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1 Destaques  

 

O Grupo Semapa apresentou uma melhoria dos seus principais indicadores 

económico-financeiros, apesar da conjuntura especialmente desfavorável em 

alguns mercados onde atua: 

 

 

 

Volume de negócios 

O volume de negócios consolidado do Grupo 

Semapa no 1º trimestre de 2016 foi de 496,6 

milhões de euros, resultando num crescimento de 

0,6% face ao período homólogo. As exportações e 

vendas no exterior ascenderam a 390,8 milhões 

de euros: 78,7% do volume de negócios. 

 

EBITDA 

O EBITDA total do 1º trimestre de 2016 aumentou 

cerca de 13,9% face a igual período do ano 

anterior, atingindo 110,5 milhões de euros. A 

margem consolidada situou-se nos 22,3%, 2,6 p.p. 

acima da registada no 1º trimestre de 2015. 

 

 

 

EBIT 

O EBIT consolidado registou um acréscimo de 

9,3% face ao 1º trimestre de 2015, cifrando-se 

em 57,8 milhões de euros. 
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Principais Indicadores Económico Financeiros 

 

Contribuição Volume Negócios Consolidado 

 

Contribuição EBITDA Consolidado 

 
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 
 A comparabilidade entre períodos encontra-se afetada pela consolidação integral do Grupo Supremo a partir de 1 de julho de 2015 e pela alteração 

da participação da The Navigator Company de 81,19% para 69,4% a partir de julho 2015, facto este que apenas tem impacto nos Lucros retidos no 
período atribuíveis a acionistas da Semapa 

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

1ºT 2016 1ºT 2015 Var.

Volume de negócios 496,6 493,5 0,6%

EBITDA Total 110,5 97,0 13,9%

Margem EBITDA (%) 22,3% 19,7% 2,6 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (51,6) (49,1) -5,2%
Provisões (reforços e reversões) (1,0) 5,0 <-100%

EBIT 57,8 52,9 9,3%

Margem EBIT (%) 11,6% 10,7% 0,9 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (19,2) (26,5) 27,5%

Resultados antes de impostos 38,6 26,4 46,4%

Impostos sobre lucros (8,2) 1,6 <-100%

Lucros retidos do período 30,4 28,0 8,9%

Atribuível a acionistas da Semapa 17,6 20,2 -13,1%

Atribuível a interesses não controlados (INC) 12,9 7,8 65,8%

Cash-Flow  83,1 72,1 15,3%

31-03-2016 31-12-2015
Mar16 vs. 

Dez15

Capitais próprios (antes de INC) 733,0 716,3 2,3%

Dívida líquida 1.808,9 1.803,0 0,3%
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2 Principais acontecimentos e eventos subsequentes  
 

 No início de março, a agência de rating Moody´s reviu em alta a notação de rating de longo prazo do 

Grupo Navigator, de “Ba3” para “Ba2”, atribuindo uma perspetiva de “estável”. 

 

 No decurso do período compreendido entre o dia 1 de janeiro de 2016 e 31 de março de 2016, a 

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. adquiriu 379.422 ações próprias, 

passando a deter a 0,471% do respetivo capital social. 

 

Eventos subsequentes 

 Após 31 de março de 2016 até à presente data, a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, 

SGPS, S.A. adquiriu 31.504 ações próprias, passando a deter a 0,510% do respetivo capital social. 

 

 Na Assembleia Geral Anual de Acionistas da Semapa de 20 de Abril de 2016 foram aprovadas as 

seguintes deliberações: 

- Redução do capital social de 81.645.523,00 euros para 81.270.000,00 euros, no montante de 

375.523,00 euros, por extinção de 375.523 ações próprias, nos termos do artigo 463.º do Código 

das Sociedades Comerciais, com a consequente alteração do n.º 1 do artigo 4.º do contrato de 

sociedade, relativo à composição do capital social (ponto 8 da ordem de trabalhos da Assembleia 

Geral); 

- Aumento do capital social de 81.270.000,00 euros para 117.028.800,00 euros, no montante total 

de 35.758.800,00 euros, por incorporação de reservas, com o aumento proporcional, no montante 

de 0,44 euros por ação, do valor nominal de todas as ações da Sociedade, que passa a ser de 

1,44 euros por ação e com a consequente alteração estatutária do n.º 1 do artigo 4.º, relativo à 

composição do capital social (ponto 9 da ordem de trabalhos da Assembleia Geral); e 

- Redução do capital social de 117.028.800,00 euros para 81.270.000,00 euros, no montante de 

35.758.800,00 euros, tendo por finalidade a libertação de excesso de capital, transferindo para 

reservas livres o montante do capital social liberto e por redução proporcional do valor nominal de 

todas as ações da Sociedade, no montante de 0,44 euros por ação, que passam a ter o valor 

nominal unitário de 1,00 euro, com a consequente alteração estatutária, nomeadamente do n.º1 

do artigo 4.º, relativo à composição do capital social, e do n.º 4 do artigo 9.º, respeitante ao 

número de ações a que corresponde um voto (ponto 10 da ordem de trabalhos da Assembleia 

Geral); 

- O pagamento de dividendos relativos aos resultados de 2015 num montante de cerca de 26,7 

milhões de euros (32,9 cêntimos por ação em circulação).   
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3 Desempenho Operacional 

Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS) 

 

  

Notas:  

 Para efeito do cálculo da variação da dívida líquida são utilizados os valores de 31.12.2015 
 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 
 

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

 Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

1ºT 2016 1º T 16/15 1ºT 2016 1º T 16/15 1ºT 2016 1º T 16/15 1ºT 2016 1º T 16/15 1ºT 2016

Volume de vendas 384,6 -1,1% 106,4 6,6% 5,6 15,3% - - 496,6

EBITDA Total 93,5 14,9% 15,2 -10,9% 1,8 53,4% (0,0) 99,8% 110,5

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 24,3% 3,4 p.p. 14,3% -2,8 p.p. 32,0% 8,0 p.p. 22,3%

Amortizações e perdas por imparidade (39,8) -7,8% (11,1) 3,3% (0,7) -3,1% (0,0) 14,6% (51,6)

Provisões (reforços e reversões) (1,1) 118,9% 0,1 107,7% - - - - (1,0)

EBIT 52,6 4,4% 4,2 -10,3% 1,0 133,5% (0,1) 98,1% 57,8

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 13,7% 0,7 p.p. 4,0% -0,8 p.p. 18,8% 9,5 p.p. 11,6%

Resultados Financeiros Líquidos (2,7) 68,7% (11,1) -533,0% (0,2) 17,7% (5,2) 67,2% (19,2)

Resultados Antes de Impostos 49,9 19,6% (6,9) 331,3% 0,9 266,6% (5,3) 71,6% 38,6

Impostos sobre Lucros (8,0) -200,4% 0,3 128,6% (0,2) -125,9% (0,3) 105,1% (8,2)

Lucros Retidos do Período 41,9 7,3% (6,6) -461,8% 0,7 342,9% (5,5) 57,5% 30,4

Atribuível a Acionistas da Semapa 29,1 -8,1% (6,7) -585,4% 0,7 342,9% (5,5) 57,5% 17,6

Atribuível a Interesses Não Controlados 12,7 73,5% 0,1 -65,3% 0,0 348,3% - - 12,9

Cash-Flow  82,8 18,2% 4,4 -68,7% 1,4 63,6% (5,5) 57,6% 83,1

Dívida Líquida 636,4 -2,8% 454,6 -0,6% 19,5 7,2% 698,4 3,8% 1.808,9

Nº Colaboradores 2.892 2.639 267 25 5.823
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Papel e Pasta 

 
Nota: 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. 

 

Quadros resumo de indicadores operacionais 

 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

1ºT 2016 1ºT 2015 Var.

Volume de negócios 384,6 388,8 -1,1%

EBITDA 93,5 81,4 14,9%

Margem EBITDA (%) 24,3% 20,9% 3,4 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (39,8) (36,9) -7,8%

Provisões (reforços e reversões) (1,1) 5,9 -118,9%

EBIT 52,6 50,4 4,4%

Margem EBIT (%) 13,7% 13,0% 0,7 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (2,7) (8,7) 68,7%

Resultados antes de impostos 49,9 41,7 19,6%

Impostos sobre lucros (8,0) (2,7) -200,4%

Lucros retidos do período 41,9 39,0 7,3%

Atribuível aos acionistas da Portucel 42,0 39,0 7,5%

Atribuível a interesses não controlados (INC) (0,1) 0,0 <-1000%

Cash-Flow 82,8 70,0 18,2%

31-03-2016 31-12-2015
Mar16 vs. 

Dez15

Capitais próprios (antes de INC) 1.085,1 1.041,7 4,2%

Dívida líquida 636,4 654,5 -2,8%

(000 tons) 1ºT 2016 1ºT 2015 Var.

Pasta e Papel

Produção BEKP 370 343 8,1%

Vendas BEKP 65 57 12,7%

Produção UWF 398 374 6,2%

Vendas UWF 378 361 4,6%

FOEX – BHKP Euros/ton 695 660 5,2%

FOEX – A4- BCopy Euros/ton 836 814 2,8%

Tissue

Produção de bobines 11 7 56%

Produção produto acabado 10 9 16%

Vendas de bobines e mercadoria 2 0 na

Vendas produto acabado 10 9 9%
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No 1º trimestre de 2016, o volume de negócios da The Navigator Company atingiu 384,6 milhões de euros, 

um decréscimo de cerca de 1,1% quando comparado com o valor registado no período homólogo. Apesar 

do desempenho positivo do negócio de papel, pasta e tissue, o volume de negócios do Grupo foi afetado 

negativamente pela redução do valor de vendas na área de energia, resultante da revisão da tarifa de venda 

à rede na central de cogeração da Figueira da Foz.  

No negócio do papel, o mercado europeu de papel não revestido de impressão e escrita (UWF) registou, 

durante o 1º trimestre de 2016, uma significativa redução na capacidade existente, de cerca de 7%, que 

permitiu uma evolução positiva nas taxas de utilização de capacidade. Paralelamente, verificou-se um 

decréscimo das exportações e um incremento nas importações para o mercado europeu, estimando-se que 

o consumo aparente tenha registado uma redução de cerca de 3%. Neste enquadramento, o Grupo registou 

um nível de vendas de 378 mil toneladas, o valor mais elevado registado num 1º trimestre, apresentando 

um crescimento de 4,6% face ao volume registado no 1º trimestre de 2015. O preço de referência do índice 

Pix A4-B copy registou uma melhoria de 2,8%, tendo o preço do Grupo no mercado europeu evoluído em 

linha com o índice. O valor das vendas de papel situou-se assim em 297 milhões de euros, apresentando 

um crescimento de 4,9% face ao período homólogo.   

No negócio de pasta branqueada de eucalipto (BEKP), a The Navigator Company apresentou no 1º 

trimestre de 2016 um crescimento do volume de vendas (+13%), assim como um aumento do preço médio 

de venda (+2%) quando comparado com o 1º trimestre de 2015. O aumento do volume das vendas resulta 

essencialmente da maior disponibilidade de pasta proveniente do incremento de capacidade de produção 

da fábrica de Cacia realizado em 2015. O nível de preços da pasta situou-se acima do registado no 1º 

trimestre de 2015, apesar da tendência global de queda iniciada no final de 2015. Desde o início de 2016, o 

índice de referência PIX BHKP caiu cerca de 10% em USD e cerca de 13% em Euros, com uma correção 

de preços no mercado asiático ainda mais expressiva. Deste modo, o valor de vendas de pasta no trimestre 

apresentou um crescimento de 15%, totalizando 35 milhões de euros. 

Na área da energia foram concluídas, durante o 1º trimestre de 2016, as operações de manutenção e as 

grandes reparações dos turbogeradores das fábricas de pasta de Cacia e Setúbal. Foi também realizada 

uma manutenção programada da cogeração a gás natural do complexo industrial de Setúbal. A partir de 

fevereiro, a cogeração a gás natural do complexo da Figueira da Foz passou a operar em regime de 

autoconsumo, reduzindo o volume de vendas de energia para a rede e, simultaneamente, reduzindo a 

compra de energia elétrica. 

A evolução em baixa da cotação de brent nos últimos meses influenciou o preço de venda de energia 

elétrica da cogeração a gás de Setúbal e reduziu os preços de compra de gás natural para as várias 

utilizações. A produção bruta total de energia elétrica no 1º trimestre de 2016 registou uma redução de 

14,4% face a igual período de 2015. O volume de vendas em quantidade de energia (MWh) registou uma 
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redução de 25% em parte devido à alteração para autoconsumo da cogeração a gás da Figueira da Foz. As 

duas centrais de biomassa exclusivamente dedicadas à venda de energia elétrica para a rede registaram 

um aumento de produção bruta de 3,3%. 

O negócio do tissue evoluiu em linha com o esperado, com o volume das vendas de produtos e 

mercadorias da fábrica de Vila Velha de Rodão a registar um crescimento de cerca de 22% no 1º trimestre 

de 2016 (em toneladas vendidas), possibilitado pelo aumento de capacidade de produção e de acabamento 

verificado ao longo de 2015. O aumento das quantidades vendidas, conjugado com uma ligeira descida no 

preço médio de venda, traduziu-se num valor das vendas de tissue de 15,9 milhões de euros. 

No 1º trimestre de 2016, o EBITDA do Grupo Navigator evoluiu favoravelmente para 93,5 milhões de euros, 

o que representa um aumento de 14,9% face ao 1º trimestre de 2015 e traduz uma melhoria de margem de 

3,4 pp, para 24,3%. Importa referir o impacto negativo de cerca de 2,7 milhões de euros no EBITDA da 

aplicação da taxa anti-dumping nos Estados Unidos, neste trimestre. 

Esta evolução reflete a redução do consumo específico da madeira que possibilitou uma redução nos 

custos de produção. A evolução do mix de abastecimento de madeira, com uma maior percentagem 

proveniente do mercado nacional e de madeira própria, possibilitou uma melhoria no custo global desta 

matéria-prima. Os custos de logística do papel e da pasta evoluíram também positivamente por efeito da 

descida do preço do petróleo e por processos de melhoria e eficiência na logística de exportação do Grupo.  



	
	
	

Apresentação	de	Resultados	do	1º	Trimestre	de	2016	
 
 

Página	9	

Cimentos 

 

 

 (milhões de euros) 

Volume Negócios EBITDA 

 

* inclui Angola e Cabo Verde   
 

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 em 2015 da Semapa, tendo em consideração que, a aquisição dos 
restantes 50% do Grupo que implicou 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, a posição de balanço foi consolidada integralmente (100%) a partir 
de 30 de junho de 2015 e os resultados do 2º semestre (julho a dezembro) foram igualmente consolidados integralmente (100%).  
 

IFRS - valores acumulados
 (milhões de euros)

1ºT 2016 1ºT 2015 Var.

Volume de negócios 106,4 99,9 6,6%

EBITDA 15,2 17,1 -10,9%
Margem EBITDA (%) 14,3% 17,1% -2,8 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (11,1) (11,4) 3,3%
Provisões (reforços e reversões) 0,1 (0,9) 107,7%

EBIT 4,2 4,7 -10,3%
Margem EBIT (%) 4,0% 4,7% -0,8 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (11,1) (1,8) -533,0%

Resultados antes de impostos (6,9) 3,0 -331,3%

Impostos sobre lucros 0,3 (1,2) 128,6%

Lucros retidos do período (6,6) 1,8 -461,8%

Atribuível aos acionistas da Secil (6,7) 1,4 -585,4%
Atribuível a interesses não controlados  (INC) 0,1 0,4 -65,3%

Cash-Flow 4,4 14,2 -68,7%

31-03-2016 31-12-2015
Mar16 vs. 

Dez15

Capitais próprios (antes de INC) 420,4 426,1 -1,3%

Dívida líquida 454,6 457,4 -0,6%

4 

4 

4 

2 

1 

15 

9 

5 

3 

(0,0)

17 

Portugal

Líbano

Tunísia

Brasil

Outros*

Total

1ºT 2016 1ºT 2015

‐54,9%

‐9,8%

+22,7%

+1752,5%

‐10,9%
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Quadros resumo de indicadores operacionais 
 

 

No 1º trimestre de 2016, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 106,4 milhões de euros, 6,6% 

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

maioritariamente ao crescimento do volume de negócios nas operações no Líbano e na Tunísia, e à 

integração do Grupo Supremo a partir de Julho de 2015. Desde a referida data, as operações no Brasil 

passaram a ser consolidadas integralmente no Segmento Cimentos (a Secil passou a deter 100% do Grupo 

Supremo), impactando de forma bastante positiva o volume de negócios, que no 1º trimestre de 2016 

ascendeu a 17,1 milhões de euros.  

O EBITDA da área dos Cimentos foi de 15,2 milhões de euros, tendo-se reduzido cerca de 1,9 milhões de 

euros comparativamente ao período homólogo de 2015. A diminuição do EBITDA deveu-se 

maioritariamente às operações em Portugal onde este indicador diminuiu 4,8 milhões de euros. No 1º 

trimestre de 2016, a margem EBITDA situou-se nos 14,3%, - 2,8 p.p. abaixo do observado no período 

homólogo do ano anterior. 

Em Portugal, o índice de produção na construção (INE – Índices de Produção, Emprego e Remunerações 

na Construção – fevereiro de 2016) diminuiu 4,7% em termos homólogos em fevereiro de 2016. Ainda que 

os dados do início de 2016 revelem uma quebra de atividade na construção, de acordo com a FEPICOP – 

Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Publicas, para 2016 antecipa-se uma evolução 

positiva, mas mais moderada do que em 2015 (+3%), do nível de atividade na construção, sendo expectável 

que o sector da construção cresça cerca de 2,5%, e o segmento residencial deverá registar a evolução mais 

positiva (+4%). 

Unid. 1ºT 2016 1ºT 2015 Var.

Capacidade produtiva anual de cimento 1 000 t 9.750 7.650 27%

Vendas

Cimento cinzento 1 000 t 1.156 971 19%

Cimento branco 1 000 t 15 21 -30%

Clinquer 1 000 t 23 121 -81%

Betão-pronto 1 000 m3 1.389 939 48%

Inertes 1 000 t 2.179 1.792 22%

Prefabricação em betão 1 000 t 29 24 20%

Argamassas 1 000 t 100 90 11%

Cal hidráulica 1 000 t 26 24 9%

Cimento-cola 1 000 t 15 12 31%
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De acordo com os dados disponíveis, o consumo de cimento em Portugal terá registado uma variação 

homóloga negativa de 6,8%, estimando-se que o mercado tenha atingido cerca de 606 mil toneladas. 

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

durante o 1º trimestre de 2016 apresentou uma redução de 18,9% comparativamente com o período 

homólogo do ano anterior. 

Na unidade de negócio de Cimento em Portugal, que inclui as vendas efetuadas em Portugal e exportações, 

verificou-se um decréscimo das quantidades vendidas no mercado interno de 1,2% face ao período 

homólogo de 2015. Uma vez que as quantidades vendidas para exportação foram menores em cerca de 

52,2% face ao 1º trimestre de 2015, a unidade como um todo teve um decréscimo do volume de negócios 

de 22,4%. Para esta evolução contribuiu o aumento da pressão concorrencial e o abrandamento da 

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

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 1º trimestre de 2016, ascendeu a cerca de 

16,4 milhões de euros, o que se traduziu num decréscimo de 11,7% quando comparado com o período 

homólogo. De destacar, a unidade de negócio de betão pronto que apresentou um decréscimo de 20,5% 

relativamente a igual período do ano 2015, tendo o volume de negócios atingido 10,4 milhões de euros, 

bem como a unidade de negócio de inertes, cujo volume de negócios atingiu 3,0 milhões de euros, mais 

17,9% que o período homólogo. O ano de 2015 ficou marcado pelo fornecimento de betão à obra do Túnel 

do Marão, pelo que desconsiderando o efeito desta obra, a redução do volume de vendas de betão foi de 

cerca de 6%. Em virtude das condições climatéricas no Norte e Centro do país, as vendas do 1º trimestre de 

2016 foram mais baixas que as do período homólogo de 2015, sendo que se prevê uma ligeira melhoria dos 

volumes para os trimestres seguintes. 

No 1º trimestre de 2016, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal apresentou uma 

variação homóloga negativa de 54,9%, cifrando-se em 4,0 milhões de euros face aos 8,9 milhões de euros 

em igual período no ano anterior. 

A unidade de negócio de Cimento em Portugal atingiu um EBITDA de 3,7 milhões de euros no 1º trimestre 

de 2016, o que traduz um decréscimo de 50,6% face ao valor registado no período homólogo. É de realçar 

a redução dos custos com a energia térmica, influenciados positivamente pela redução global dos custos 

dos combustíveis e a realização já durante o 1º trimestre de parte das manutenções, pelo que estes custos 

serão reduzidos durante os próximos trimestres. 

As unidades de negócio de argamassas, betão-pronto e inertes apresentaram um EBITDA de cerca de 0,4 

milhões de euros, o que compara com 1,4 milhões de euros no período homólogo. 
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O Líbano continua a sofrer o impacto da desaceleração global e da instabilidade regional, em particular da 

situação vivida na Síria. Apesar desta situação é expectável um crescimento modesto da economia.  

No que respeita ao consumo de cimento no 1º trimestre de 2016, este foi marcado por um crescimento 

significativo. O mercado cresceu 20,9%, contrariando o sucedido em 2015, o que se deveu ao facto de as 

condições climatéricas no 1º trimestre de 2016 terem sido mais favoráveis que as verificadas no período 

homólogo, mas também foi influenciado pela conclusão de alguns projetos que haviam transitado de 2015, 

sendo expectável que o consumo diminua durante o 2º trimestre de 2016. 

O desempenho da unidade de negócio de cimento foi influenciado pela situação do mercado e como tal 

superior ao do 1º trimestre de 2015. As quantidades vendidas de cimento desta unidade totalizaram 242 mil 

toneladas, um acréscimo de 9,1%, devido às razões acima referidas. O ambiente competitivo no mercado é 

cada vez mais desafiante, com reflexo nos preços médios de venda em moeda local, que diminuíram. O 

volume de negócios cresceu cerca de 9,7% influenciado pelo aumento das quantidades vendidas.  

No 1º trimestre de 2016, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas no Líbano cifrou-se em 4,4 

milhões de euros, o que representou uma redução de 9,8% em relação ao primeiro trimestre de 2015. No 

período em análise, ocorreu um aumento de custos nomeadamente devido a uma paragem da linha 2 para 

instalação do filtro de mangas que se repercutiu numa diminuição das produções de clinquer, o que originou 

perdas na produção para stock com impacto na variação da produção.  

A unidade de cimento atingiu um EBITDA de 4,3 milhões de euros, 10,0% abaixo do registado no período 

homólogo. 

A Tunísia tendo completado a transição política no início de 2015 e tendo resistido à crise económica 

internacional, poderia reunir as condições políticas para traçar um caminho de recuperação, prosperidade, 

estabilidade e conclusão da transformação económica necessária para garantir um crescimento sustentado. 

Contudo, assistiu-se a um aumento das reivindicações sindicais, a atentados terroristas e à instabilidade 

generalizada. Uma situação política instável e um clima de insegurança, tornam difícil a recuperação 

económica.   

De acordo com os últimos dados publicados pelo FMI a economia tunisina deverá crescer 2% em 2016, 

crescimento superior ao verificado em 2015 de 0,8% (World Economic Outlook, FMI abril 2016). 

Apesar da situação de incerteza, o consumo de cimento cresceu cerca de 3,9% no 1º trimestre de 2016, 

face ao período homólogo. A concorrência no mercado tunisino é cada vez mais forte, existe um elevado 

número de concorrentes e a pressão sobre os preços de venda é elevada, estando a assistir-se a uma 

quebra dos mesmos. Esta concorrência faz-se também sentir nas exportações. 
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O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país, durante o 1º trimestre de 2016, 

atingiu cerca de 17,7 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga positiva de 2,7%.  

No que respeita à unidade de negócio de cimento e clinquer, o volume de negócios ascendeu a cerca de 

15,7 milhões de euros, 1,6% acima do valor registado no 1º trimestre de 2015.  

Este aumento verificou-se nas quantidades vendidas no mercado interno em resultado do aumento do 

mercado, tendo estas crescido cerca de 1,9%. Apesar da forte concorrência, os preços cresceram cerca de 

3% no mercado interno comparativamente ao período homólogo, sendo que parte deste incremento deveu-

se ao mix de produtos. 

No caso das exportações, e apesar do aumento da oferta e da concorrência, e também de algumas 

limitações à importação por parte da Argélia e da Líbia, as quantidades vendidas também aumentaram face 

ao 1º trimestre de 2015, tendo crescido 15,1%. De realçar que este aumento foi conseguido com preços 

mais baixos que os praticados no ano anterior, devido à pressão concorrencial.  

No 1º trimestre de 2016, o EBITDA das atividades desenvolvidas na Tunísia foi de 4,1 milhões de euros, o 

que se traduziu numa melhoria de 22,7% face ao período homólogo. Esta variação deveu-se ao aumento do 

volume de negócios e à melhoria da performance da produção. 

A produção de clínquer no 1º trimestre de 2016 foi superior à realizada no 1º trimestre de 2015. Foram 

obtidos ganhos energéticos, pelo que os indicadores de consumo de energia térmica melhoraram 

comparativamente a 2015, bem como devido à diminuição dos custos com energia térmica, em resultado da 

baixa global dos custos dos combustíveis. 

As estimativas para 2016 em Angola são negativas. Embora o FMI esteja a prever um crescimento de 2,5% 

em 2016 para a economia de Angola (World Economic Outlook, FMI abril 2016), os impactos negativos 

decorrentes da evolução do preço do petróleo não deixaram de se fazer sentir ao longo deste trimestre. 

Dada a elevada dependência da economia das receitas provenientes do sector petrolífero, esta situação 

está a condicionar o desempenho económico e a refletir-se nas principais variáveis económicas e 

financeiras.  

As dificuldades nos pagamentos ao exterior, resultantes das restrições cambiais impostas pelo Banco 

Nacional de Angola perspetivam um quadro negativo para o sector da construção e obras públicas. O início 

do ano ficou marcado pelo aumento dos preços do gasóleo e do fuel oil, acompanhados de uma nova e 

forte desvalorização do kwanza de 15%. 

O mercado Angolano de cimento não passou imune a estas dificuldades e o consumo nacional no 1º 

trimestre de 2016 registou um decréscimo de cerca de 31% face ao período homólogo. 
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As quantidades vendidas de cimento decresceram face às vendas do 1º trimestre de 2015, atingido 32 mil 

toneladas de cimento, menos 11 mil que no período homólogo. Esta diminuição deveu-se à retração do 

mercado, dadas as condições atuais da economia angolana. O volume de negócios atingiu um total de 3,8 

milhões de euros, uma diminuição de 32,1% comparativamente ao 1º trimestre de 2015. Esta diminuição 

está impactada negativamente pela desvalorização cambial do Kwanza face ao Euro, no montante de 1,7 

milhões de Euros. Desconsiderando o referido efeito cambial, o volume de negócios seria semelhante ao 

verificado no 1º trimestre de 2015, uma vez que o preço de venda registou um aumento significativo, 

permitindo compensar o decréscimo das quantidades. 

O Grupo tem efetuado um esforço significativo na redução do total de custos, Os custos fixos registaram um 

decréscimo, em especial devido à redução dos custos com pessoal, em resultado da diminuição do número 

de colaboradores. Por outro lado os custos variáveis aumentaram, devido ao aumento do custo da 

importação de clinquer (em resultado da desvalorização do kwanza). 

As atividades desenvolvidas em Angola registaram uma melhoria no valor do EBITDA, que atingiu 234 mil 

euros no 1º trimestre de 2015, face a 161 mil euros negativos no período homólogo. 

A economia Cabo-Verdiana deverá crescer 2,9% em 2016, valor acima do registado em 2015 de 1,8% 

(World Economic Outlook, FMI abril 2016). De acordo com os dados disponíveis estima-se que o consumo 

de cimento no 1º trimestre de 2016 tenha crescido entre 10% a 15%, face ao período homólogo. As obras 

públicas que decorreram durante o 1º trimestre de 2016 estão a terminar e face às dificuldades financeiras 

do Estado Cabo-Verdiano, não se perspetivam novas obras relevantes. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país no 1º trimestre de 2016 atingiu 

cerca de 1,4 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga negativa de 7,3%. O EBITDA 

ascendeu a 0,3 milhões de euros o que representa um aumento de 105,8%. 

No 1º trimestre de 2016, o impacto no volume de negócios da consolidação integral das atividades no Brasil 

desenvolvidas pelo Grupo Supremo1 foi de 17,1 milhões de euros. O EBITDA atingiu os 2,2 milhões euros 

em igual período.   

                                                 
1  A integração do Grupo Supremo nas demonstrações financeiras consolidadas da Semapa, tendo em consideração que, a aquisição dos restantes 50% 
do Grupo que implicou a consolidação integral, ocorreu no final do mês de junho de 2015, teve o seguinte impacto: 50% dos resultados do 1º semestre de 
2015 foram integrados via aplicação do método da equivalência patrimonial, a posição de balanço foi consolidada integralmente (100%) a partir de 30 de 
junho de 2015 e os resultados do 2º semestre (julho a dezembro) foram igualmente consolidados integralmente (100%). Com vista a permitir uma análise 
comparativa mais adequada, apresentam-se de forma autónoma os principais indicadores económico-financeiros do Grupo Supremo. 
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Brasil 

A integração do Grupo Supremo nas demonstrações financeiras consolidadas da Semapa, tendo em 

consideração que, a aquisição dos restantes 50% do Grupo que implicou a consolidação integral, 

ocorreu no final do mês de junho de 2015, teve o seguinte impacto:  

 50% dos resultados do 1º semestre de 2015 foram integrados via aplicação do método da 

equivalência patrimonial,  

 a posição de balanço foi consolidada integralmente (100%) a partir de 30 de junho de 2015 e os 

resultados do 2º semestre (julho a dezembro) foram igualmente consolidados integralmente 

(100%).  

Com vista a permitir uma análise comparativa mais adequada, apresentam-se de forma autónoma os 

principais indicadores económico-financeiros do Grupo Supremo. 

 

O FMI, nas suas projeções mais recentes, aponta para uma retração de 3,8% da economia brasileira (World 

Economic Outlook, FMI abril 2016) em 2016. 

A economia brasileira continuou a ser fortemente afetada pela instabilidade política, pelos ajustamentos 

fiscais e pelo aparecimento de uma série de processos/investigações mediáticas (como é o caso do 

processo lava-jato que envolve a Petrobras e o processo de impeachment). A conjugação destes 

acontecimentos provocou uma grande incerteza sobre a evolução económica, dificultando a gestão das 

expectativas. Neste cenário, registou-se uma forte degradação dos principais indicadores 

IFRS - valores acumulados
 (milhões de euros)

1ºT 2016 1ºT 2015 Var.

Volume de negócios 17,1 12,7 34,1%

EBITDA 2,2 0,4 >100%
Margem EBITDA (%) 12,9% 3,2% 9,7 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (2,4) (0,6) <-100%
Provisões (reforços e reversões) (0,0) (0,0) 94,7%

EBIT (0,2) (0,2) 17,4%
Margem EBIT (%) -1,1% -1,9% 0,7 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (1,9) (1,7) -16,0%

Resultados antes de impostos (2,1) (1,9) -11,8%

Impostos sobre lucros 0,4 (0,0) >100%

Lucros retidos do período (1,7) (1,9) 10,5%
Atribuível aos accionistas da Supremo (1,7) (1,9) 10,5%
Atribuível a interesses não controlados  (INC) - -

Cash-Flow 0,7 -1,3 151,1%

31-03-2016 31-12-2015
Mar16 vs. 

Dez15

Capitais Próprios (antes de IM) 156,6 151,1 3,6%

Dívida Líquida 127,2 121,0 5,1%
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macroeconómicos, nomeadamente, contração do PIB, impacto na inflação e consequente aumento de taxas 

de juro para controlar a pressão inflacionária.  

Neste contexto, o sector da construção foi naturalmente afetado, tendo-se registado uma redução das obras 

e projetos, com impacto no consumo de cimento. As informações mais recentes (SNIC – março 2016) 

acerca do mercado de cimento no Brasil, apontam para uma queda do mercado no 1º trimestre de 2016, em 

torno de 14,7%, face ao período homólogo.  

No 1º trimestre de 2016, o conjunto das operações desenvolvidas pelo Grupo Supremo gerou um volume de 

negócios de 17,0 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de cerca de 34,1% face ao período 

homólogo. De notar que só no final de abril de 2015 entrou em produção da fábrica de Adrianópolis e, 

consequentemente se verificou um aumento do volume médio diário de vendas. No 1º trimestre de 2016, 

foram produzidas 264 mil toneladas de cimento e 192 mil toneladas de clinquer, que comparam com 81 mil 

toneladas e 32 mil toneladas, respetivamente, no período homólogo do ano anterior.  

No final do 1º trimestre de 2016, o EBITDA atingiu 2,2 milhões de euros, o que compara com 0,4 milhões de 

euros em igual período do ano anterior. 

A entrada em produção da nova fábrica fez com que as amortizações passassem de 629 mil euros no 1º 

trimestre de 2015 para 2,9 milhões de euros no final do 1º trimestre de 2016.  

Os encargos financeiros líquidos do Grupo Supremo atingiram o valor negativo de 1,9 milhões de euros no 

final do 1º trimestre de 2016 vs. o valor negativo de 1,7 milhões de euros em igual período do ano anterior.  

Em consequência, o resultado líquido do 1º trimestre de 2016 totalizou o valor negativo de 1,7 milhões de 

euros, o que representa uma melhoria de cerca de 204 mil euros face ao período homólogo. 

No final do 1º trimestre de 2016, a dívida líquida do Grupo Supremo atingiu 127,2 milhões de euros, o que 

traduz um acréscimo de 6,2 milhões de euros comparativamente ao valor apresentado a 31 de dezembro de 

2015, influenciado, essencialmente, pelo movimento cambial adverso.  
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Ambiente 

 
Nota: 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. 

 

No 1º trimestre de 2016, o volume de negócios do Grupo ETSA atingiu cerca de 5,6 milhões de euros, o que 

representou um acréscimo de aproximadamente 15,3% relativamente ao período homólogo do ano anterior. 

Esta evolução favorável deriva essencialmente de um aumento do volume de negócios associado à venda 

dos principais produtos finais, fruto de um aumento de quantidades vendidas, embora com uma redução de 

alguns preços de venda. 

Esta evolução positiva resulta cumulativa e essencialmente de (i) um aumento nas quantidades vendidas 

pelas várias empresas do grupo, maioritariamente explicado pelo comportamento da subsidiária SEBOL, 

que registou um aumento, de cerca de 72,9% na quantidade vendida de Gorduras, embora a um preço 

médio de venda inferior, em cerca de 4,8%, ao registado em igual período de 2015, (ii) um acréscimo de 

cerca de 11,5% das quantidades vendidas de subprodutos de peixe pela subsidiária ABAPOR, (iii) um 

crescimento de 179,4% nas quantidades vendidas de OAU’s (óleos alimentares usados) com um preço 

superior em 3,8% ao praticado em igual período do ano anterior e (iv) um crescimento de cerca de 6,4% nas 

prestações consolidadas de serviços, sobretudo ao nível da subsidiária ABAPOR (que registou um 

acréscimo de cerca de 24,5% relativamente ao período homólogo do ano anterior). 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

1ºT 2016 1ºT 2015 Var.

Volume de negócios 5,6 4,8 15,3%

EBITDA 1,8 1,2 53,4%
Margem EBITDA (%) 32,0% 24,1% 8,0 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (0,7) (0,7) -3,1%
Provisões (reforços e reversões) - - -

EBIT 1,0 0,4 133,5%
Margem EBIT (%) 18,8% 9,3% 9,5 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (0,2) (0,2) 17,7%

Resultados antes de impostos 0,9 0,2 266,6%

Impostos sobre Lucros (0,2) (0,1) -125,9%

Lucros retidos do período 0,7 0,2 342,9%
Atribuível aos acionistas da ETSA 0,7 0,2 342,9%
Atribuível a interesses não controlados (INC) - - -

Cash-Flow 1,4 0,9 63,6%

31-03-2016 31-12-2015
Mar16 vs. 

Dez15

Capitais próprios (antes de INC) 63,2 62,5 1,1%

Dívida líquida 19,5 18,1 7,2%



	
	
	

Apresentação	de	Resultados	do	1º	Trimestre	de	2016	
 
 

Página	18	

A evolução desfavorável dos preços de venda das gorduras de baixa acidez encontra-se em linha com o 

decréscimo significativo dos produtos nos principais mercados de destino, em resultado do enquadramento, 

recessivo também verificado nos principais mercados de commodities a nível mundial (oleaginosas e 

petróleo). 

O EBITDA do grupo ETSA totalizou cerca de 1,8 milhões de euros no 1º trimestre de 2016, o que 

representou um acréscimo de cerca de 53,4% face ao período homólogo, explicado fundamentalmente (i) 

pelo aumento do volume de negócios acima referenciado, (ii) pelo aumento das recolhas de subprodutos de 

categoria 3, conjugado com melhores níveis de rendimento, contribuiu para um incremento das quantidades 

produzidas otimizando a capacidade instalada e (iii) pela redução dos custos com combustíveis térmicos e 

com combustíveis minerais utilizados no processo de conversão industrial e no transporte de subprodutos, 

fruto da queda registada nos preços do petróleo durante o período em análise. 

Devido aos elevados investimentos que o Grupo tem vindo a realizar nos últimos exercícios, opção tomada 

que não tem permitido o pagamento de dividendos, a margem EBITDA atingiu 32,0% no período. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumentais) 

No 1º trimestre de 2016, o EBITDA das holdings foi nulo, comparando favoravelmente com o valor negativo 

de 2,6 milhões de euros registados em igual período no ano anterior.  
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4 Desempenho Financeiro Consolidado 

 
Dívida Líquida Consolidada 

 

 
 

Em 31 de março de 2015, a dívida líquida consolidada totalizava 1.808,9 milhões de euros, o que 

representou uma redução de 6 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2015. A 

evolução por área de negócio foi:  

 Pasta e papel: - 18,0 milhões de euros, incorporando a realização de investimentos de cerca de 49 

milhões de euros; 

 Cimentos: - 2,8 milhões de euros; 

 Ambiente: + 1,3 milhões de euros; e, 

 Holdings: + 25,4 milhões de euros, evolução que decorre essencialmente da aquisição de ações 

próprias e pagamentos por conta de impostos sobre os rendimentos (IRC).  

 

Resultados Financeiros 

No 1º trimestre de 2016, os resultados financeiros totalizaram 19,2 milhões de euros negativos, o que 

representou uma melhoria de 27,5% face ao valor registado no período homólogo. Esta variação positiva de 

7,3 milhões de euros resultou principalmente de: 

 Efeito positivo decorrente da redução das taxas de juro, reembolso de dívida mais cara e da 

renegociação de dívida; 

 Efeito negativo da integração do Grupo Supremo. 

 

Resultado Líquido Consolidado 

O resultado líquido consolidado do 1º trimestre de 2016 atribuível a acionistas da Semapa foi de 17,6 

milhões de euros, o que traduz uma redução de 13,1% face ao período homólogo. O resultado líquido por 

ação situou-se nos 0,216 euros/ação, o que representa uma subida de 13,7% face ao período homólogo, 

em resultado da extinção de ações ocorrida após o primeiro trimestre de 2015. 

(milhões de euros) 31-03-2016 31-12-2015 Var.

Papel e Pasta 636,4 654,5 -18,0

Cimentos 454,6 457,4 -2,8

Ambiente 19,5 18,1 1,3

Holdings 698,4 673,0 25,4

Total 1.808,9 1.803,0 5,9
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A redução é explicada essencialmente pelo efeito combinado dos seguintes fatores:  

 Apropriação de menor resultado da The Navigator Company no 1º trimestre de 2016 vs. período 

homólogo (69,40% versus 81,19% respetivamente) na sequência da Oferta Pública de Troca (OPT) 

realizada em julho de 2015;  

 Aumento dos impostos sobre lucros em cerca de 9,8 milhões de euros, para o que muito contribuiu o 

facto de a The Navigator Company e respetivas subsidiárias deixarem de integrar o Regime Especial 

de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS) do qual a Semapa é sociedade dominante, 

decorrente diretamente da redução de participação acima mencionada, com efeitos a partir de 1 de 

julho de 2015; 

 Aumento do EBITDA total em cerca de 13,5 milhões de euros;  

 Aumento das amortizações e perdas por imparidade, essencialmente devido à consolidação integral 

da Supremo; 

 Aumento de provisões no valor de 6,0 milhões de euros, resultante essencialmente de no período 

homólogo se ter procedido à libertação de provisões que vieram a revelar-se desnecessárias;  

 Melhoria dos resultados financeiros líquidos em cerca de 7,3 milhões de euros face ao período 

homólogo. 
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5 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon no 1º trimestre 
2016 
 

 

O início do ano de 2016 foi bastante negativo para a generalidade dos mercados acionistas, tendo os 

principais índices registado quedas muito acentuadas em janeiro, que se prolongaram no mês seguinte. A 

evolução do preço do petróleo e os receios relativos ao abrandamento da atividade económica nos países 

asiáticos foram alguns dos temas que provocaram estas fortes quedas. Durante o mês de março assistiu-se 

a alguma recuperação das principais bolsas, com os investidores a reagirem positivamente ao anúncio pelo 

BCE de pacotes de medidas para estimular a economia da Zona Euro e a inflação, assim como à 

publicação de dados económicos relativos aos EUA, mais positivos do que inicialmente esperado. Esta 

recuperação não foi, no entanto, suficiente para reverter as perdas acumuladas desde o início do ano. 

Assim, as bolsas europeias fecharam o trimestre em terreno negativo, com o Eurostoxx 50 a apresentar 

uma perda de 10%, o IBEX 35 de – 8,6% e o DAX de -7,2%. O índice do mercado português conheceu 

algum dinamismo durante o trimestre, impulsionado pelos títulos da banca, mas sofreu também uma perda 

de 5,5%, com a revisão em baixa das previsões de crescimento para a economia portuguesa e a revisão da 

perspetiva da dívida portuguesa pela agência de rating Fitch, que passou de positiva para estável. 

Neste enquadramento, as ações da Semapa registaram durante o período em análise uma desvalorização 

que atingiu os 8,6%, abaixo do comportamento do PSI20. A cotação do título Semapa alcançou o máximo 

de 13,000 euros no dia 13 de janeiro e o mínimo de 10,090 euros em 9 de fevereiro. 
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6 Perspetivas Futuras  
 

As recentes projeções divulgadas pelo FMI e pela OCDE revêm em baixa o crescimento mundial para 2016 

e 2017. A economia global continua a crescer, mas a expansão é mais lenta e dependente de políticas de 

estímulo implementadas nos países desenvolvidos. O impacto de uma desaceleração da China e de outros 

países emergentes na economia mundial e a instabilidade associada à alteração do ciclo de política 

monetária da Reserva Federal norte-americana são fatores de incerteza. Em relação à Zona Euro, são 

reconhecidos aspetos positivos como a política acomodatícia do Banco Central Europeu. No entanto, a 

desaceleração económica de países emergentes aliada a fatores adicionais de incerteza, nomeadamente 

de ordem política, poderão ter como consequência o adiamento de decisões de investimento, pesando 

negativamente no crescimento. 

Em Portugal, o contexto económico geral para 2016 perspetiva-se em linha com 2015. De acordo com as 

últimas projeções do Banco de Portugal (março 2016), estas apontam para um crescimento de 1,5% da 

atividade económica em 2016. Também as projeções mais recentes do FMI apontam para um crescimento 

de 1,4%. 

Papel e Pasta  

No lado do papel, o mercado Europeu deverá continuar a beneficiar durante o resto do ano de 2016 da 

recente redução e reconversão de capacidade ocorrida em algumas unidades produtivas na Europa. No 

entanto, os impactos provenientes do processo anti-dumping promovido pelas autoridades americanas 

continuam a provocar alterações entre a oferta e a procura em várias geografias, nomeadamente uma maior 

pressão na Ásia, na América Latina, no médio Oriente e em alguns países de África. Na Europa, o nível de 

importações de papel proveniente do mercado asiático tem vindo a intensificar-se, podendo criar maior 

pressão concorrencial e consequentemente provocar maior descontos ao nível dos preços.  

Nos Estados Unidos, o fecho de 340 mil toneladas de papel uncoated anunciado para abril terá um impacto 

positivo no mercado, tendo sido já anunciado um aumento de preços para maio. A evolução da taxa de 

câmbio será naturalmente um fator decisivo para a competitividade dos produtores da indústria. 

Depois da forte pressão registada no preço da pasta nos últimos meses, começam a surgir alguns sinais de 

abrandamento na tendência de queda. Regista-se uma maior atividade do lado das compras de pasta na 

China e noutros mercados, indiciando que os stocks de pasta de eucalipto estarão num nível reduzido e o 

preço spot terá chegado ao seu nível mais baixo. Também o diferencial de preços entre a pasta de fibra 

curta e a pasta de fibra longa voltou a alargar, situando-se novamente perto do nível histórico de 100 

USD/ton. No entanto, apesar do segundo trimestre poder vir a registar alguma melhoria ao nível da procura 

de pasta, o crescimento da oferta previsto para 2016 mantem-se num nível elevado. A gestão cuidadosa da 
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introdução das novas capacidades provenientes da América Latina será um fator fundamental para o 

equilíbrio do mercado da pasta.  

No mercado ibérico de tissue, o segundo e o terceiro trimestre representam tradicionalmente os meses de 

maior consumo, nomeadamente no segmento Away From Home, devido ao desenvolvimento da atividade 

relacionada com o turismo e os serviços da indústria alimentar. A evolução das tendências 

macroeconómicas em Portugal e Espanha e os seus impactos ao nível do consumo terão um peso 

importante para o bom desempenho deste setor 

Relativamente ao Projeto de Cacia, para o qual o Grupo já aprovou condicionalmente o investimento numa 

linha de produção de papel tissue e respetiva transformação em produto final, com uma capacidade nominal 

de 70 mil toneladas por ano, num valor estimado de 121 milhões de euros e que desta forma aumentará a 

capacidade produtiva do Grupo para 130.000 toneladas/ano, o mesmo continua a aguardar pela aprovação 

dos incentivos estatais. Nesta fase, está praticamente concluída a análise da máquina de papel e em fase 

de conclusão da análise técnica e económica financeira dos equipamentos de transformação. 

O projeto da Colombo Energy Inc. da nova fábrica de pellets nos  EUA (em Greenwood, na Carolina do Sul)  

entrou na sua fase final de construção, encontrando-se já adjudicado 96,5% do valor do investimento 116,5 

milhões de USD, e estando já recrutadas 53 pessoas das 70 previstas. A conclusão da montagem dos 

equipamentos está prevista ser concluída em maio de 2016, mês em que também se inicia o período de 

comissionamento e ensaios, e mantendo-se a previsão do arranque da produção para final de julho. 

Em Moçambique, durante o 1º trimestre de 2016 prosseguiram os trabalhos de plantação, suportados na 

produção de plantas a partir do Viveiro Florestal do Luá, o maior viveiro florestal de África. Neste trimestre 

foram plantados 2.200 novos hectares. A situação político-económica do país é instável, o que traz desafios 

acrescidos ao Projeto, ao nível da segurança de todos os que nele estão envolvidos e da garantia de 

abastecimento dos produtos necessários ao projeto. A pressão sobre o Metical faz-se sentir na inflação dos 

preços, que tem vindo a ser notória deste 2015 e que continua a aumentar. 

Permanece o esforço de implementação do Programa de Desenvolvimento Social da empresa, um 

investimento junto das comunidades nas quais o Projeto se insere e que se espera venha a contribuir de 

forma relevante para a melhoria das condições de vida de todos os que delas fazem parte. 

Cimentos  

Em Portugal, as perspetivas de crescimento do PIB para 2016, 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 2016, um ligeiro crescimento do mercado da construção e do consumo nacional de cimento. A 

recuperação esperada no mercado interno, em conjugação com as poupanças e ganhos obtidos com as 
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medidas de racionalização implementadas em anos anteriores, perspetivam a obtenção de resultados 

favoráveis. 

No Líbano prevê-se um ano de 2016 semelhante ao de 2015. As alterações que têm ocorrido na região do 

Médio Oriente não facilitam a manutenção da estabilidade macroeconómica. O mercado de cimento deverá 

decrescer em 2016 devido a um abrandamento esperado na atividade de construção residencial e à 

diminuição da confiança dos investidores, causada pela situação política incerta no país e na região. 

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 está a receber mais encomendas e começa a construir um portfolio de 

clientes. 

No que respeita à Tunísia é expectável que a economia tenha um crescimento de 2% 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 algo incertas. O nível concorrencial deverá manter-se 

intenso, sendo expectável a continuação da pressão sobre os preços de venda (quer no mercado interno 

quer no externo). 

As perspetivas para 2016 em Angola são negativas. No início de abril, as autoridades angolanas pediram 

ao FMI para negociar um programa de assistência económica e financeira. Embora o FMI esteja a prever 

um crescimento de 3,5% em 2016 para a economia, os impactos negativos decorrentes da evolução do 

preço do petróleo não deixarão de se fazer sentir ao longo deste ano. O início do ano ficou marcado pelo 

aumento dos preços do gasóleo e do fuel oil, acompanhados de uma nova e forte desvalorização do 

kwanza. Apesar de ser previsível uma quebra do mercado de cimento em 2016, o aumento dos custos terá 

um impacto mais significativo nos produtores de clinquer, do que nas nossas atividades. 

No Brasil, para o ano de 2016, não são esperadas melhorias no cenário macroeconómico, o que faz prever 

a continuação das dificuldades na atividade económica, e especialmente nas atividades ligadas ao setor da 

construção, devido à dificuldade em materializar investimentos. É expectável que a economia decresça 

cerca de 3,8%, de acordo com as estimativas mais recentes do FMI (abril de 2016). 

A expectativa é de que o mercado do cimento volte a apresentar uma queda, ainda que ligeiramente inferior 

à de 2015. Nas obras públicas não se espera uma performance superior à de 2015, no entanto, é 

importante referir a realização de eleições municipais que podem trazer alguma dinâmica ao setor. 

Ambiente  

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

prazo, ligeiras melhorias no sector onde o grupo ETSA se insere, uma vez que o acréscimo do consumo 
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alimentar relevante (por efetivo aumento, ou por mera recomposição de cabaz) induzirá, a prazo, 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 em algumas categorias de 

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. 

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 29,0% do valor global de vendas acumuladas a 31 de março de 2016), (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, (iii) o restabelecimento gradual e progressivo 

das suas margens comerciais de equilíbrio no mercado e (iv) a aposta em inovação sustentada e em 

investigação e desenvolvimento dirigida, para procurar assegurar novas fronteiras de rendibilidade do seu 

negócio. 

 

Lisboa, 29 de abril de 2016 

A Administração 


