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1 Destaques 

A maioria dos indicadores relativos ao exercício de 2017 comparam favoravelmente com os de 2016: 

Volume de Negócios 

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa em 2017 foi de 2.164,7 milhões de euros, resultando 

num crescimento de 4,3% face ao período homólogo de 2016. Saliente-se o aumento registado em todos os 

segmentos de negócio. As exportações e vendas no exterior ascenderam a 1.633,2 milhões de euros, o que 

representa 75,5% do volume de negócios. 

EBITDA 

Em 2017, o EBITDA aumentou cerca de 2,4% face ao ano anterior, atingindo 500,7 milhões de euros, sendo 

que os três segmentos de negócio registaram acréscimos. A margem consolidada situou-se nos 23,1%, 0,4 

p.p. abaixo da registada em 2016.

Resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa 

O resultado antes de impostos cresceu 22,4% e o resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu 

os 124,1 milhões de euros, crescendo 8,0% face ao ano anterior. 
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Dívida Líquida 

A dívida líquida consolidada desceu cerca de 106,0 milhões de euros e o rácio dívida líquida/EBITDA 

melhorou cerca de 0,30 p.p. 

4º Trimestre de 2017 vs. 4º Trimestre de 2016 

O 4º trimestre de 2017 registou uma performance operacional favorável, comparativamente com o período 

homólogo do ano anterior, sendo de destacar os incrementos de 1,8% e 9,0% do volume de negócios e 

EBITDA, respetivamente.  
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Principais Indicadores Económico Financeiros 

 

 

Notas: 

 EBITDA = EBIT + Depreciações, amortizações e perdas por imparidade + Provisões  

 Cash-Flow = Lucros do período + Depreciações, amortizações e perdas por imparidade + Provisões 

 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) 
2017 2016 Var. 4ºT 2017 4ºT 2016 Var.

Volume de negócios 2.164,7 2.074,6 4,3% 555,0 545,1 1,8%

EBITDA 500,7 489,1 2,4% 125,1 114,8 9,0%

Margem EBITDA (%) 23,1% 23,6% -0,4 p.p. 22,5% 21,1% 1,5 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (224,2) (247,0) 9,2% (62,2) (70,8) 12,0%

Provisões (4,2) 2,4 -277,6% (0,5) 4,7 -109,8%

EBIT 272,3 244,5 11,3% 62,4 48,7 27,9%

Margem EBIT (%) 12,6% 11,8% 0,8 p.p. 11,2% 8,9% 2,3 p.p.

Resultados financeiros líquidos (63,9) (74,3) 14,1% (14,5) (17,3) 16,4%

Resultados antes de impostos 208,4 170,2 22,4% 47,9 31,4 52,4%

Impostos sobre o rendimento (14,8) 19,1 -177,6% 17,8 41,8 -57,4%

Lucros do período 193,6 189,3 2,3% 65,7 73,2 -10,2%

Atribuível a acionistas da Semapa 124,1 114,9 8,0% 46,0 43,3 6,2%

Atribuível a interesses não controlados (INC) 69,5 74,4 -6,6% 19,7 29,9 -34,1%

Cash-Flow 422,1 433,9 -2,7% 128,4 139,2 -7,8%

31/12/2017 31/12/2016
Dez17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 843,4 817,3 3,2%

Dívida líquida 1.673,7 1.779,7 -6,0%

A comparabilidade dos montantes
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2 Desempenho Operacional 

Contribuição por Segmentos de Negócio 

  

Notas:  

 Para efeito do cálculo da variação da dívida líquida são utilizados os valores de 31.12.2016 

 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 

 

Quadro resumo de indicadores operacionais 

 

A The Navigator Company (“Navigator”) divulgou os seus resultados no dia 8 de fevereiro de 2018, pelo que 

se apresentarão apenas os principais aspetos do referido comunicado. 

Os Grupos Secil e ETSA não sendo cotados, não procederam à divulgação dos respetivos resultados, pelo 

que a sua atividade será descrita com maior desenvolvimento.  

IFRS - valores acumulados 

(milhões de euros) 
Pasta e Papel Cimento Ambiente Holdings Consolidado

2017 17/16 2017 17/16 2017 17/16 2017 17/16 2017

Volume de negócios 1.636,8 3,8% 498,9 6,0% 29,0 8,5% - - 2.164,7

EBITDA 403,8 1,6% 88,8 4,3% 7,7 12,0% 0,4 211,2% 500,7

Margem EBITDA (%) 24,7% -0,5 p.p. 17,8% -0,3 p.p. 26,6% 0,8 p.p. 23,1%

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (160,0) 12,1% (61,2) 1,1% (2,8) 3,0% (0,2) -1,4% (224,2)

Provisões (4,1) -870,7% 0,2 -93,8% (0,3) - - - (4,2)

EBIT 239,8 11,5% 27,7 6,5% 4,5 14,7% 0,2 136,3% 272,3

Margem EBIT (%) 14,6% 1,0 p.p. 5,6% 0,0 p.p. 15,7% 0,9 p.p. 12,6%

Resultados f inanceiros líquidos (7,7) 63,0% (40,3) -8,3% (0,5) 19,1% (15,4) 2,0% (63,9)

Resultados antes de impostos 232,1 19,4% (12,5) -12,5% 4,0 21,0% (15,2) 6,6% 208,4

Impostos sobre o rendimento (35,4) -408,6% 20,8 310,0% (0,8) -109,1% 0,6 -80,0% (14,8)

Lucros do período 196,7 -4,4% 8,2 235,5% 3,2 9,8% (14,6) -9,5% 193,6

Atribuível a acionistas da Semapa 136,5 -4,7% (1,1) 94,0% 3,2 9,8% (14,6) -9,5% 124,1

Atribuível a interesses não controlados (INC) 60,2 -3,7% 9,3 -22,0% 0,0 9,8% - - 69,5

Cash-Flow  360,8 -7,0% 69,3 30,7% 6,4 9,1% (14,4) -9,6% 422,1

Dívida Líquida 692,7 8,1% 414,0 -2,1% 14,8 -5,7% 552,1 -21,2% 1.673,7

Unid. 2017 2016 Var.

Pasta e Papel

Vendas de Pasta 1 000 t 310,9 290,6 7,0%

Vendas de Papel 1 000 t 1.578,1 1.586,8 -0,5%

Vendas Totais de Tissue 1 000 t 55,4 50,9 8,7%

Cimentos

Vendas de Cimento cinzento 1 000 t 5.105 5.053 1,0%

Vendas de Betão-pronto 1 000 m3 1.435 1.214 18,2%

Ambiente

Matéria-Prima Processada 1 000 t 131,5 130,2 1,0%
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Pasta e Papel 

Destaques de 2017 (vs. 2016) 

 Evolução positiva do volume de negócios (+4%) com forte desempenho dos negócios de pasta, 

energia e tissue:  

− Valor de vendas de pasta cresce 19%, com aumento de volume e de preço  

− Vendas de energia elétrica aumentam 13% em valor  

− Valor de vendas de tissue sobe 10% 

 EBITDA de 403,8 milhões, 1,6% acima do ano anterior e margem EBITDA sobre vendas estável 

em 24,7%  

 Evolução positiva dos custos financeiros para -7,7 milhões de euros (vs. -20,8 milhões de euros), 

na sequência da redução do custo com as operações de financiamento e do resultado positivo 

das coberturas cambiais 

 Navigator celebrou um contrato de compra e venda do negócio de pellets nos Estados Unidos, 

por um valor de 135 milhões de USD  

Quadro resumo de indicadores financeiros 

 
Nota:  Os valores dos indicadores por segmentos de negócio poderão diferir dos apresentados individualmente por cada Grupo, na sequência de 

ajustamentos de harmonização efetuados na consolidação. 

 

IFRS - valores acumulados

(milhões de euros)
2017 2016 Var. 4ºT 2017 4ºT 2016 Var.

Volume de negócios 1.636,8 1.577,4 3,8% 427,0 422,0 1,2%

EBITDA 403,8 397,4 1,6% 103,8 95,9 8,2%

Margem EBITDA (%) 24,7% 25,2% -0,5 p.p. 24,3% 22,7% 1,6 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (160,0) (181,9) 12,1% (37,0) (50,0) 26,0%

Provisões (4,1) (0,4) -870,7% (1,0) 2,5 -140,5%

EBIT 239,8 215,1 11,5% 65,8 48,5 35,6%

Margem EBIT (%) 14,6% 13,6% 1,0 p.p. 15,4% 11,5% 3,9 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (7,7) (20,8) 63,0% (1,2) (4,2) 71,1%

Resultados antes de impostos 232,1 194,3 19,4% 64,6 44,3 45,6%

Impostos sobre o rendimento (35,4) 11,5 -408,6% (5,4) 35,5 -115,1%

Lucros do período 196,7 205,8 -4,4% 59,2 79,8 -25,8%

Atribuível aos acionistas da Navigator 196,7 206,4 -4,7% 59,2 80,4 -26,4%

Atribuível a interesses não controlados (INC) (0,0) (0,7) 99,8% (0,0) (0,6) 98,8%

Cash-Flow 360,8 388,1 -7,0% 97,2 127,2 -23,6%

31/12/2017 31/12/2016
Dez17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 998,4 1.056,0 -5,5%

Dívida líquida 692,7 640,7 8,1%
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Quadro resumo de indicadores operacionais 

 

Em 2017, o volume de negócios da Navigator atingiu 1.636,8 milhões de euros, o que representa um 

crescimento de 3,8% face ao ano anterior, sustentado essencialmente pelo bom desempenho das vendas de 

pasta, de energia e de tissue. 

O ano de 2017 foi muito positivo para o setor da pasta, já que este beneficiou de um conjunto de eventos 

inesperados e diversos ajustes que condicionaram o lado da oferta, que, conjugado com uma forte procura, 

provocaram uma recuperação significativa dos preços, mês após mês, quer na China quer na Europa, com a 

indústria a assistir a aumentos de preços sucessivos. Neste enquadramento, as vendas de pasta da Navigator 

cresceram 7%, para cerca de 311 mil toneladas. O indicador de referência PIX – BHKP em euros registou um 

preço médio de 725 €/ton que compara com 628 €/ton no período homólogo (+15%). De igual modo, o preço 

médio da Navigator reflete uma evolução positiva de 12%, com as vendas de pasta em valor a apresentar um 

crescimento de 19%, atingindo 164 milhões de euros.  

Verificou-se também uma melhoria progressiva das condições de mercado no negócio de papel (UWF) ao 

longo do ano, com um fortalecimento de encomendas na Europa e em mercados overseas. Até ao final de 

novembro a procura mundial de UWF registou um crescimento de cerca de 0,2%, com especial enfoque nos 

mercados Asiáticos, designadamente na China. Na Europa, o consumo aparente manteve-se estável (+0,1%), 

ainda que conhecendo um aumento na procura no Folio e no Cutsize, e regredindo nas bobines. A Navigator 

registou um bom desempenho no volume de vendas de papel, com 1.578 mil toneladas vendidas, um volume 

praticamente em linha com o do ano anterior (-8,6 mil toneladas; -0,5%), tendo melhorado o seu mix de 

(000 tons) 2017 2016 Var. 4ºT 2017 4ºT 2016 Var.

Pasta e Papel

Produção BEKP (pasta) 1.489,1 1.470,5 1,3% 371,9 359,0 3,6%

Vendas BEKP 310,9 290,6 7,0% 59,7 89,8 -33,5%

Produção UWF (papel) 1.592,6 1.586,9 0,4% 406,7 392,4 3,6%

Vendas UWF 1.578,1 1.586,8 -0,5% 419,9 431,3 -2,6%

FOEX – BHKP Euros/ton 725 628 15,4% 805 607 32,6%

FOEX – A4- BCopy Euros/ton 815 824 -1,1% 831 807 3,0%

Tissue

Produção de bobines 56,2 46,9 19,7% 14,8 14,7 1,0%

Produção de produto acabado 48,9 41,8 17,0% 12,4 10,8 15,5%

Vendas de bobines e mercadoria 7,3 9,0 -19,4% 1,8 2,7 -31,1%

Vendas produto acabado 48,1 41,9 14,8% 12,2 10,8 12,2%

Vendas totais de tissue 55,4 50,9 8,7% 14,0 13,5 3,6%
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produtos, em termos de qualidade (+57 mil toneladas de papel premium) assim como de marcas próprias 

(+45 mil toneladas).  

Apesar do indicador de preços para a Europa – PIX A4 – ter tido uma evolução favorável ao longo do ano, o 

valor médio de 2017 ficou ainda abaixo do valor de 2016 – 815 €/ton vs. 824 €/ton (-1%). Ao longo do ano, a 

Navigator implementou com sucesso quatro aumentos de preços que permitiram atenuar o decréscimo 

verificado no quarto trimestre de 2016. No entanto, a desvalorização cambial do USD e da GBP face ao euro 

e a evolução do mix de mercados não permitiram à Navigator inverter totalmente esta tendência, tendo o 

preço médio de venda do Grupo ficado praticamente inalterado em relação ao ano anterior. 

No negócio de tissue, o mercado ficou marcado pela recuperação da procura, impulsionada pelo crescimento 

económico, nomeadamente no setor do turismo, verificando-se em simultâneo um aumento de concorrência 

na Península Ibérica e um aumento dos custos de produção, provocado pela subida do preço da pasta. Neste 

enquadramento, a Navigator registou um aumento na produção de bobines e de produto acabado, 

beneficiando da expansão de capacidade de produção e transformação ocorrida ao longo de 2015. O volume 

de vendas cresceu 9% em relação a 2016, com uma melhoria no mix de produtos vendidos, e uma redução 

do peso de bobines. Esta melhoria, conjugada com a implementação faseada de um aumento de preços que 

se iniciou em outubro (e cujo segundo passo decorreu já em janeiro), permitiu registar uma melhoria no preço 

médio de venda da Navigator de 1,4%, e das vendas em valor de 74,4 milhões de euros (+10,3%). 

A venda de energia elétrica em valor registou um aumento de 13% em 2017, refletindo a boa operação dos 

ativos de geração de energia elétrica. Recorde-se que os valores de venda de energia no ano 2016 foram 

negativamente afetados pela paragem do turbogerador 3 da cogeração renovável da fábrica da pasta em 

Setúbal e pela avaria do turbogerador 4 da cogeração renovável da fábrica de pasta em Cacia. A venda de 

energia elétrica associada à operação das centrais de ciclo combinado a gás natural beneficiou igualmente 

do acentuado aumento do preço do brent de referência face ao período homólogo do ano anterior, cerca de 

18%, o que influencia diretamente o indexante da venda.  

A produção bruta total de energia elétrica da Navigator no ano 2017 aumentou 5% face ao ano de 2016. 

Importa destacar também que o ano de 2017 foi o primeiro ano de funcionamento integral da central solar 

fotovoltaica da fábrica de papel de Setúbal (ATF), a operar em regime de autoconsumo. 

No seu primeiro ano de atividade nos Estados Unidos, a Colombo Inc. registou as suas primeiras vendas de 

pellets, tendo atingido um volume de 120,6 mil toneladas, e um valor de vendas de cerca de 15 milhões de 

euros. Como já referido, o arranque da fábrica deu-se num enquadramento de mercado bastante adverso, 

com alguns problemas iniciais na produção e comercialização das pellets, que se prolongaram durante alguns 

meses, o que conduziu a um impacto negativo em EBITDA proveniente deste negócio de cerca de 16 milhões 

de euros. 
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Em 2017, o EBITDA registado situou-se em 403,8 milhões de euros, 1,6% acima do valor do ano anterior, 

refletindo uma margem EBITDA/Vendas de 24,7%. 

A Navigator registou uma evolução positiva dos custos variáveis de produção, nomeadamente ao nível da 

madeira (através do mix de compras) e ao nível dos custos de logística e embalagem. Nos custos fixos, 

importa referir que os custos com pessoal sofreram um agravamento de cerca de 11,5 milhões de euros em 

2017 devido essencialmente ao aumento do número de efetivos nos novos negócios (Colombo e Tissue), 

acréscimo dos gastos com o fundo de pensões estendido a todos os colaboradores em Portugal, através de 

um novo plano de contribuição definida, assim como aos valores do prémio de desempenho a pagar no ano 

seguinte. Ao longo do ano, a Navigator continuou empenhada no seu programa de otimização e eficiência de 

custos, M2, superando os objetivos estabelecidos e apresentando um impacto em EBITDA a rondar os 27 

milhões de euros. 

Em 2017, as depreciações, amortizações e perdas por imparidade da Navigator ascenderam a 160,0 milhões 

de euros, que compara com 181,9 milhões de euros no ano anterior. Apesar do início das depreciações dos 

investimentos realizados, nomeadamente dos ativos da Colombo Energy, esta rúbrica está negativamente 

afetada em 2016 pelo registo de uma imparidade nos ativos fixos tangíveis de Moçambique.  

Os resultados financeiros líquidos evoluíram positivamente, reduzindo-se de -20,8 milhões de euros em 2016, 

para -7,7 milhões de euros em 2017. Esta redução nos custos financeiros de cerca de 13 milhões de euros 

resulta essencialmente: 1) da redução de custos das operações de financiamento, que continuam a ter uma 

evolução muito positiva: em 2017 verificou-se um decréscimo de 4,9 milhões de euros nos juros suportados 

relativamente a 2016 (excluindo prémio de reembolso do empréstimo High Yield suportado em 2016 e que 

ascendeu a 6,4 milhões de euros), num cenário em que a dívida bruta média subiu relativamente à verificada 

em 2016 e, 2) dos resultados das operações de cobertura cambial que evoluíram positivamente, fruto da 

desvalorização do dólar, com uma variação de 6 milhões de euros face a 2016, compensando parcialmente 

o efeito negativo em vendas. 

Assim, os resultados líquidos atribuíveis aos acionistas da Navigator no ano foram de 196,7 milhões de euros, 

e comparam com um resultado líquido de 205,8 milhões de euros em 2016. Importa referir que os resultados 

líquidos de 2016 beneficiaram de uma reversão de provisões para impostos, bem como do efeito do regime 

extraordinário de reavaliação fiscal. 

4º Trimestre de 2017 vs. 4º Trimestre de 2016 

O volume de negócios no 4º trimestre situou-se em 427 milhões de euros, um incremento de 1,2% em relação 

ao trimestre homólogo, refletindo a melhoria gradual das condições de mercado verificada ao longo do ano 

de 2017, nomeadamente ao nível do preço do papel. Para melhor enquadrar esta evolução, importa referir 
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que o 4º trimestre de 2016 registou um desempenho operacional excecional ao nível de vendas, tendo 

representado o melhor trimestre de sempre da Navigator. 

As vendas de papel no 4º trimestre totalizaram cerca de 420 mil toneladas, que comparam com 431 mil 

toneladas vendidas em igual período de 2016. No entanto, verificou-se uma melhoria significativa no preço 

médio de venda de quase 4%, o que permitiu obter um valor de vendas de 324,5 milhões de euros, 1,2% 

acima do trimestre homólogo. 

No negócio de pasta, a Navigator registou uma melhoria significativa de cerca de 31%, no seu preço de venda. 

No entanto, e no seguimento do crescimento de vendas nos primeiros nove meses de 2017 de 25,1% face 

ao período homólogo, a quantidade de pasta disponível para mercado ficou bastante condicionada pela 

paragem de manutenção anual ocorrida na fábrica de pasta de Cacia e pela necessidade de constituir um 

nível de stocks adequado, em antecipação à paragem de produção prevista no final de março na fábrica da 

Figueira da Foz devida ao projeto de aumento de capacidade em curso. Deste modo, o volume de vendas de 

pasta situou-se em cerca de 60 mil toneladas, um decréscimo de 33% em relação ao trimestre homólogo. 

Verificou-se uma evolução positiva no valor de vendas de tissue, em termos de volume (+4%) e preço (+5%), 

resultando num valor de vendas de 19,1 milhões de euros no trimestre. As vendas de energia registaram 

também um bom desempenho, com um crescimento de 5% no volume e de 0,5% no preço. As vendas de 

pellets representaram um incremento adicional no volume de negócios de cerca de 3 milhões de euros face 

ao trimestre homólogo. 

O EBITDA do 4º trimestre de 2017 situou-se em 103,8 milhões de euros, e compara com um valor de 95,9 

milhões de euros no trimestre homólogo. Em 2017, o EBITDA foi afetado negativamente pelo impacto dos 

fogos florestais, cujo valor contabilizado no 4º trimestre foi de 4,8 milhões de euros.  

Os resultados financeiros evoluíram favoravelmente para -1,2 milhões de euros, vs. -4,2 milhões de euros no 

4º trimestre de 2016, com o resultado positivo de 2,9 milhões de euros de operações de cobertura de taxa de 

câmbio.  

Deste modo, os resultados líquidos atribuíveis aos acionistas da Navigator totalizaram 59,2 milhões de euros, 

comparando desfavoravelmente com o valor de 79,8 milhões de euros registados no 4º trimestre de 2016. 
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Cimento e Outros Materiais de Construção 

Destaques de 2017 (vs. 2016) 

 O volume de negócios cresceu 6,2% face ao ano anterior, atingindo 499,5 milhões de euros: por 

geografia, o crescimento de Portugal, Brasil e Outros, compensam o decréscimo das restantes 

localizações  

 O EBITDA alcançou 88,8 milhões de euros, tendo aumentado cerca de 3,6 milhões de euros 

comparativamente ao ano 2016, com destaque para o crescimento em Portugal e no Líbano 

 Os resultados financeiros líquidos ascenderam a -40,3 milhões de euros, quando em 2016 haviam 

sido de -37,2 milhões de euros. O agravamento deveu-se a diferenças de câmbio desfavoráveis 

de cerca de 8,9 milhões de euros. Retirando este efeito, os resultados financeiros seriam de -31,4 

milhões de euros, uma melhoria de 5,8 milhões de euros face aos registados no ano anterior 

 Os resultados líquidos melhoraram face ao valor de 2016  

 Diminuição da dívida líquida após investimentos financeiros e Capex de cerca de 52 milhões de 

euros 

Quadro resumo de indicadores financeiros 

 
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. 
 Em 2017, o volume de negócios inclui 0,7 milhões de euros relativos a vendas intra-grupo 

 

IFRS - valores acumulados

 (milhões de euros)
2017 2016 Var. 4ºT 2017 4ºT 2016 Var.

Volume de negócios 499,5 470,5 6,2% 120,5 115,3 4,4%

EBITDA 88,8 85,1 4,3% 19,4 18,1 7,0%

Margem EBITDA (%) 17,8% 18,1% -0,3 p.p. 16,1% 15,7% 0,4 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (61,2) (61,9) 1,1% (24,5) (20,0) -22,2%

Provisões 0,2 2,8 -93,8% 0,7 2,2 -65,9%

EBIT 27,7 26,1 6,5% (4,4) 0,3 <-1000%

Margem EBIT (%) 5,6% 5,5% 0,0 p.p. -3,6% 0,2% -3,8 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (40,3) (37,2) -8,3% (9,3) (9,4) 1,8%

Resultados antes de impostos (12,5) (11,2) -12,5% (13,6) (9,2) -48,5%

Impostos sobre o rendimento 20,8 5,1 310,0% 21,1 3,1 577,6%

Lucros do período 8,2 (6,1) 235,5% 7,5 (6,0) 224,6%

Atribuível aos acionistas da Secil (1,1) (18,0) 94,0% 6,0 (11,9) 149,8%

Atribuível a interesses não controlados  (INC) 9,3 11,9 -22,0% 1,6 5,9 -73,3%

Cash-Flow 69,3 53,0 30,7% 31,3 11,8 165,1%

31/12/2017 31/12/2016
Dez17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 385,2 444,9 -13,4%

Dívida líquida 414,0 422,9 -2,1%
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Volume Negócios 

 

 
EBITDA 

 

* Inclui Angola e Outros. Os valores referentes a 2016 foram re-expressos para seguirem o mesmo critério de 2017   

 
Quadro resumo de indicadores operacionais 
 

  

Nota: Quantidades expurgadas de vendas inter-segmentos. Os valores de 2016 foram re-expressos para seguirem o mesmo critério de 2017 

 

Em Portugal, o Banco de Portugal reviu em alta (Boletim Económico – dezembro de 2017) a projeção de 

crescimento económico para 2017, ao prever um crescimento da economia de 2,6%, face às anteriores 

previsões no início do ano de 1,8%. Esta evolução está sustentada no crescimento das exportações, na 

recomposição da procura interna e no aumento do investimento. 

223,4 

94,4 

56,0 

77,6 

19,1 

470,5 

258,1 

92,2 

42,6 

85,9 

20,7 

499,5 

Portugal

Líbano

Tunísia

Brasil

Outros*

Total

2016 2017

+15,6%

-2,4%

-23,9%

+8,3%

+6,2%

+10,8%

33,7 

32,7 

10,5 

5,9 

2,3 

85,1 

36,4 

35,9 

8,9 

4,4 

3,1 

88,8 

Portugal

Líbano

Tunísia

Brasil

Outros*

Total

2016 2017

+8,0%

+9,8%

-15,0%

+36,3%

+4,3%

-25,9%

em 1 000 t 2017 2016 Var. 4ºT 2017 4ºT 2016 Var.

Capacidade produtiva anual de cimento 9.750 9.750 0,0% 9.750 9.750 0,0%

Vendas

Cimento cinzento 5.105 5.053 1,0% 1.261 1.173 7,6%

Cimento branco 86 84 2,6% 19 24 -18,4%

Clinquer 659 418 57,4% 132 67 96,7%

Inertes 3.019 2.547 18,5% 707 666 6,1%

Prefabricação em betão 128 73 74,5% 29 29 2,9%

Argamassas 128 102 25,2% 33 27 23,0%

Cal hidráulica 26 24 5,8% 6 6 6,4%

Cimento-cola 18 16 10,2% 4 4 17,5%

em 1 000 m3

Betão-pronto 1.435 1.214 18,2% 360 305 18,0%
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O consumo de cimento em Portugal no ano de 2017 foi marcado por variações homólogas mensais positivas 

ao longo de todo ao ano. De acordo com os dados disponíveis, o consumo de cimento em Portugal Continental 

terá registado uma variação homóloga positiva de 12,9%, estimando-se que o mercado tenha atingido cerca 

de 3 milhões de toneladas. 

O setor das obras públicas foi o principal responsável pela evolução verificada, sendo que o setor da habitação 

demonstrou uma dinâmica muito apreciável, de acordo com as estimativas da Secil. O índice de produção da 

construção e obras públicas manteve as variações homólogas positivas ao longo do ano, sendo que o 

segmento das obras de engenharia foi mais dinâmico que o segmento da construção de edifícios. 

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

apresentou um crescimento de 15,6% comparativamente ao ano anterior, atingindo os 258,1 milhões de 

euros. 

A unidade de Cimento e Clínquer em Portugal registou um acréscimo do volume de negócios de 8,1%, 

atingindo os 159,8 milhões de euros em 2017. No que respeita ao mercado interno verificou-se um 

crescimento do volume de negócios de 14,9%, tendo o incremento das quantidades vendidas sido de 11,1%. 

As condições climatéricas benéficas, bem como o acréscimo de obras autárquicas e privadas (turismo e 

residenciais) e a reabilitação, sobretudo em Lisboa e no Porto, contribuíram para esta evolução. 

No mercado externo, a existência de oferta excedentária na Europa, Mediterrâneo e África Ocidental 

continuou a provocar um nível de concorrência muito elevado, tendo impacto negativo nas quantidades e 

preços de venda. O volume de negócios referente a exportações reduziu-se cerca de 1,9%, tendo as 

quantidades vendidas para exportação atingindo 1.115 mil toneladas reduzindo-se cerca de 7,5% face ao ano 

anterior. Esta evolução deveu-se à quebra das vendas de cimento em cerca de 44%, em grande parte devido 

à redução das vendas para a Argélia, um dos principais destinos das exportações de cimento em anos 

anteriores. As exportações de clínquer ficaram largamente acima do ano anterior, tendo registado um 

aumento de 48%. 

Nas restantes unidades com atividade desenvolvida a partir de Portugal (Betão Pronto, Inertes, Argamassas 

e Pré-fabricados), o volume de negócios em 2017 ascendeu a 98,4 milhões de euros, o que se traduziu num 

crescimento de cerca de 30,1% quando comparado com o ano anterior. Destacou-se a unidade de negócio 

de Betão que registou um crescimento do volume de negócios de 31,7% e a unidade de negócios de Inertes 

que registou um acréscimo de 20,7%. 

Em 2017, o EBITDA do conjunto das atividades em Portugal apresentou uma variação homóloga positiva de 

8,0%, cifrando-se em 36,4 milhões de euros face aos 33,7 milhões de euros do ano anterior. 



 
 
 

Apresentação de Resultados de 2017 
 
 

Página 14 

A unidade de negócio de Cimento atingiu um EBITDA de 26,3 milhões de euros, valor inferior aos 29,3 milhões 

de euros verificado no ano anterior. Refira-se que o EBITDA de 2016 estava influenciado pelo registo 

extraordinário de ganhos em ativos correntes de cerca de 3,3 milhões de euros.  

Para além do aumento das quantidades vendidas no mercado interno e de clínquer no mercado externo, 

destacam-se uma melhoria ligeira na rubrica energia elétrica, apesar de um aumento da energia térmica, que 

ainda assim foi compensada por uma otimização do mix de combustíveis, com reforço do uso de combustíveis 

alternativos. Estes aspetos permitiram compensar parcialmente o decréscimo das vendas de cimento no 

mercado externo. 

As unidades de negócio de materiais de construção apresentaram um EBITDA de 10,1 milhões de euros, o 

que compara com os 4,4 milhões de euros de 2016. O aumento mais significativo verificou-se no Betão, fruto 

do aumento das quantidades vendidas (+26,9%), mas também do aumento dos preços médios de venda, da 

redução de custos de pessoal e de transporte. 

No Líbano, de acordo com os últimos dados publicados pelo FMI, a economia deverá ter crescido 1,5% em 

2017 (World Economic Outlook, FMI outubro 2017), valor abaixo do seu potencial. 

O consumo de cimento em 2017 atingiu as 5,18 milhões de toneladas, inferior ao do período homólogo em 

1,6%. Apesar da melhoria da situação política no país (a eleição de um presidente e a nomeação de um novo 

primeiro-ministro no final de 2016), o ano em análise ficou marcado pela instabilidade política, com a demissão 

do primeiro-ministro no final de 2017. 

O volume de negócios do conjunto das operações no Líbano registou uma redução de 2,4% face ao ano 

anterior, tendo atingido os 92,2 milhões de euros. Este montante está influenciado negativamente pela 

desvalorização cambial do dólar face ao euro, em cerca de 1,9 milhões de euros. 

As vendas de Cimento totalizaram 1.150 mil toneladas, tendo crescido 3,1% comparativamente ao ano 

anterior. Os preços de venda em moeda local mantiveram-se em níveis similares aos de 2016, com um ligeiro 

decréscimo de 0,6%, devido essencialmente a alterações de mix de vendas. O volume de negócios decresceu 

face ao verificado em 2016, apesar do aumento das quantidades vendidas, influenciado pela desvalorização 

cambial, alcançando 86,0 milhões de euros. 

O volume de negócios de Betão registou uma redução de 7,8% comparativamente a 2016, atingindo 6,1 

milhões de euros, resultante da redução de 7,6% das quantidades vendidas devido ao ambiente muito 

competitivo e a manutenção do nível de preços.  
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Em 2017, o EBITDA conjunto das operações do Líbano totalizou 35,9 milhões de euros, o que representou 

um aumento de 9,8%, quando comparado com o ano anterior. A unidade de Cimento atingiu um EBITDA de 

35,6 milhões de euros, 8,7% acima do valor de 2016. Este crescimento deveu-se ao aumento das produções 

de cimento e de clínquer e à diminuição dos custos de produção. O ano de 2016 foi influenciado pelas baixas 

produções de clínquer em resultado da paragem programada de uma das linhas para instalação do filtro de 

mangas, que permitiu a otimização da utilização de matérias-primas e uma diminuição dos custos de 

produção. Refira-se igualmente a contribuição positiva em resultado da diminuição dos consumos de energia 

elétrica. No entanto, verificou-se um aumento do preço dos combustíveis sólidos e entrou em vigor, no 4º 

trimestre de 2017, um novo imposto sobre a produção de cimento.  

O EBITDA de 2017 encontra-se influenciado positivamente pelo recebimento de cerca de 2 milhões de euros 

de uma indemnização de seguro, devido à avaria de um moinho de cimento em 2016. 

Na Tunísia, as condições políticas e sociais têm apresentado algumas melhorias em 2017 com reflexo 

positivo na economia. No entanto, a economia da Tunísia continua a enfrentar desafios significativos, incluindo 

elevados défices externos e fiscais, aumento da dívida e um crescimento insuficiente para reduzir o 

desemprego. Subsiste ainda instabilidade social e uma pressão nas reivindicações sindicais. De acordo com 

os últimos dados publicados pelo FMI a economia tunisina deverá crescer 2,3% em 2017, crescimento 

superior ao 1% verificado em 2016 (World Economic Outlook, FMI outubro 2017). 

Estima-se que o mercado interno de cimento tenha registado um decréscimo de 0,5%, face a 2016. Esta 

quebra no mercado teve um maior impacto na região sul (mercado natural das operações da Secil). O 

mercado de cimento continuou a ser caracterizado por uma concorrência muito intensa, com grande pressão 

sobre os preços de venda, tendo-se assistido a uma quebra dos mesmos. De referir ainda as limitações na 

disponibilidade de aço de construção no país que influenciou as vendas de cimento, particularmente no 4º 

trimestre e novamente com maior impacto na região sul. 

O mercado de exportação de cimento registou uma redução significativa devido a constrangimentos na 

fronteira com a Líbia e com a obtenção de divisas no mercado financeiro da Líbia. No caso do mercado 

argelino, não foram atribuídas quaisquer licenças de importação por parte do governo deste país. 

Consequentemente, o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas na Tunísia, em 2017, 

atingiu cerca de 42,6 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga negativa de 23,9%. 
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No segmento Cimento e Clínquer, o volume de negócios decresceu cerca de 23,8% tendo-se cifrado em 37,0 

milhões de euros, em virtude da diminuição do volume de negócios no mercado interno e um aumento no 

mercado externo mas insuficiente para compensar essa quebra. As limitações anteriormente referidas no 

caso das exportações, e o aumento da concorrência no mercado interno, condicionaram as vendas de cimento 

desta unidade. Para fazer face à quebra nas exportações de cimento (-47%), foram realizadas exportações, 

em 2017, de 206 mil toneladas de clínquer, influenciando positivamente as vendas totais de exportação. O 

preço de venda no mercado interno foi inferior ao de 2016 cerca de 1%. No mercado de exportação os preços 

ficaram abaixo de 2016 devido à concorrência, ao facto de não se terem efetuado exportações para a Argélia 

(onde o preço é mais elevado) e ao aumento das vendas de clínquer (cujo preço é mais baixo). 

O volume de negócios de Betão decresceu cerca de 24,7%, atingindo 5,3 milhões de euros, influenciado 

negativamente pela desvalorização do dinar tunisino face ao euro, cujo impacto foi de cerca de 800 mil euros. 

Em 2017, o EBITDA das atividades na Tunísia decresceu 15,0% face ao período homólogo, tendo atingido 

8,9 milhões de euros. Este decréscimo é justificado pela redução do volume de negócios no mercado interno 

e pela alteração do mix de produtos exportados. Refira-se que os custos variáveis unitários de produção de 

cimento diminuíram face ao período homólogo, devido em grande parte à diminuição dos custos com energia 

elétrica pelo efeito da redução do preço (em junho de 2016 registou-se uma redução muito significativa) e em 

resultado da diminuição dos consumos específicos. Também os custos com pessoal registaram uma 

diminuição, consequência da redução do número de colaboradores. Estas melhorias mais que compensaram 

o impacto do aumento dos custos com energia térmica, em resultado do aumento dos preços dos 

combustíveis. 

Para o Brasil, o FMI aponta para um crescimento de 1,1%, da economia brasileira em 2017 (World Economic 

Outlook Update, FMI janeiro 2018). A economia brasileira continuou a ser afetada pela falta de confiança dos 

agentes económicos, aumento do desemprego e falta de investimento público. Apesar da redução das taxas 

de inflação e das taxas de juro, o investimento privado não aumentou, influenciado pela situação política 

instável. 

Neste contexto, o setor da construção foi naturalmente afetado, com impacto no consumo de cimento. O 

mercado de cimento registou uma quebra de 6,3% quando comparado com 2016. No entanto, a região 

Sul/Sudeste, mercado de atuação da Secil, registou uma redução de 4,7%, inferior à quebra do mercado total. 

Em 2017, o volume de negócios do conjunto das operações atingiu os 85,9 milhões de euros (mais 10,8% 

face ao ano anterior), dos quais 69,9 milhões de euros de cimento e clínquer e 16,0 milhões de euros de 

betão pronto. Este crescimento está influenciado positivamente pelo aumento das quantidades vendidas em 

ambas as operações e pela valorização cambial do real face ao euro, em termos médios (em cerca de 5,5 

milhões de euros), tendo os preços de venda de cimento e de betão registado decréscimos acentuados face 

ao período homólogo. Contudo, no último trimestre já se assistiu a uma subida ligeira dos preços. 
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O EBITDA atingiu 4,4 milhões de euros, o que compara com o valor de 5,9 milhões de euros em 2016. O 

aumento das quantidades vendidas e a melhoria dos custos variáveis de produção (diminuição dos consumos 

energéticos e diminuição do preço da energia elétrica), não foi suficiente para mitigar o efeito da diminuição 

do preço de venda em ambas as unidades de negócio. 

O FMI prevê que a economia angolana em 2017 tenha tido um crescimento de 1,5% (World Economic 

Outlook, FMI outubro 2017). Os impactos negativos decorrentes da evolução do preço do petróleo que se 

sentem desde 2014 ainda se mantêm. Com a economia estagnada, um setor bancário fragilizado e uma 

elevada escassez de divisas, muitas empresas viram-se forçadas a fechar as portas, provocando o aumento 

do desemprego e respetivos problemas sociais daí resultantes. Para fazer face a esta situação, o Governo 

Angolano implementou fortes medidas de redução de custos e lançou vários programas de diversificação da 

economia que, no entanto, não produziram resultados imediatos, pois não existem muitos investidores 

estrangeiros a apostar na economia angolana e o Estado debate-se com problemas financeiros. As 

expectativas de crescimento não se concretizaram e o mercado angolano de cimento em 2017 registou um 

decréscimo de 34% face a 2016, tendo-se situado nas 2,57 milhões de toneladas.  

As quantidades vendidas de cimento decresceram face às vendas acumuladas em 2016, tendo sido vendidas 

151 mil toneladas, menos 2,5% que no ano anterior. Fruto da gestão adequada e rigorosa do preço de venda, 

que aumentou cerca de 11%, em euros, face ao ano anterior, o volume de negócios atingiu um total de 20,7 

milhões de euros, valor superior ao registado em 2016. 

Em 2017, o EBITDA atingiu os 3,0 milhões de euros, acima do verificado no ano anterior. Para fazer face à 

contração do mercado, para além do aumento de preços, continuou o esforço na redução de custos.  

Em 2017, as Depreciações, amortizações e perdas por imparidade da Secil ascenderam a 61,2 milhões de 

euros, o que compara com 61,9 milhões de euros no ano anterior. 

Relativamente aos resultados financeiros líquidos registados em 2017, estes foram negativos em 40,3 milhões 

de euros, comparando com um valor também negativo de 37,2 milhões de euros no ano anterior, 

nomeadamente devido ao registo de diferenças de câmbio desfavoráveis de cerca de 8,9 milhões de euros 

vs. 4,6 milhões de euros de diferenças de câmbio favoráveis no ano anterior. 

A melhoria verificada nos impostos deve-se essencialmente ao registo de um ganho de 8 milhões de euros 

decorrente da conclusão de um processo fiscal que foi decidido favoravelmente à Secil, bem como à reversão 

de impostos diferidos passivos. 
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O resultado líquido atribuível a acionistas melhorou face ao valor registado no ano de 2016 (de -18 milhões 

de euros para -1,1 milhões de euros). 

4º Trimestre de 2017 vs. 4º Trimestre de 2016 

O volume de negócios do 4º trimestre de 2017 apresenta um crescimento de 4,4% quando comparado com 

o valor registado no período homólogo, essencialmente devido ao bom desempenho do negócio em Portugal. 

O EBITDA do 4º trimestre de 2017 situou-se em 19,4 milhões de euros, valor superior em 7,0% ao registado 

no trimestre homólogo. 

O resultado líquido atribuível a acionistas totalizou 6,0 milhões de euros, comparando positivamente com o 

valor de -11,9 milhões de euros registado no 4º trimestre de 2016. 
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Ambiente 

Quadro resumo de indicadores financeiros 

 
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. 

 

O volume de negócios do grupo ETSA cifrou-se em 29,0 milhões de euros no ano 2017, o que representou 

um aumento de 8,5% relativamente ao ano de 2016. 

Esta variação resulta cumulativa e essencialmente de (i) um aumento do preço médio de venda de gorduras 

de categoria 3, em cerca de 16,7% e das farinhas da mesma categoria em cerca de 17,8% em relação ao 

praticado em 2016, uma diminuição das quantidades vendidas desta categoria em cerca de 12,2% face ao 

ano anterior (ii) as quantidades vendidas de categoria 2, tiveram uma expressão muito significativa, 

representando um crescimento de 148,2%, com um preço médio superior em cerca de 5,8%, (iii) um aumento 

de cerca de 13,5% nas prestações consolidadas de serviços, essencialmente devido ao aumento de faturação 

por prestação de serviço de recolha de cadáveres animais, mas também por um crescimento do valor faturado 

pela subsidiária ABAPOR (que registou um acréscimo de cerca de 12,9% relativamente ao ano anterior). 

O EBITDA do grupo ETSA totalizou cerca de 7,7 milhões de euros no ano de 2017, o que representou um 

crescimento de cerca de 12,0% face ao ano de 2016, explicado pelos seguintes efeitos: (i) aumento do volume 

de negócios, conforme acima descrito e, (ii) controlo dos principais custos, como sejam os referentes aos 

fornecimentos e serviços externos. 

IFRS - valores acumulados

(milhões de euros)
2017 2016 Var. 4ºT 2017 4ºT 2016 Var.

Volume de negócios 29,0 26,7 8,5% 7,6 7,8 -2,0%

EBITDA 7,7 6,9 12,0% 1,7 2,1 -19,4%

Margem EBITDA (%) 26,6% 25,8% 0,8 p.p. 22,3% 27,1% -4,8 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (2,8) (2,9) 3,0% (0,7) (0,7) -0,1%

Provisões (0,3) - - (0,2) - -

EBIT 4,5 4,0 14,7% 0,8 1,4 -42,6%

Margem EBIT (%) 15,7% 14,8% 0,9 p.p. 10,4% 17,8% -7,4 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (0,5) (0,6) 19,1% (0,1) (0,1) 19,8%

Resultados antes de impostos 4,0 3,3 21,0% 0,7 1,2 -45,3%

Impostos sobre o rendimento (0,8) (0,4) -109,1% (0,2) 0,1 -226,2%

Lucros do período 3,2 3,0 9,8% 0,5 1,4 -64,4%

Atribuível aos acionistas da ETSA 3,2 3,0 9,8% 0,5 1,4 -64,4%

Atribuível a interesses não controlados (INC) - - - - - -

Cash-Flow 6,4 5,9 9,1% 1,4 2,1 -33,7%

31/12/2017 31/12/2016
Dez17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 68,7 65,5 5,0%

Dívida líquida 14,8 15,7 -5,7%



 
 
 

Apresentação de Resultados de 2017 
 
 

Página 20 

A margem de EBITDA atingiu 26,6%, o que se traduziu numa variação positiva de cerca de 0,8 p.p face à 

margem registada em 2016. 

Em 2017, as Depreciações, amortizações e perdas por imparidade da ETSA ascenderam a 2,8 milhões de 

euros, em linha com o valor registado no ano anterior. 

Os resultados financeiros líquidos melhoraram em cerca de 19,1% face ao ano anterior, tendo sido negativos 

em 0,5 milhões de euros em resultado da redução da dívida média total e das melhorias das condições 

contratuais. 

Consequentemente, o resultado líquido do exercício de 2017 registou um acréscimo de 9,8%, totalizando 3,2 

milhões de euros. 

4º Trimestre de 2017 vs. 4º Trimestre de 2016 

O volume de negócios do 4º trimestre de 2017 foi de 7,6 milhões de euros, o que representa um decréscimo 

de 2,0% quando comparado com o valor registado no período homólogo.  

O EBITDA do 4º trimestre de 2017 situou-se em 1,7 milhões de euros o que traduz uma redução de 19,4% 

face ao período homólogo. 
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3 Desempenho Financeiro Consolidado 

 
Dívida Líquida Consolidada 

 
 

  
 

Em 31 de dezembro de 2017, a dívida líquida consolidada totalizava 1.673,7 milhões de euros, o que 

representou uma redução de 106,0 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2016, 

explicado positivamente pela geração de cash flow operacional e:  

 Pasta e papel: +52,0 milhões de euros incorporando a realização de investimentos de cerca de 115 

milhões de euros e o pagamento de dividendos de 250 milhões de euros;   

 Cimentos: -8,9 milhões de euros, que inclui o efeito cambial da conversão da dívida em moeda 

estrangeira que permitiu reduzir a dívida em cerca de 15,8 milhões de euros e investimentos efetuados 

de cerca de 52 milhões de euros; 

 Ambiente: -0,9 milhões de euros; e, 

 Holdings: -148,3 milhões de euros, evolução que decorre, nomeadamente do recebimento de 

dividendos da Navigator (173,5 milhões de euros), pagamento de dividendos (36,3 milhões de euros) 

e reembolso pelo Estado dos pagamentos por conta de impostos sobre os rendimentos (IRC) 

anteriormente efetuados.  

Resultado Líquido Consolidado 

Em 2017, o resultado líquido consolidado atribuível a acionistas da Semapa foi de 124,1 milhões de euros, o 

que traduz uma melhoria de 8,0% face ao período homólogo. O resultado líquido por ação em circulação 

situou-se nos 1,538 euros/ação. 

 

 

 

(milhões de euros) 31/12/2017 31/12/2016 Var.

Pasta e Papel 692,7 640,7 52,0

Cimento 414,0 422,9 -8,9

Ambiente 14,8 15,7 -0,9

Holdings 552,1 700,4 -148,3

Total 1.673,7 1.779,7 -106,0
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A evolução do resultado líquido é explicada essencialmente pelo efeito combinado dos seguintes fatores:  

 Aumento do EBITDA total em cerca de 11,6 milhões de euros;  

 Redução de amortizações, perdas por imparidade e provisões no valor de 16,1 milhões de euros  

 Melhoria dos resultados financeiros líquidos em cerca de 10,4 milhões de euros face ao período 

homólogo; 

 Aumento dos impostos sobre o rendimento em cerca de 33,9 milhões de euros, decorrente 

nomeadamente da redução dos benefícios fiscais disponíveis para dedução à coleta de IRC do Grupo 

Navigator e do facto de, em 2016, terem sido revertidas provisões para impostos (ganho). 
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4 Desempenho Bolsista do Título Semapa  
 

O ano de 2017 foi bastante positivo para a generalidade das Bolsas a nível mundial, assinalando-se novos 

valores máximos recorde dos índices norte-americanos. A nível europeu, os principais índices registaram 

ganhos, com o DAX a alcançar igualmente novos máximos. O 4º trimestre acabou por penalizar os mercados 

acionistas de Espanha e Itália, na sequência dos acontecimentos políticos ocorridos, nomeadamente a 

questão da Catalunha e a crise política em Itália. 

No que respeita ao principal índice bolsista de Portugal, o PSI20 registou uma valorização de 15,2%, após a 

queda de 11,9% no ano anterior, tendo sido dos índices que mais cresceu face às principais praças europeias 

(e.g. Eurostoxx 50 acumulou ganhos de 5,6%). Para a concretizada inversão de tendência, contribuiu a 

evolução positiva da economia portuguesa, a melhoria das condições de financiamento assegurada pelo 

Banco Central Europeu e a subida do nível de rating da República portuguesa para investment grade. 

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

atingiu os 32,8%, acima do comportamento do PSI20 (+15,2%) e do EFB (13,4%). A cotação do título Semapa 

alcançou o máximo de 18,21 euros no dia 18 de dezembro e o mínimo de 12,76 euros em 17 de janeiro. 
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EFB – Euronext Family Business Index (desde 21/02/2017) 

Nota: cotações de fecho 
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5 Perspetivas Futuras  

Pasta e Papel  

O ano de 2017 foi muito positivo para o setor da pasta, assistindo-se a sucessivos aumentos de preços, tendo 

o ano terminado num valor recorde de cerca de 1 000 USD/ton de pasta. A generalidade das previsões de 

preços para 2018 mantém-se positiva, sem nenhum incremento substancial na oferta de pasta previsto para 

os próximos dois anos. Existem, no entanto, alguns receios relativamente à sustentação dos preços neste 

nível, o que poderá levar a alguns ajustamentos ao longo de 2018.  

No tissue, o mês de janeiro assistiu já à segunda fase de aumento de preços, que se tinha iniciado em 

outubro. A manutenção dos preços de pasta no nível atual, conjugada com a entrada de capacidade adicional 

no mercado, irá certamente continuar a provocar uma forte pressão nos produtores de tissue, especialmente 

nos não integrados. 

Os investimentos iniciados em 2017, a construção de uma fábrica de tissue em Cacia (com capacidade de 

produção de bobines e de transformação) e a melhoria de eficiência produtiva de pasta e performance 

ambiental na fábrica da Figueira da Foz, irão prolongar-se em 2018 e envolvem um montante total de cerca 

de 205 milhões de euros (120 milhões de euros para Cacia e 85 milhões de euros para a Figueira da Foz), 

dos quais 70 milhões de euros já foram despendidos. O arranque da capacidade adicional de pasta na 

Figueira da Foz está previsto para abril e da nova linha de tissue em Cacia, com as primeiras produções de 

bobines, está previsto para o mês de agosto. 

No setor do papel (UWF), a Navigator liderou diversos aumentos de preços ao longo de 2017, tendo 

anunciado um novo aumento para o mercado norte-americano no início de 2018. O nível da carteira de 

encomendas mantém-se confortável, sendo possível antecipar um ano positivo para o setor, mas onde a 

evolução cambial deverá permanecer o principal fator de preocupação. 

Tal como referido, a Navigator decidiu moderar o ritmo de investimento em Moçambique e desenvolver o seu 

projeto de forma faseada. A Portucel Moçambique encontra-se contudo preparada para avançar com o plano 

florestal previsto, assim que as condições necessárias – cuja maioria se encontra em discussão com as 

autoridades Moçambicanas – estejam reunidas.  

Já no final do ano de 2017, a Navigator anunciou que tinha assinado um contrato de compra e venda do seu 

negócio de pellets com uma joint-venture gerida e explorada por uma entidade associada da Enviva Holdings, 

LP, por um valor global da transação de 135 milhões de USD, que pode vir a sofrer ajustamentos. A 

concretização da venda encontra-se sujeita à verificação de determinadas condições precedentes e 

autorizações regulatórias, habituais neste tipo de transações, esperando-se que o processo esteja concluído 

no decorrer do 1º semestre de 2018. 
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Cimento e Outros Materiais de Construção  

As perspetivas de crescimento do PIB para 2018 em Portugal são ligeiramente inferiores ao estimado para 

2017, sendo esperado um crescimento de 2,3%, de acordo com as últimas projeções do Banco de Portugal. 

Os indicadores macroeconómicos apontam para um crescimento embora o nível de investimento, 

condicionado pela gestão do défice seja um fator limitativo do crescimento. A evolução do contexto externo 

poderá também ter um papel decisivo no crescimento, sendo que, a sua evolução é agora vista de forma mais 

positiva pela maioria dos organismos internacionais que acompanham a evolução económica mundial.  

Nas obras públicas, a julgar pela evolução positiva dos indicadores de atividade das obras de engenharia, 

aponta-se para um crescimento da atividade. O défice orçamental público continuará a ser algo limitativo, mas 

menos e deverá prosseguir uma retoma do investimento público apoiado em fundos comunitários. No 

segmento habitacional, prevê-se um crescimento, consequência do aumento do número de licenciamentos 

de fogos novos ao longo do 2º semestre de 2017, bem como pelas perspetivas positivas que se mantêm na 

área da reabilitação. A dinâmica do mercado de arrendamento e o crescimento do setor do turismo são os 

drivers que mais motivam esta tendência de crescimento.  

No Líbano, a procura de cimento em 2018 deverá diminuir ligeiramente em relação a 2017 apesar de alguma 

melhoria na situação política. Os novos impostos implementados no último trimestre de 2017 deverão ter um 

impacto negativo nos resultados das empresas de cimento no país. A realização das eleições parlamentares 

em 2018 não deixará de influenciar o contexto político. 

Os desenvolvimentos potenciais nas condições do conflito sírio e da situação dos refugiados sírios no Líbano 

provavelmente terão um impacto macroeconómico e de mercado que não pode ser totalmente antecipado 

nesta fase. Espera-se que um ambiente competitivo desafiador continue com os preços líquidos a um nível 

ligeiramente inferior. 

Na Tunísia é expectável que a economia tenha um crescimento de 3% em 2018 (World Economic Outlook, 

FMI outubro 2017). O nível concorrencial deverá manter-se intenso, sendo de esperar a continuação da 

pressão sobre os preços de venda (quer no mercado interno, quer no externo), dado o excesso de oferta no 

país. São esperados aumentos generalizados dos impostos e taxas e a continuidade da atual situação 

político/económica da Tunísia com maior fragilidade nas questões de segurança. 

No Brasil, para o ano de 2018, é esperado um crescimento de 1,9% (World Economic Outlook Update, FMI 

janeiro 2018), acima do crescimento previsto de 1,1% para 2017, o que faz antever uma melhoria das 

condições. No entanto, é expectável que continuem as dificuldades na atividade económica, e especialmente 

nas atividades ligadas ao setor da construção, devido à dificuldade em materializar investimentos. A crise 

política continua a ser uma forte condicionante ao crescimento, pelo que este dependerá fortemente da 
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evolução do cenário político. A evolução do preço de venda condicionará a performance das operações, pelo 

que continuarão os esforços da melhoria dos custos de produção e contenção de custos fixos. 

As perspetivas para 2018 em Angola são positivas. O FMI prevê que haja um crescimento da economia em 

2018 de 1,6% (World Economic Outlook, FMI outubro 2017). Os programas de diversificação da economia 

lançados pelo Executivo Angolano, associados à tendência de subida do preço de venda do petróleo nos 

mercados internacionais visível no 2º semestre de 2017, ao crescimento médio anual de habitantes de 2,7%, 

e ainda, o facto de em 2017 terem ocorrido eleições gerais no país, das quais resultaram um novo Presidente 

da República e consequente novo Governo, permitem já antever alterações fundamentais na forma de 

governação do país, perspetivando-se para 2018, uma retoma económica, que terá como consequência um 

crescimento do consumo de cimento. 

Ambiente  

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

a manutenção das condições atuais no setor onde o grupo ETSA se insere, sem alterações significativas a 

nível do consumo alimentar. 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 

53,1% do valor global de vendas do ano de 2017), (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, 16 de fevereiro de 2018 

A Administração 


