrimonial); 

Evolução da Dívida Líquida Consolidada

(milhões de euros) 30-06-2015 31-12-2014 Var.
Papel e pasta 558,6 273,6 284,9
Cimentos - Secil 231,9 178,4 53,5
Cimentos- Brasil 163,2 n.a.* 163,2
Ambiente 18,9 15,4 3,6
Holdings 807,9 918,3 -110,4
Total 1.780,5 1.385,7 394,8

1.385,7

1.780,5
284,9

53,5 163,2 3,6

(110,4)

Consolidado               
31-12-2014

Papel e Pasta Cimentos Secil Cimentos 
Supremo

Ambiente Holdings Consolidado                
30-06-2015
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� Ambiente: + 3,6 milhões de euros; 

� Holdings: - 110,4 milhões de euros, esta evolução decorre essencialmente do efeito líquido dos 

dividendos recebidos da Portucel, cerca de 252 milhões de euros, dos dividendos pagos no valor de 

39,9 milhões de euros, bem como do investimento de 57,5 milhões de euros efetuado ao nível das 

holdings com as operações no Brasil.  

 

6 Resultados Financeiros: -50,4 milhões de euros ���� 8,9% 
 

No 1º semestre de 2015, os resultados financeiros totalizaram 50,4 milhões de euros negativos, o que 

representou uma melhoria de 4,9 milhões de euros face ao valor registado no período homólogo, que 

resultou de uma melhoria dos resultados financeiros líquidos de 7,6 milhões de euros e de um agravamento 

do valor da apropriação de resultados em empresas associadas de 2,7 milhões de euros.  

7 Resultado Líquido Consolidado: 51,2 milhões de euros ���� 7,1% 
 

O resultado líquido consolidado do 1º semestre de 2015 totalizou 51,2 milhões de euros, o que representa 

um aumento de 3,4 milhões de euros, mais 7,1% relativamente ao período homólogo do ano anterior. Esta 

evolução resulta essencialmente do efeito combinado dos seguintes fatores:  

� Aumento do EBITDA total em cerca de 27,1 milhões de euros;  

� Aumento das amortizações e perdas por imparidade, no valor de 9,1 milhões de euros; 

� Redução de provisões no valor de 4,7 milhões de euros, resultante essencialmente da libertação de 

provisões que vieram a revelar-se desnecessárias;  

� Aumento dos resultados financeiros líquidos em cerca de 4,9 milhões de euros face a idêntico 

período do ano anterior;   

� Aumento dos impostos sobre lucros em cerca de 23,3 milhões de euros, devido principalmente à 

reversão de impostos diferidos ativos sobre prejuízos fiscais da Semapa.  
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8 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon no 1º semestre de 2015 
 

 

A tendência positiva que caracterizou o comportamento da generalidade das bolsas durante os primeiros 

meses do ano sofreu uma inversão ao longo do 2º trimestre, com o desempenho dos mercados a ser 

particularmente afetado no final do mês de junho, em reação à falta de acordo entre a Grécia e os seus 

credores. Apesar destas correções, os principais índices bolsistas europeus fecharam o semestre com 

ganhos acima de 10%, nomeadamente o índice do mercado português, PSI20, que registou uma 

valorização de 15,7%, e os índices francês e alemão, com ganhos de 12,1% e 11,6% respetivamente. 

O título Semapa destacou-se igualmente pela positiva, tendo registado durante o período em análise uma 

valorização que atingiu os 20,8%, acima do comportamento do PSI20. A cotação do título Semapa alcançou 

o máximo de 14,185 euros no dia 10 de abril e o mínimo de 9,755 euros em 7 de janeiro. 

Dez-14 Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15

Vol. Médio Diário
101.045 acções
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15,7 %

20,8%

Min: € 9,755
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Preço  Acção
02 Jan 15 - € 10,115 
30 Jun 15 - € 12,11

Nota: cotações de fecho

Evolução da performance bolsista – 1º semestre de 2015
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9 Perspetivas Futuras  
 

A generalidade das projeções continua a situar o crescimento económico em 2015 abaixo do nível registado 

em 2014, existindo, no entanto, a expectativa de uma retoma progressiva nas economias mais 

desenvolvidas, apesar de um abrandamento no crescimento dos mercados emergentes.   

Os receios de uma contração da atividade económica nos Estados Unidos, que surgiram no final do 1º 

trimestre no seguimento da publicação de dados indiciadores de fraco crescimento, foram-se atenuando ao 

longo dos últimos meses, devido à melhoria do mercado de trabalho, à recuperação do mercado imobiliário 

e às condições de financiamento mais favoráveis. 

A recuperação da economia da zona euro parece estar também no bom caminho, confirmando-se uma 

procura interna globalmente mais robusta e sinais de subida nos índices de preços. As projeções de 

crescimento para grande parte da região do euro foram revistas em alta, existindo, no entanto, incerteza 

relativamente a alguns países, devido, essencialmente, aos possíveis impactos da crise na Grécia.  

Nas economias emergentes, espera-se um abrandamento da atividade económica, na sequência da queda 

de preços registada na maior parte das commodities e nas condições financeiras mais restritivas. 

Este quadro globalmente positivo pode ser contrariado pelas perturbações decorrentes da desvalorização 

da moeda chinesa operada pelas respetivas autoridades, que se receia vir a ter consequências importantes 

nos fluxos do comércio internacional. 
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Papel e Pasta  

O setor da pasta encontra-se atualmente a atravessar um momento positivo atendendo aos preços em 

vigor. O bom nível de procura, em particular do mercado chinês, e a gestão da entrada de nova capacidade 

no mercado, são fatores que deverão continuar a beneficiar os produtores de pasta nos restantes meses do 

ano, principalmente se se mantiver a relação atual entre o dólar americano e o euro.  

Mantêm-se também as expectativas positivas em relação ao segmento do papel tissue, com interessantes 

níveis de crescimento de consumo 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.  

Tal como já referido, a evolução da taxa de câmbio do euro em relação ao dólar americano ao longo de 

2015 tem sido um fator determinante na competitividade dos países europeus, em particular para as 

empresas exportadoras. O Grupo Portucel tem conseguido tirar partido da valorização do dólar americano, 

encontrando oportunidades mais remuneradoras nas vendas dos seus produtos UWF.  

Ao longo do semestre, sustentado na forte pressão ao nível dos custos de produção, em particular da pasta, 

vários produtores anunciaram aumentos no preço de venda de papel. Tal com o referido, o Grupo liderou 

este movimento tendo comunicado aos seus clientes Europeus um aumento de preço do papel UWF em 

duas fases, a primeira a partir do final de março, a segunda a partir do início de junho. Já no final de julho, a 

Portucel anunciou um novo aumento de preços de cerca de 4 a 8% nos seus produtos de bobines, vendidos 

no Médio Oriente e no Norte de África, para implementação a partir de 1 de setembro e um segundo 

aumento na Europa para todos os produtos UWF a partir de 18 de setembro. 

Na sequência do plano de desenvolvimento estratégico comunicado no início de 2015, o Grupo Portucel 

concentrou-se na concretização dos vários projetos anunciados, intensificando os trabalhos já em curso e 

dando seguimento às novas operações. 

O crescimento orgânico no segmento do tissue será sustentado com base num modelo de negócio baseado 

na integração direta de pasta na produção de tissue e na localização de linhas de transformação perto dos 

mercados de destino. O site de Cacia apresenta características adequadas para o desenvolvimento de 

capacidade de produção de tissue, pelo que, durante o semestre, decorreram trabalhos para a verificação e 

viabilidade de um projeto desta natureza, estando o estudo de pré-engenharia em fase de conclusão.  

O projeto de construção da fábrica de pellets nos EUA conheceu importantes desenvolvimentos ao longo 

do semestre, nomeadamente através do reforço da equipa de projeto. Estão em fase de conclusão os 

trabalhos de movimentação de solos e preparação do terreno, de forma a permitir o inicio dos trabalhos da 

segunda fase da construção civil. Foram também concluídos os processos de adjudicação dos projetos de 
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detalhe e de construção civil, estando também já adjudicado cerca de 90% do valor dos equipamentos 

principais. 

Em Moçambique, depois de uma fase inicial focada sobretudo na experimentação com vista à seleção do 

melhor material genético na produção de matéria prima para a transformação em pasta para papel e 

energia, o ano de 2015 será de forte crescimento das operações de instalação das plantações florestais, de 

forma a garantir o futuro abastecimento do parque industrial. 

Cimentos  

Em Portugal, o principal mercado do Grupo Secil, as perspetivas de crescimento do PIB para 2015, a 

recuperação da procura interna e do investimento, a inversão no licenciamento de fogos e o crescimento da 

produção na construção levam a prever, para 2015, a alteração na tendência de evolução do mercado da 

construção e do consumo nacional de cimento. A recuperação esperada no mercado interno, aliada ao 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 de 2014. 

No que respeita à Tunísia, é expectável que a economia cresça 3% de acordo com as estimativas mais 

recentes do FMI. No entanto os mais recentes acontecimentos e a instabilidade vivida, tornam as 

perspetivas de crescimento económico muito incertas. O nível concorrencial deverá manter-se intenso, 

sendo expectável a continuação da pressão sobre os preços de venda (quer no mercado interno e externo). 

No Líbano e apesar de um início de 2015 onde se verificou uma quebra significativa do mercado de 

cimento, é expectável que o consumo de cimento aumente no 2º semestre, embora a um nível inferior 

quando comparado com o ano de 2014, devido ao abrandamento da atividade de construção e aos níveis 

inferiores de confiança dos investidores. Espera-se que o ambiente competitivo se mantenha desafiante e 

com impacto nos preços de venda. Contudo, estes efeitos negativos, poderão ser compensados em parte 

pelo decréscimo dos custos com a energia, devido à redução do preço do petróleo. As vendas de blocos 

deverão aumentar nos próximos meses, uma vez que a nova fábrica, concluída em 2014, está a receber 

mais encomendas e começa a construir um portfolio de clientes. 

As perspetivas para 2015 em Angola são incertas. Os impactos negativos decorrentes da evolução recente 

do preço do petróleo não deixarão de se fazer sentir ao longo deste ano e 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, resultantes das restrições cambiais impostas pelo Banco Nacional de 

Angola, perspetivam um quadro negativo para o setor da construção e obras públicas. 
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No Brasil, a instabilidade política que se tem vindo a verificar, associada à diminuição de alguns 

indicadores económicos e à necessidade de serem efetuados ajustamentos fiscais, como forma de melhorar 

as contas públicas, têm vindo a reduzir as expectativas dos agentes económicos para o ano de 2015.  

Após a conclusão da construção da nova fábrica integrada de clínquer e cimento da Supremo Cimentos 

referida acima, prevê-se um aumento gradual das vendas de cimento ao longo do presente ano. Uma vez 

que a fábrica apenas iniciou a operação no mês de abril, o EBITDA deste ano ficará significativamente 

abaixo do seu potencial. 

Tal como anteriormente referido, no 1º semestre de 2015 os resultados do Grupo Supremo encontram-se 

refletidos pelo método da equivalência patrimonial, sendo que as rubricas do balanço já foram consolidadas 

integralmente com referência a 30 de junho. 

Assim sendo, devido aos efeitos (i) do comportamento do EBITDA referido acima e (ii) dos custos 

financeiros associados à aquisição da Supremo e à dívida da própria Supremo, que é significativa, estima-

se que o resultado líquido do Grupo Secil do ano de 2015 venha a ser penalizado por estes dois efeitos. 

Ambiente  

Tendo em consideração o atual contexto macroeconómico, financeiro e setorial, antecipam-se, a médio 

prazo, ligeiras melhorias no setor onde o Grupo ETSA se insere, uma vez que o acréscimo do consumo 

alimentar relevante (por efetivo aumento ou por mera recomposição de cabaz) induzirá um ligeiro aumento 

no volume de abates, após o período de reinvestimento dos principais centros de recolha e, sobretudo, após 

a implementação de mecanismos de substituição gradual de importações o que, consequentemente, apesar 

de diferido e ainda incerto, permitirá um acréscimo nos subprodutos gerados. No entanto, a concorrência 

entre operadores na angariação de matéria-prima escassa manter-se-á intensa, em virtude da existência de 

marcada sobrecapacidade no processamento industrial. 

 

 

 

Lisboa, 28 de agosto de 2015 

A Administração 


