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1. DESEMPENHO SEMAPA


O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa no 1º trimestre de 2020 foi de 524,0 milhões de euros. As
exportações e vendas no exterior ascenderam a 382,1 milhões de euros, o que representa 72,9% do volume de
negócios.



Destaque para um aumento global nos volumes de vendas do segmento pasta e papel face ao período homólogo:
+4% no papel, +34% na pasta e +10% no tissue. No entanto, o desempenho ficou condicionado pela queda dos
preços de venda comparativamente ao 1º trimestre de 2019: o índice de pasta BHKP (em euros) caiu 29% e o índice
do papel A4 perdeu 5,5%. Se compararmos com o 4º trimestre de 2019, verificamos que o aumento do volume
vendas de papel não foi suficiente para mitigar a evolução desfavorável dos preços de venda no 1º trimestre de
2020.



O EBITDA do 1º trimestre de 2020 atingiu 119,1 milhões de euros, tendo sido 88,4 milhões de euros gerados na
Pasta e Papel, 28,5 milhões de euros no Cimento e 2,7 milhões de euros no Ambiente. De realçar a evolução positiva
nos segmentos do Cimento e Ambiente, face ao período homólogo. Destaque também para o crescimento de 25,6%
do EBITDA versus o 4º trimestre de 2019, que passou de 94,8 milhões de euros para 119,1 milhões de euros, com
o contributo positivo de todos os segmentos de negócio, respetivamente cerca de +16,6 milhões de euros (Pasta e
Papel), +7,8 milhões de euros (Cimento) e +0,2 milhões de euros (Ambiente). A margem consolidada situou‐se nos
22,7%, +5,4 p.p. acima da registada no 4º trimestre de 2019.
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PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS
IFRS - valores acum ulados
(m ilhões de euros)

1ºT 2020

1ºT 2019

Var.

4ºT 2019

Var.

Volum e de negócios

524,0

551,3

-5,0%

545,7

-4,0%

EBITDA
Margem EBITDA (%)

119,1
22,7%

132,6
24,0%

-10,1%
-1,3 p.p.

94,8
17,4%

25,6%
5,4 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Provisões
EBIT
Margem EBIT (%)
Resultados financeiros líquidos

(57,1)
(2,3)
59,7
11,4%

(57,8)
0,1
74,9
13,6%

1,2%
<-1000%

(77,8)
(6,6)

26,7%
64,9%

-20,2%
-2,2 p.p.

10,4
1,9%

475,4%
9,5 p.p.

-182,9%

(18,8)

-38,2%

(26,0)

(9,2)

Resultados antes de im postos

33,7

65,7

-48,7%

(8,5)

498,6%

Impostos sobre o rendimento

(9,5)

(12,1)

21,2%

16,0

-159,5%

Lucros do período
Atribuível a acionistas da Sem apa
Atribuível a interesses não controlados (INC)

24,2
17,2
6,9

53,6
39,7
13,9

-54,9%
-56,6%
-49,9%

7,6
12,0
(4,4)

219,7%
43,7%
257,1%

Cash Flow

83,6

111,3

-24,9%

92,0

31/03/2020
Capitais próprios (antes de INC)
Dívida líquida rem unerada
Passivos por locação (IFRS 16)
Total

31/12/2019

-9,2%

Mar20 vs.
Dez19
-3,1%

931,0

960,9

1.465,9

1.470,7

-0,3%

74,8

75,2

-0,5%

1.540,7

1.545,8

-0,3%
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DÍVIDA LÍQUIDA
Cimento

Ambiente

Holdings

Semapa

Milhões de Euros

Pasta e Papel

A 31 de março de 2020, a dívida líquida consolidada totalizava 1.540,7 milhões de euros, o que representou uma
redução de 5,2 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2019. Excluindo o efeito da IFRS 16, a
dívida líquida seria de 1.465,9 milhões de euros, valor inferior ao apresentado no final de 2019 em 4,8 milhões de euros.
Estas variações são explicadas positivamente pela geração de cash flow operacional e:


Pasta e papel: +84,2 milhões de euros, incorporando a realização de investimentos de cerca de 22,7 milhões de
euros e a distribuição de 99,1 milhões de euros de distribuição de reservas;



Cimento: ‐25,7 milhões de euros incluindo a realização de investimentos de cerca de 8,9 milhões, o resultado de
alienações de participações financeiras no valor de 9,5 milhões de euros e ainda o efeito positivo resultante da
desvalorização cambial do BRL (24,1 milhões de euros);



Ambiente: ‐1,5 milhões de euros, apesar da dificuldade no recebimento dos valores faturados ao Estado; e,



Holdings: ‐61,8 milhões de euros, evolução que decorre nomeadamente do recebimento de reservas da Navigator
(69,4 milhões de euros)

No final do 1º trimestre de 2020, o total de disponibilidades consolidadas ascendia a 685 milhões de euros, tendo o
Grupo, adicionalmente, um conjunto de linhas contratadas e não utilizadas no total de 380 milhões de euros,
assegurando desta forma uma forte liquidez neste momento de incerteza em que vivemos. Na presente data, a posição
de liquidez é confortável e robusta, dado que é suficiente para fazer face aos vencimentos com maturidade nos
próximos 12 meses. Adicionalmente, as empresas concluíram ou estão em vias de concluir a contratação de
financiamentos adicionais que lhes permite alongar a maturidade da sua dívida e aumentar ainda mais o conforto face
a cenários de stress mais agressivos.
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RESULTADO LÍQUIDO
O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa subiu de 12,0 milhões de euros para 17,2 milhões de euros em
relação ao resultado líquido do 4º trimestre de 2019, tendo sido inferior em 22,5 milhões de euros ao resultado líquido
registado no período homólogo, essencialmente pelo efeito combinado dos seguintes fatores:


Redução do EBITDA total em cerca de 13,4 milhões de euros; a evolução positiva do EBITDA nos segmentos Cimento
e Ambiente não foi suficiente para compensar a redução registada pela Navigator. Esta evolução decorreu da
quebra significativa dos preços da pasta e do papel ocorrida ao longo do ano de 2019, que um desempenho positivo
em termos de volumes e custos não conseguiu mitigar;



Aumento de depreciações, amortizações, perdas por imparidade e provisões no valor de 1,7 milhões de euros
devido ao aumento de provisões líquidas face ao período homólogo;



Penalização dos resultados financeiros líquidos em cerca de 16,8 milhões de euros face ao período homólogo,
resultado do efeito conjugado de um desvio favorável no custo líquido de financiamento e de um desvio muito
desfavorável (21,0 milhões de euros) nas diferenças cambiais, principalmente pela desvalorização do BRL face ao
Euro, de contas a receber e a pagar em moeda estrangeira por empréstimos intra‐grupo na Secil;



Redução dos impostos sobre o rendimento em cerca de 2,6 milhões de euros.

RELATÓRIO DE GESTÃO 7

1º TRIMESTRE DE 2020

2. COVID‐19
Desde o início deste período de exceção, a prioridade do Grupo Semapa tem sido defender a saúde e bem‐estar de
todos os colaboradores e da comunidade em geral, assegurando a continuidade das operações. A implementação rápida
de medidas de prevenção, higienização e de forte contenção permitiu que as operações decorressem dentro de uma
certa normalidade e sem qualquer disrupção do serviço aos clientes, com exceção das geografias onde não foi
legalmente possível manter as operações em funcionamento. A pandemia Covid‐19 teve implicações na generalidade
das operações do Grupo, com especial ênfase no segmento Pasta e Papel. Assim, e ainda que de forma ainda incipiente,
os resultados do 1º trimestre de 2020 já refletem o seu impacto.
Importa destacar os seguintes impactos nos diferentes segmentos de negócio:


Pasta e Papel: diminuição de encomendas, sem precedentes, registada desde o final de março forçou a Navigator
a suspender parcial e temporariamente a produção de papel a partir de 22 de abril, por um período estimado
inicialmente de cerca de 30 dias, afetando entre 700 toneladas a 2.000 toneladas diárias. A suspensão parcial da
produção de papel foi realizada num contexto de abrandamento da atividade que levou a diversas paragens por
parte dos produtores de papel em todos os continentes. Graças à excelente posição na carteira de encomendas
que detinha em março, a Navigator conseguiu adiar esta opção até ao limite possível, sendo que este ajuste
possibilitou um maior equilíbrio entre a oferta e procura, minimizando o risco de acumulação de stocks na cadeia
de abastecimento. Neste momento, e considerando a visibilidade atual em relação ao nível de encomendas de
papel, a Navigator tomou a decisão de renovar até ao final de junho a redução de produção anteriormente prevista.
Foi também tomada a decisão de recorrer ao regime do lay‐off simplificado, na modalidade de suspensão de postos
de trabalho ou de redução na prestação de trabalho, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 2
do Decreto–Lei n.º 10‐G/2020, de 26 de Março. O número de colaboradores afetados pelo lay‐off é de 1.201, dos
quais 97 em lay‐off integral, com efeitos a partir de 1 de junho. De realçar que, no que diz respeito a Equivalentes
a Tempo Inteiro, estarão em lay‐off cerca de 12,6% do universo total de trabalhadores deste segmento. Importa
realçar que a Navigator irá manter a remuneração dos trabalhadores afetados, excluindo os complementos que
pressupõem a prestação efetiva de trabalho.
De modo a garantir a normalidade das operações e a estabilidade dos níveis de stocks, foram ajustados os ritmos
de produção nas fábricas de pasta integradas com papel UWF, em detrimento da paragem das mesmas, assim como
a alteração e encurtamento das paragens para manutenção previstas para o 2º trimestre. As fábricas de Tissue de
Aveiro e de Vila Velha de Rodão funcionam sem restrições nas suas operações.



Cimento e Outros Materiais de Construção: o efeito da pandemia Covid‐19 teve um impacto reduzido no 1º
trimestre, tendo afetado apenas os volumes de vendas a partir das duas últimas semanas de março.
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Em Portugal, a partir de 18 de março, quando foi declarado o Estado de Emergência, os efeitos da pandemia
fizeram‐se sentir de uma forma ligeira, tendo sido assegurada a regularidade das operações em praticamente todas
as instalações. Os volumes de vendas das operações localizadas em Portugal Continental sofreram, de um modo
geral, uma redução face à média verificada no 1º trimestre do ano. Porém, esta redução foi menor do que o
inicialmente esperado, e resulta do facto da atividade de construção ter continuado a um ritmo perto do normal.
No Brasil, a gestão da crise pandémica pelas autoridades não tem sido consensual, quanto às medidas a
implementar para a contenção da propagação, tendo cada estado implementado diferentes medidas. Nos estados
de Santa Catarina e Paraná foi declarado Estado de Emergência e fecho de comércio a 18 e 19 de março,
respetivamente, e declarado Estado de Calamidade Pública, a 20 de março. A atividade do betão ficou encerrada
por determinação governamental nestes estados tendo sido retomada a 2 de abril. A atividade do cimento foi
sempre assegurada, não tendo até à data sofrido impactos significativos.
No Líbano, os efeitos da pandemia fizeram‐se sentir a partir de meados de março de forma acentuada com
imposição de restrições por parte das autoridades. Dados os níveis de stock, a produção de clínquer foi suspensa
entre 16 de abril e 5 de maio, mantendo‐se a funcionar de forma limitada a expedição de produto acabado. A partir
do mês de maio a produção foi retomada, tendo em vista o mercado local, mas também o mercado de exportação.
Na Tunísia, as medidas adotadas pelo governo para conter a propagação da pandemia – recolher obrigatório a
partir de 17 de março e declaração de quarentena em todo o país, a partir de 20 de março – tiveram um impacto
bastante significativo nas operações da Secil, naquele país, encontrando‐se todas encerradas entre o dia 24 de
março e 27 de abril quando foram reabertas mas com restrições.


Ambiente: Cinco empresas do universo ETSA foram objeto de Declaração de Empresa de Interesse Público, não
tendo nunca parado a produção e prestação de serviços, nem se perspetivando impactos significativos da crise.

Tendo presente este enquadramento, o Grupo Semapa implementou rápidas medidas de contenção, de forma
proactiva, com vista a proteger a resiliência de todos os segmentos de negócio. Procedeu‐se à redução de custos fixos
e variáveis, gestão criteriosa do fundo de maneio e revisão significativa do plano de investimentos para 2020. Foram
também adotadas medidas de aumento da liquidez imediata e negociação de dívida com vista a alongar a maturidade
da mesma.
Paralelamente, o Grupo Semapa lançou diversas iniciativas de apoio à Comunidade, donde se destacam:


Co‐doação por parte da Navigator de equipamento de radiologia digital ao hospital da Figueira da Foz e a realização
de doações recorrentes de diverso material de proteção aos hospitais de Setúbal e de Aveiro;



Atribuição pela Secil de máscaras e fatos protetores ao Centro Hospitalar de Setúbal (Hospital de S. Bernardo e
Hospital Ortopédico de Santiago do Outão) e aos Bombeiros Voluntários de Setúbal. Adicionalmente, a Secil
deliberou processar antecipadamente a entrega dos donativos que concede, desde 2003, a cerca de 80 associações
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do concelho de Setúbal. Neste contexto, foi também contemplada a Junta de Freguesia de Maceira, em Leiria, com
quem a Secil mantém, há longos anos, um protocolo de colaboração e financiamento;


Apoio por parte da Semapa de projetos em desenvolvimento pelo Instituto de Medicina Molecular João Lobo
Antunes (iMM) no combate à Covid‐19. Este apoio prevê a aquisição de equipamento, material e recursos para
melhorar a capacidade instalada de realização de testes de diagnóstico, numa primeira fase, e no desenvolvimento
de projetos científicos que potenciem o conhecimento desta doença, tentando previr novas vagas da epidemia.
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3. DESEMPENHO BOLSISTA DO TÍTULO SEMAPA
No decurso do 1º trimestre de 2020, à medida que a Covid‐19 se alastrou a nível mundial, evoluindo de uma ameaça
distante para uma emergência de saúde pública, a generalidade dos países adotou fortes medidas de contenção com o
objetivo de atrasar a propagação do vírus e aliviar a pressão nos sistemas nacionais de saúde, resultando
inevitavelmente na queda abrupta da atividade económica e num choque global de enorme magnitude, de difícil
quantificação no momento presente.
A resposta dos principais bancos centrais foi rápida e em força com vista a assegurar liquidez em abundância e acesso
favorável ao crédito, num contexto de baixas taxas de juro, por forma a aliviar os riscos que a pandemia constitui para
a estabilidade financeira mundial.
Neste enquadramento de elevada incerteza, assistiu‐se a um colapso histórico dos mercados bolsistas. Desde meados
de fevereiro, as principais bolsas de valores do mundo sofreram as maiores quedas em muitos anos. No final do 1º
trimestre, os principais índices de referência acumularam perdas de quase 30%, tanto nos EUA como na Europa. O
nervosismo dos investidores ficou bem patente no decurso do trimestre, com algumas sessões a registarem as maiores
volatilidades das últimas décadas.
Neste enquadramento, durante o período em análise, as ações da Semapa registaram uma desvalorização de 43,5%,
que compara com as quebras de desempenho igualmente registadas nos índices PSI20 (‐22,0%) e EFB (‐25,2%),
desvalorização que vem essencialmente induzida pelo desempenho da ação da Navigator, que por sua vez está em linha
com a evolução bolsista de todo o setor da Pasta e Papel a nível mundial, no contexto da crise. A cotação da Semapa
registou o valor mínimo de 7,08 euros no dia 19 de março, tendo alcançando o seu valor máximo de 13,86 euros na
sessão inicial de 2020.
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Quantidade

Cotação

1.000.000

15,00

Max = 02-01: eur 13,86
14,00

Var. Período Semapa
-43,5%

Min = 19-03: eur 7,08

900.000

13,00

800.000

12,00

700.000

11,00

600.000

500.000

10,00

Volume médio diário
9,00

8,00

7,00

400.000

103.918
Preço Ação
02-01: eur 13,86

300.000

200.000

31-03: eur 7,75

100.000

6,00

0

5,00

dez-19

jan-20

fev-20

mar-20

110,00

100,00

Var. Período PSI20

Base 100: 31/12/2019

90,00

-22,0%

80,00

70,00

Var. Período EFB
-25,2%

60,00

50,00

Var. Período Semapa
40,00

-43,5%

30,00

dez-19

jan-20

fev-20

mar-20

EFB – Euronext Family Business Index
Nota: cotações de fecho
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4. DESEMPENHO DOS SEGMENTOS DE NEGÓCIO
CONTRIBUIÇÃO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO
IFRS - valores acum ulados
(m ilhões de euros)

Pasta e Papel

1ºT 2020
Volum e de negócios
EBITDA
Margem EBITDA (%)
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade

20/19

Cim ento

1ºT 2020

Am biente

20/19

1ºT 2020

Holdings

20/19

405,8

-3,8%

109,9

-11,1%

8,4

41,9%

88,4

-15,7%

28,5

7,6%

2,7

112,6%

21,8%

-3,1 p.p.

25,9%

4,5 p.p.

31,7%

10,5 p.p.

(42,0)

-1,9%

(14,2)

9,7%

Provisões

(1,9)

-46,0%

(0,4)

-132,0%

-

-

EBIT

44,5

-28,7%

13,8

14,3%

1,9

277,7%

11,0%

-3,8 p.p.

12,6%

2,8 p.p.

22,6%

14,1 p.p.

Margem EBIT (%)

(0,8)

-2,0%

Consolidado

1ºT 2020

20/19

(0,4)

1ºT 2020

-

524,0

<-1000%

119,1
22,7%

(0,1)

-26,1%

-

-

(0,5)

-412,4%

(57,1)
(2,3)
59,7
11,4%

Resultados financeiros líquidos

(6,2)

-56,5%

(17,4)

-943,7%

(0,1)

23,8%

(2,4)

32,5%

(26,0)

Resultados antes de im postos

38,3

-34,4%

(3,6)

-134,2%

1,8

336,5%

(2,9)

19,9%

33,7

(10,5)

12,1%

(0,3)

46,9%

(0,4)

-839,6%

1,7

353,3%

(9,5)

27,9

-40,1%

(3,9)

-139,6%

1,4

198,5%

(1,2)

62,7%

24,2

(1,2)

62,7%

17,2

Impostos sobre o rendimento
Lucros do período
Atribuível a acionistas da Sem apa
Atribuível a interesses não controlados (INC)
Cash Flow
Dívida líquida rem unerada
Passivos por locação (IFRS 16)
Total

19,5

-39,7%

(2,5)

-124,4%

1,4

198,5%

8,4

-41,0%

(1,4)

-358,1%

0,0

200,8%

71,8

-19,4%

10,7

-55,6%

2,2

78,4%

799,5

(1,1)

-

6,9

64,8%

83,6

332,4

4,2

329,9

1.465,9

48,5

23,9

2,1

0,3

74,8

848,0

356,2

6,3

330,1

1.540,7

Notas:


Para efeito do cálculo da variação da dívida líquida são utilizados os valores de 31.12.2019



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 The Navigator Company (“Navigator”) divulgou os seus resultados no dia 20 de maio de 2020, pelo que se
apresentarão apenas os principais aspetos do referido comunicado. A Secil e ETSA, não sendo cotadas, não procederam
à divulgação dos respetivos resultados, pelo que a sua atividade será descrita de forma mais detalhada.
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% do total consolidado

% do total consolidado

PASTA E PAPEL

Volume de
negócios 1ºT 2020

EBITDA
1ºT 2020

74%
77%

DESTAQUES DE 1º TRIMESTRE 2020 (VS. 2019)
Volume de Negócios


Volume de negócios atingiu 405,8
milhões de euros, menos 3,8% face
ao período homólogo, devido à
descida de preços de papel e pasta
verificada em relação ao trimestre
homólogo.

Milhões de Euros

VOLUME DE NEGÓCIOS DESAGREGADO POR SEGMENTO:

Δ% 20/19

1ºT
2019

293,4

34,8

40,2

1,0

405,8

36,2

‐2,3%

‐12,3%

+9,5%

‐9,2%

‐76,7%

‐3,8%

Papel UWF

Pasta BEKP

Tissue

Energia

Outros e
eliminações

1ºT 2020

39,8

33,1

44,3

300,2

4,5

421,8
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EBITDA
Mg EBITDA



EBITDA de 88,4 milhões de euros, ‐15,7%
face ao EBITDA do 1º trimestre 2019.

QUADRO RESUMO DE INDICADORES FINANCEIROS
IFRS - valores acum ulados
(m ilhões de euros)

1ºT 2019

Var.

Volum e de negócios

405,8

421,8

-3,8%

EBITDA
Margem EBITDA (%)

88,4
21,8%

104,9
24,9%

-15,7%
-3,1 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Provisões
EBIT
Margem EBIT (%)

(42,0)
(1,9)
44,5
11,0%

(41,2)
(1,3)
62,3
14,8%

-1,9%
-46,0%
-28,7%
-3,8 p.p.

Resultados financeiros líquidos

(6,2)

(3,9)

-56,5%

Resultados antes de im postos

38,3

58,4

-34,4%

(10,5)

(11,9)

12,1%

27,9
27,8
0,0

46,5
46,5
(0,0)

-40,1%
-40,1%
236,3%

71,8

89,0

-19,4%

31/03/2020

31/12/2019

Impostos sobre o rendimento
Lucros do período
Atribuível aos acionistas da Navigator
Atribuível a interesses não controlados (INC)
Cash Flow

Capitais próprios (antes de INC)

832,0

818,9

Dívida líquida rem unerada

799,5

715,3

48,5

46,8

848,0

762,1

Passivos por locação (IFRS 16)
Total
Nota:

1ºT 2020

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.
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No 1º trimestre do ano de 2020, a Navigator registou um volume de negócios de 406 milhões de euros, tendo as vendas
de papel representado cerca de 72% do volume de negócios, as vendas de energia 10%, as vendas de pasta e tissue
ambas cerca de 9%. O trimestre ficou marcado pela melhoria significativa no desempenho operacional das fábricas e
pela retoma muito expressiva da carteira de encomendas de papel. A descida de preços de pasta e papel verificada no
1º trimestre de 2020 em relação ao 1º trimestre de 2019, período em que os preços se encontravam em níveis bastante
elevados, foi parcialmente mitigada pela recuperação dos volumes de vendas nos negócios de pasta, papel e tissue.
Do lado do papel, depois da cadeia de distribuição ter terminado o ano de 2019 com stocks em níveis muito reduzidos,
os primeiros meses de 2020 registaram um fenómeno inverso, com um forte crescimento da entrada de encomendas
da indústria europeia. A Navigator registou durante o 1º trimestre um nível de encomendas de papel muito elevado,
superior a 50 dias, o que constitui um dos níveis mais elevados de sempre para esta época do ano. Já nas duas últimas
semanas de março, com o início do período de confinamento imposto na grande maioria dos países da Europa e Ásia, a
Navigator começou a verificar alguns cancelamentos e sobretudo adiamentos de encomendas por parte dos seus
clientes. No entanto, ainda terminou o mês com uma carteira de encomendas superior a 40 dias, um registo cerca de
45% superior ao das suas congéneres europeias.
A evolução do preço de venda YoY reflete o ajustamento que se iniciou no 2º trimestre de 2019, e que se prolongou ao
longo do 1º trimestre de 2020. De facto, o índice de referência para o A4 ajustou em baixa cerca de 5,5% YoY, para um
preço médio de 864 €/t, que compara com 914 €/t no 1º trimestre de 2019.
Neste contexto, a Navigator atingiu um volume de vendas de papel UWF cerca de 4% acima do volume do 1º trimestre
de 2019. Em termos geográficos, as vendas para fora da Europa registaram um incremento considerável de mais de
10%. O peso das vendas do segmento premium situou‐se em 53% e o peso das vendas de marcas próprias subiu para
71%. Apesar do aumento de 4% das vendas em volume, o valor das vendas do negócio de UWF da Navigator acabou
por ficar negativamente afetado pela descida do preço no período, tendo as vendas registado uma diminuição de cerca
de 2% para 293 milhões de euros. Importa referir que a comparação de preços com o trimestre homólogo é prejudicada
pelo facto da Navigator ter implementado um aumento de preços no papel UWF logo no início do ano de 2019, na
sequência dos restantes quatro aumentos de preços registados em 2018.
O mercado global de pasta registou até ao final de fevereiro um aumento da procura de cerca de 13% YTD, tendo
registado uma queda durante o mês de março, estimando‐se uma estabilização da procura mundial de fibra curta no 1º
trimestre de 2020 (vs. 1º trimestre de 2019). Do lado da oferta, ocorreram algumas paragens e reduções de produção
não planeadas sobretudo na oferta de fibra curta por parte de produtores asiáticos, assim como alguma redução de
produção disponível na fibra curta e longa em consequência da greve de três semanas dos trabalhadores do sector da
floresta, pasta e papel na Finlândia. Adicionalmente, a pandemia Covid‐19 limitou de forma muito significativa as
operações logísticas na China a partir do ano novo Chinês (25 de janeiro) até março, restringindo fortemente a
expedição de pasta dos portos para as fábricas.
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Neste enquadramento, o preço da pasta BHKP na Europa em USD manteve‐se estável ao longo do trimestre, nos 680
USD/t, 31,4% abaixo do preço de 991 USD/t registado no 1º trimestre de 2019. O preço da pasta BHKP em Euros sofreu
uma queda de cerca de 29,3%, situando‐se em 616 €/t no trimestre vs. 872€/t, em consequência da valorização do USD
em relação ao Euro. Neste período, a Navigator conseguiu registar um volume de vendas de pasta para mercado
significativamente superior ao do trimestre homólogo (+34%, em toneladas), por recuperação das vendas na Europa e
através da diversificação das vendas para outros mercados. Este aumento das vendas está em linha com o esperado
dado o aumento de capacidade registado na fábrica da Figueira da Foz e o retomar do bom desempenho operacional
durante o trimestre.
No entanto, devido à evolução negativa do preço, o valor de vendas do negócio de pasta registou um valor de 35 milhões
de euros que compara com 40 milhões de euros registados no 1º trimestre de 2019.
O negócio de tissue evoluiu muito favoravelmente ao longo do 1º trimestre, com as vendas em volume a atingir perto
de 26 mil toneladas, o que representa um incremento de 9,7% em relação ao 1º trimestre de 2019.
As operações da Navigator foram capazes de reagir de forma positiva, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo
pico de procura provocado pelo Covid‐19 nos produtos do segmento At Home. As fábricas de tissue de Aveiro e de Vila
Velha de Rodão funcionaram sem restrições na operação durante o estado de emergência, verificando um aumento de
produção sobretudo nas linhas de transformação. No entanto, importa referir que as maiores vendas ao segmento At
Home foram contrabalançadas pela evolução do segmento Away from Home, que foi afetado pelas circunstâncias do
Covid‐19 (estes produtos dirigem‐se em grande parte aos canais HORECA (Hotéis, Restaurantes e Cafés) e às empresas,
canais largamente afetados com as medidas de confinamento implementadas a partir de meados de março).
Deste modo, a Navigator registou um aumento do seu volume de negócios de tissue de cerca de 10%. O mix de vendas
registou uma melhoria em relação ao trimestre homólogo com um aumento do peso dos produtos acabados para 86%
(vs. 74% em 2019), em detrimento do peso de bobines.
No 1º trimestre, a venda de energia teve uma redução de cerca de 9%. Este decréscimo decorre essencialmente do
menor volume de vendas de energia à rede, impactado por uma avaria na turbina de vapor da central de ciclo
combinado a gás natural da fábrica de papel de Setúbal ATF, assim como da redução de preço de venda na sequência
do menor valor do Brent em 2020 que tem efeito na fórmula da tarifa de venda.
Os restantes ativos de energia mantiveram ritmos de operação normais, não sofrendo no decurso do 1º trimestre
impactos decorrentes do Covid‐19. Ao longo do período foram também efetuadas compras de energia elétrica em
mercados de futuros, com o objetivo de assegurar preços de fornecimento competitivos no ano 2021.

RELATÓRIO DE GESTÃO 17

1º TRIMESTRE DE 2020

Neste enquadramento, o EBITDA do trimestre totalizou 88,4 milhões de euros, ‐15,7% face ao 1º trimestre de 2019,
num contexto de forte queda do índice do preço da pasta (‐31%) e de redução do índice do preço de papel (‐5,5%). A
margem EBITDA foi de 21,8%, 3,1 pp abaixo da margem do 1º trimestre de 2019, mas consideravelmente acima da
margem registada no final do ano de 2019.
O trimestre ficou marcado pela evolução positiva da generalidade dos gastos de produção, variáveis e fixos. Ao nível da
melhoria dos gastos variáveis, os principais fatores de melhoria ocorreram no custo com as fibras externas (por via da
evolução do preço da fibra longa e fibra curta e pelo menor consumo específico), no gasto com a madeira
(nomeadamente devido ao menor consumo específico registado no período), assim como nos menores custos com
químicos, essencialmente devido à redução do preço de alguns químicos e aos menores consumos no branqueamento.
Os gastos fixos do trimestre situaram‐se cerca de 6 milhões de euros abaixo do 1º trimestre de 2019, com a evolução
positiva dos custos de funcionamento (em particular nos custos das áreas corporativas, em linha com o plano de redução
de custos anunciado o ano passado), da rúbrica de custos com pessoal, com a redução do valores de prémios e do
número de efetivos, assim como dos menores custos de manutenção, que foram positivamente influenciados pelo
adiamento das paragens de manutenção das fábricas de pasta da Figueira da Foz e de Setúbal (paragens que ocorreram
no 1º trimestre de 2019).
No 1º trimestre de 2020, os custos financeiros situaram‐se em 6,2 milhões de euros (vs. 3,9 milhões de euros), um
agravamento de 2,2 milhões de euros decorrente essencialmente da variação dos juros obtidos com aplicações
financeiras, que registaram uma evolução claramente negativa devido ao impacto do Covid‐19 no desempenho dos
mercados financeiros em março (nos dois primeiros meses de 2020 a evolução tinha sido neutra). Em sentido contrário,
as coberturas de câmbio e as variações cambiais tiveram um resultado claramente positivo.
Os resultados líquidos atribuíveis aos acionistas da Navigator no 1º trimestre de 2020 foram de 27,8 milhões de euros
vs. 46,5 milhões de euros no período homólogo.
No 1º trimestre de 2020, a Navigator registou um montante de investimento de 22,7 milhões de euros, que compara
com 32,5 milhões de euros no 1º trimestre do ano anterior. Este valor de investimento inclui cerca de 13,7 milhões de
euros em manutenção, melhorias de eficiência e outros, 6,6 milhões de euros em projetos para repor a condição dos
ativos e cerca de 2,4 milhões de euros em projetos ambientais, nomeadamente na nova caldeira de biomassa da Figueira
da Foz.
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% do total consolidado

% do total consolidado

CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
21%

Volume de
negócios 1ºT 2020

24%

EBITDA
1ºT 2020

DESTAQUES DE 1º TRIMESTRE 2020 (VS. 2019)
Globalmente, este segmento, apesar do decréscimo do volume de negócios teve uma evolução operacional positiva,
em termos homólogos, traduzindo‐se num crescimento do EBITDA. De destacar, a performance de Portugal e Tunísia
apesar de, neste último caso, se ter verificado uma retração significativa do mercado. O Líbano continuou a enfrentar
desafios relevantes decorrentes da situação política e económica. A desvalorização cambial do BRL teve um impacto
significativo nos resultados financeiros.


O volume de negócios da Secil no 1º Trimestre
de 2020 cifrou‐se em 110,0 milhões de euros,

Volume de Negócios

11,0% abaixo do verificado no período
homólogo. A evolução positiva nas quantidades
vendidas em Portugal não foi suficiente para
compensar os efeitos de menores quantidades
vendidas

no

Líbano

e

na

Tunísia,

da

desvalorização cambial no Brasil e da redução
das exportações em Portugal.


O efeito da pandemia da Covid‐19 teve um
impacto ainda reduzido no 1º trimestre, tendo
afetado apenas os volumes de vendas a partir
das duas últimas semanas de março.
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Milhões de Euros

VOLUME DE NEGÓCIOS DESAGREGADO POR PAÍS:

Δ% 20/19

1ºT
2019

18,1

12,6

1,1

110,0

7,3

70,9

‐5,8%

‐8,5%

‐45,5%

+1,8%

‐60,3%

‐11,0%

Portugal

Brasil

Líbano

Tunísia

Outros

1ºT 2020

75,3

19,8

13,4

12,4

2,8

123,6

Nota: Outros inclui Angola e Outros

EBITDA
Mg EBITDA

Não obstante, o EBITDA consolidado atingiu
28,5 milhões de euros, valor superior em 7,6%
ao verificado no período homólogo, induzido
pela evolução positiva em Portugal e Tunísia.
Desempenho operacional positivo também no
Brasil, excluindo o efeito fiscal extraordinário
ocorrido no 1º trimestre de 2019.

EBITDA DESAGREGADO POR PAÍS:
Milhões de Euros



Δ% 20/19

1ºT
2019

3,6

-0,4

28,5

‐62,9%

+50,4%

‐494%

+7,6%

Brasil

Líbano

Tunísia

Outros

1ºT 2020

5,1

2,4

2,4

3,0

0,9

+30,6%

‐42,0%

Portugal
16,5

21,5

0,1

26,5

Nota: Outros inclui Angola e Outros
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Os resultados financeiros líquidos da Secil apresentaram um agravamento significativo face ao período
homólogo, tendo passado de ‐1,7 milhões de euros, para ‐17,4 milhões de euros. Este diferencial negativo é
resultado do efeito conjugado de um desvio favorável no custo líquido de financiamento e de um desvio muito
desfavorável (25 milhões de euros) nas diferenças cambiais, principalmente pela desvalorização do BRL, de
contas a receber e a pagar em moeda estrangeira por empréstimos intra‐grupo.

QUADRO RESUMO DE INDICADORES FINANCEIROS
IFRS - valores acum ulados
(m ilhões de euros)

1ºT 2020

1ºT 2019

Var.

Volum e de negócios

110,0

123,6

-11,0%

EBITDA
Margem EBITDA (%)

28,5
25,9%

26,5
21,4%

7,6%
4,5 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Provisões
EBIT
Margem EBIT (%)
Resultados financeiros líquidos

(14,2)
(0,4)
13,8
12,6%

(15,7)
1,4

9,7%
-132,0%

12,1
9,8%

14,3%
2,8 p.p.

(17,4)

(1,7)

-943,7%

Resultados antes de im postos

(3,6)

10,4

-134,2%

Impostos sobre o rendimento

(0,3)

(0,6)

46,9%

Lucros do período
Atribuível aos acionistas da Secil
Atribuível a interesses não controlados (INC)

(3,9)
(2,5)
(1,4)

9,8
10,1
(0,3)

-139,6%
-124,4%
-357,8%

Cash Flow

10,7

24,2

-55,6%

31/03/2020

31/12/2019

Capitais próprios (antes de INC)

345,3

377,5

Dívida líquida rem unerada

332,4

358,0

23,9

26,4

356,2

384,4

Passivos por locação (IFRS 16)
Total

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 de 2019 e 2020 inclui vendas intra‐grupo e pode diferir dos valores apresentados nos segmentos.
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PORTUGAL
Volume de Negócios

EBITDA
Mg EBITDA

Em Portugal, o consumo de cimento ao longo do 1º trimestre de 2020, foi marcado por variações homólogas mensais
positivas ao longo dos três meses, em consonância com o dinamismo verificado no setor da construção, estimando‐se
que o mercado tenha apresentado um crescimento de cerca de 6% comparativamente ao período homólogo.
O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal apresentou um decréscimo de 5,8%
comparativamente ao período homólogo de 2019, atingindo os 70,9 milhões de euros.
Na unidade de negócio de Cimento e Clínquer em Portugal, o volume de negócios decresceu cerca de 6,7 milhões de
euros face ao período homólogo, em resultado da diminuição das vendas para o mercado externo. A existência de oferta
excedentária na Europa, Mediterrâneo e África Ocidental continuou a provocar um nível de concorrência elevado. Neste
contexto, o volume de negócios de exportação diminuiu cerca de 40,3%. Esta evolução deveu‐se ao decréscimo das
vendas de cimento e clínquer de ‐61,2%.
Nos restantes segmentos de negócio com atividade desenvolvida a partir de Portugal (Betão Pronto, Inertes,
Argamassas e Pré‐fabricados), o volume de negócios ascendeu no 1º trimestre de 2020 a 33,5 milhões de euros, um
crescimento de 7,3% face ao período homólogo.
Este aumento ocorreu em quase todas as áreas dos materiais de construção, que sentiram os efeitos positivos de um
maior dinamismo da construção, mas com maior expressão na unidade de negócio de Betão, que apresentou
crescimentos nas quantidades vendidas de 2,3%.
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Os efeitos da pandemia Covid‐19 fizeram‐se sentir a partir das duas últimas semanas de março de forma ligeira, tendo
sido assegurada a regularidade das operações em praticamente todas as instalações.
O EBITDA do conjunto das atividades em Portugal cresceu 30,6%, atingindo os 21,5 milhões de euros versus 16,5 milhões
registados no mesmo período de 2019.
A unidade de negócio de Cimento atingiu um EBITDA de 16,5 milhões de euros, ou seja, 34,7% acima do período
homólogo. Contribuíram positivamente para esta variação, o aumento das quantidades vendidas no mercado interno
assim como a subida dos preços médios, a redução dos custos variáveis, nomeadamente os custos de energia e as mais‐
valias obtidas na alienação de participações financeiras (+ 5 milhões de Euros). Em contrapartida, as vendas de licenças
de emissão de CO2 excedentárias foram inferiores às verificadas no período homólogo em 2,5 milhões de Euros.
As unidades de negócio de materiais de construção apresentaram um EBITDA de 5,0 milhões de euros, o que
comparando com os 4,2 milhões de euros registados em igual período de 2019, representa um aumento de 18,4%. Esta
variação foi resultado do incremento do volume de negócios, apesar do crescimento dos custos variáveis de produção
devido a uma menor disponibilidade de cinzas no segmento do Betão, e também do registo de mais‐valias na alienação
de ativos fixos (terrenos) no segmento dos Pré‐fabricados e Agregados, que no conjunto representaram 1,2 milhões de
Euros

BRASIL
Volume de Negócios

EBITDA
Mg EBITDA

Considerando o mercado relevante do Brasil, estima‐se que o consumo de cimento, no 1º trimestre de 2020, terá ficado
aos níveis do registado no período homólogo, contrariando assim as expectativas (pré Covid‐19) que apontavam para
um crescimento do mercado na ordem dos 3%.
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O volume de negócios do conjunto das operações neste país atingiu no 1º trimestre de 2020, os 18,1 milhões de euros,
representando um decréscimo de 8,5%, face ao mesmo período de 2019. Contudo, descontando o efeito da
desvalorização cambial do real face ao euro, com um impacto negativo de cerca de 2,7 milhões de euros, o volume de
negócios teria sido superior em 1 milhão de euros (+5%).
As quantidades vendidas de Cimento registaram um crescimento de 4,6%, face ao período homólogo, tendo os preços
médios de venda em moeda local registado um crescimento de cerca de 5%.
O EBITDA das atividades no Brasil atingiu 3,0 milhões de euros, o que comparado com 5,1 milhões de euros do período
homólogo, representa um decréscimo de 42,0%. De referir que o EBITDA do 1º trimestre de 2019 incluía um ganho de
3,4 milhões de euros, relacionado com os reembolsos esperados de impostos sobre as vendas. Excluindo esse efeito,
assim como o efeito cambial desfavorável (‐0,4 milhões de euros), o EBITDA teria registado um acréscimo, refletindo o
bom desempenho da atividade comercial, assim como a redução dos custos de produção.

LÍBANO
Volume de Negócios

EBITDA
Mg EBITDA

Desde o início de 2020 que decorrem esforços por parte das forças políticas para a estabilização da situação social,
política e económico‐financeira em que o Líbano mergulhou no último trimestre de 2019.
Neste contexto, era já expectável que o consumo de cimento continuasse a tendência de decréscimo. Porém, a
magnitude da redução superou as expectativas. Com efeito, estima‐se que o consumo de cimento no 1º trimestre de
2020 tenha diminuído 55% face a igual período de 2019, o qual já havia registado um decréscimo de 35% face a 2018.
O volume de negócios do conjunto das operações no Líbano registou, consequentemente, um decréscimo de 45,5%,
tendo‐se cifrado em 7,3 milhões de euros, em contraste com os 13,4 milhões de euros registados no período homólogo.
O efeito cambial foi positivo, embora muito ligeiro, de cerca de 0,2 milhões de euros.
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As quantidades vendidas de Cimento decresceram 50,8% face ao período homólogo, tendo os preços médios de venda
registado um ligeiro crescimento. Desta forma, o volume de negócios diminuiu cerca de 49,3%.
O volume de negócios de Betão registou uma redução de apenas 1,7% comparativamente ao período homólogo,
atingindo 1,1 milhões de euros, resultante da quebra de 13,1% das quantidades vendidas, parcialmente compensada
por um aumento de 10% no preço médio de venda.
Os efeitos da pandemia fizeram‐se sentir a partir de meados de março de forma acentuada com imposição de restrições
por parte das autoridades. Apesar da grande pressão, a fábrica continuou a funcionar com a equipa reduzida a 50%.
O EBITDA conjunto das operações do Líbano totalizou 902 mil euros, o que representa uma diminuição de 62,9%,
quando comparado com igual período do ano anterior, sobretudo proveniente da unidade de Cimento. Este
desempenho deve‐se sobretudo à diminuição das quantidades vendidas, parcialmente compensado por medidas de
contenção de custos fixos e variáveis.

TUNÍSIA
Volume de Negócios

EBITDA
Mg EBITDA

Na Tunísia, estima‐se que o mercado interno de cimento tenha decrescido no 1º trimestre de 2020, cerca de 20%, face
ao período homólogo. O mercado de cimento continuou a ser caracterizado por uma concorrência muito intensa, devido
ao excesso de capacidade instalada. No entanto, em 2020 assistiu‐se a um aumento dos preços de venda, justificado
pelo aumento generalizado dos preços de aquisição de materiais relevantes na estrutura de custos das produtoras de
cimento.
No mercado de exportação de cimento foi possível aumentar substancialmente as quantidades vendidas de cimento.
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O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas na Tunísia apresentou uma variação homóloga positiva
de 1,8%, tendo atingido 12,6 milhões de euros. Este aumento beneficiou de um impacto positivo da valorização do dinar
tunisino face ao euro, de 1,2 milhões de euros.
No segmento Cimento e Clínquer, o volume de negócios cresceu ligeiramente, cerca de 1,4%, tendo‐se cifrado em 11,2
milhões de euros, contribuindo para isso o aumento verificado nas vendas de cimento e clínquer para o mercado
externo que praticamente duplicaram (+43 mil toneladas), já que no mercado interno, a variação positiva nos preços
médios de venda (+15%) não foi suficiente para contrabalançar a quebra de 33,1%, verificada nas quantidades vendidas
(‐ 63 mil toneladas).
Apesar das limitações anteriormente referidas no caso das exportações, foi possível aumentar as quantidades vendidas
de cimento e exportar clínquer, permitindo aproveitar a capacidade de produção existente. No conjunto de cimento e
clínquer o volume de negócios para o mercado externo atingiu 2,9 milhões euros, um crescimento de 112,3%.
O volume de negócios de Betão cresceu 8,2% face ao período homólogo, devido à evolução positiva do preço médio de
venda, que mais que compensou a descida verificada nas quantidades vendidas (‐12,8%).
No 1º trimestre de 2020, o EBITDA das atividades na Tunísia atingiu 3,6 milhões de euros, um aumento de cerca de 50%
face ao mesmo período de 2019. Este acréscimo é justificado pelo aumento verificado nos preços de venda do mercado
interno, pela diminuição dos custos fixos e variáveis (sobretudo pela redução do preço dos combustíveis sólidos) e da
valorização do dinar tunisino face ao Euro que gerou um impacto de 340 mil euros.

ANGOLA E OUTROS
O mercado angolano de cimento, de acordo com os dados disponíveis, terá apresentado uma variação positiva de 5%
relativamente ao 1º trimestre de 2019.
Apesar da evolução positiva do mercado, as quantidades de cimento vendidas pela Secil decresceram 46,3% face a igual
período de 2019. Num contexto de forte inflação e de significativa desvalorização do kwanza face ao euro, a Secil Lobito
tem vindo a implementar uma rigorosa política de preços que lhe permite fazer face ao agravamento dos custos
expressos tanto em moeda local, como os decorrentes das importações necessárias. Nestes termos, o preço do cimento
aumentou em cerca de 18% face ao período homólogo, compensando parcialmente o decréscimo das quantidades
vendidas.
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Em consequência, o volume de negócios atingiu um total de 1,1 milhões de euros, ou seja, 60,3% abaixo do valor
verificado no período homólogo, fortemente influenciado pela desvalorização cambial, que teve um impacto negativo
de 632 mil de euros no volume de negócios.
O EBITDA do 1º trimestre de 2020 foi negativo em 430 mil euros, contrastando com o valor positivo de 109 mil euros,
conseguido no período homólogo.
Foi conseguida uma boa gestão dos custos, tendo o custo variável unitário registado uma subida de apenas 1%, muito
influenciada pelo decréscimo do preço de aquisição do clínquer (‐13%). Os custos fixos fabris, por sua vez, registaram
um decréscimo de 5%, face ao período homólogo o que, tendo em consideração a inflação em Angola e a aquisição de
alguns materiais de conservação, cuja indexação à taxa de câmbio é significativa, é bem representativo do esforço por
parte da unidade para controlar os custos.
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DESTAQUES DE 1º TRIMESTRE 2020 (VS. 2019)



O volume de negócios da ETSA cifrou‐se em

Volume de Negócios

cerca de 8,4 milhões de euros no período em
análise, o que representou um aumento de
aproximadamente 41,9% relativamente a igual
período de 2019. Esta variação resulta de um
crescimento das vendas em cerca de 56,4%, e
nas prestações consolidadas de serviços em
cerca de 29,1%.
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EBITDA


Mg EBITDA

O EBITDA totalizou cerca de 2,7 milhões de euros
nestes primeiros 3 meses do ano de 2020, mais
do que duplicando face ao período homólogo de
2019, explicado essencialmente pelo aumento
do volume de negócios.

QUADRO RESUMO DE INDICADORES FINANCEIROS
IFRS - valores acum ulados
(m ilhões de euros)
Volum e de negócios
EBITDA
Margem EBITDA (%)
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Provisões
EBIT
Margem EBIT (%)
Resultados financeiros líquidos
Resultados antes de im postos
Impostos sobre o rendimento
Lucros do período
Atribuível aos acionistas da ETSA
Atribuível a interesses não controlados (INC)
Cash Flow

Capitais próprios (antes de INC)

1ºT 2020

1ºT 2019

Var.

8,4

5,9

41,9%

2,7
31,7%

1,3
21,1%

112,6%
10,5 p.p.

(0,8)
1,9
22,6%

(0,8)
0,5
8,5%

-2,0%
277,7%
14,1 p.p.

(0,1)

(0,1)

23,8%

1,8

0,4

336,5%

(0,4)

0,1

-839,6%

1,4
1,4
-

0,5
0,5
-

198,5%
198,5%
-

2,2

1,2

31/03/2020

31/12/2019

75,3

78,4%

73,9

Dívida líquida rem unerada

4,2

5,7

Passivos por locação (IFRS 16)

2,1

1,7

Total

6,3

7,4

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.
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O volume de negócios da ETSA cifrou‐se em cerca de 8,4 milhões de euros no período em análise, o que representou
um aumento de aproximadamente 41,9% relativamente a igual período de 2019.
Esta variação resulta cumulativa e essencialmente de (i) um aumento das quantidades vendidas de categoria 3 em cerca
de 6,9% face ao 1º trimestre do ano anterior, (ii) um acréscimo do preço médio de venda de gorduras e farinhas de
categoria 3, em cerca de 33,8% e 8,4% respetivamente, em relação ao praticado no 1º trimestre de 2019; e (iii) um
incremento de cerca de 29,1% nas prestações consolidadas de serviços, essencialmente devido ao aumento de recolhas
em matadouros de subprodutos de Categoria 1 e 2, do acréscimo da faturação por prestação de serviço de recolha de
animais ao abrigo do contrato SIRCA, e ainda do crescimento da atividade de recolha junto da grande distribuição.
O EBITDA totalizou cerca de 2,7 milhões de euros nestes primeiros três meses de 2020, mais do que duplicando face ao
período homólogo de 2019, essencialmente devido ao aumento do volume de negócios já referido, tendo os custos
evoluído em função da variabilidade dos mesmos face ao volume de negócios. A margem EBITDA atingiu 31,7%, o que
se traduziu numa variação positiva de cerca de 10,5 p.p. face à margem registada no período homólogo de 2019.
Os resultados financeiros melhoraram em cerca de 23,8% face ao período homólogo do ano anterior, essencialmente
em resultado da redução da dívida média.
O efeito conjugado dos impactos acima descritos conduziu a que o Resultado Líquido atribuível a acionistas da ETSA
atingisse, neste 1º trimestre de 2020, cerca de 1,4 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 198,5%
face ao período homólogo do ano anterior.

VENTURE CAPITAL
Durante o 1º trimestre, a Semapa Next em parceria com a Techstars, iniciou o segundo programa de aceleração de 10
startups, o qual deverá estar concluído no mês de maio. As startups selecionadas são oriundas de Portugal, EUA, França,
Austrália e Israel nas verticais tecnológicas de Indústria, Ambiente, Logística e Turismo e Lazer.
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5. PERSPETIVAS FUTURAS
Após o surgimento do surto Covid‐19 no final do ano 2019 na China, seguido da declaração de emergência de saúde
pública de âmbito internacional a 30 de janeiro de 2020, culminando com a declaração de pandemia a 11 de março pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), verificou‐se a alteração profunda das perspetivas socio‐económicas globais.
Considerando a indeterminação da duração da pandemia, as medidas de contenção implementadas pelos diversos
países e as suas consequências, existe um fator de incerteza sem precedentes relativamente ao desempenho das
empresas durante o ano de 2020. As estimativas de impactos futuros estão muito dependentes da duração das medidas
de contenção e da forma como se irá realizar a retoma da atividade económica, e como tal, torna‐se difícil fornecer uma
quantificação fiável dos impactos financeiros no Grupo Semapa.

PASTA E PAPEL
A Navigator implementou desde o início da pandemia Covid‐19 modelos de acompanhamento e previsão dos impactos
prováveis no seu negócio principal. Até ao momento, o volume vendido está em linha com o que foi inicialmente
projetado ainda em março. O volume de vendas de papel UWF em abril diminuiu 22% face ao mês homólogo, enquanto
a queda conjunta dos quatro primeiros meses do ano em comparação com 2019 é de apenas 2%.
A procura por papel de impressão e escrita é fortemente afetada num contexto de paralisação social, nomeadamente
com o fecho de escolas, comércio e escritórios. Ainda assim, o papel UWF, com maior versatilidade ao nível das
aplicações finais que serve, quando comparado com os restantes papeis de impressão e escrita, continua a manifestar
uma resiliência superior aos restantes papéis de impressão e escrita. Os dados preliminares relativos a abril mostram
que a procura por UWF está a ser menos afetada que a procura pelos restantes papeis gráficos. A queda percentual YoY
das vendas domésticas dos produtores Europeus foi no Uncoated Woodfree cerca de metade da queda do Coated
Woodfree.
O dinamismo do mercado de UWF no futuro próximo está dependente, como a maioria dos setores económicos, do
sucesso da retoma da atividade económica que se crê acontecer progressivamente a par com os programas de
desconfinamento e regresso à normalidade possível.
A procura por papel de escritório beneficiará particularmente da reabertura das escolas e universidades, do regresso
dos trabalhadores em tele‐trabalho aos ambientes de escritório e do ressurgimento do setor dos serviços. Noutro
prisma, a procura por papel folio e bobines dependerá do relançamento dos setores de publicação e advertising.
Deste modo, estimam‐se quebras de procura significativas em particular no 2º trimestre e com maior incidência nos
mercados chave na Europa e nos Estados Unidos, antevendo‐se uma recuperação progressiva até ao final do ano.
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A Navigator espera incrementar ligeiramente as suas vendas de pasta para mercado, nomeadamente no 2º trimestre,
em linha com o previsto no seu orçamento. Na fábrica da Figueira da Foz, o aumento de capacidade implementado em
2018, conjugado com a menor necessidade de integração em papel e a atual capacidade de secagem, permitem libertar
alguma capacidade de pasta para mercado, para além das vendas provenientes da fábrica de Aveiro.
No tissue, o vírus Covid‐19 teve um efeito positivo nas vendas do 1º trimestre, sendo esperado um crescimento
continuado do negócio nos próximos meses alinhado com o orçamento da Navigator, apesar de se prever uma ligeira
redução da procura de mercado em linha com o abrandamento da atividade económica e do turismo em particular. Tal
como previsto anteriormente, o negócio tissue deverá ser impactado positivamente pelo crescimento de produção e
vendas, e por uma estrutura de custos mais eficiente aliada ao efeito de economias de escala.
Importa, no entanto, salientar que no 2º trimestre as vendas da Navigator podem ser condicionadas pelo anúncio de
reduções dos plafonds de cobertura de seguro de crédito a importantes clientes da Navigator, nas unidades de negócio
de papel, pasta e tissue. Aguarda‐se com expectativa o apoio governamental nacional à abertura de linhas de crédito
para incentivar a exportação, à semelhança do que outros países na União Europeia já fizeram, designadamente
Alemanha e França, em defesa das suas empresas exportadoras.
Face ao atual enquadramento, a Navigator decidiu rever os investimentos previstos para 2020, cujo montante
orçamentado se situava em cerca de 158 milhões de euros. Este valor que, para além de um montante de capex de
manutenção e de melhorias de eficiência incluía também investimentos ambientais, grandes reparações e outros
investimentos para repor a condição dos ativos, será reduzido significativamente em cerca de 88 milhões de euros, para
70 milhões de euros, com a renegociação das condições de pagamento.
Adicionalmente, mantendo o foco na dinamização comercial dos negócios neste contexto particularmente desafiante,
todas as áreas da Navigator estão empenhadas no esforço imperativo de otimização de custos, como forma de preservar
a sustentabilidade do Grupo no imediato e a prazo.

CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
No conjunto de países onde a Secil opera, a atividade de construção foi das menos afetadas pela pandemia, com exceção
da Tunísia. De ressaltar que o carácter global desta crise poderá ter impacto nos resultados da Secil, inclusivamente pela
via cambial.
Em Portugal, os volumes de vendas das operações sofreram, de um modo geral, uma redução face à média verificada
no 1º trimestre do ano. Porém, esta redução foi menor do que o inicialmente esperado, e resulta do fato da atividade
de construção ter continuado a um ritmo perto do normal. Esta realidade leva‐nos a concluir que no curto prazo, não
haverá grande oscilação do ritmo, prevendo‐se a conclusão das obras em curso.

RELATÓRIO DE GESTÃO 32

1º TRIMESTRE DE 2020

O Banco de Portugal (Boletim Económico – março de 2020) apresentou dois cenários de projeção da evolução da
economia portuguesa, rodeados de grande incerteza, em consequência da pandemia Covid‐19.
Ambos os cenários estimam uma recessão da economia portuguesa. O cenário base (mais otimista) aponta para uma
redução do PIB real em 2020 de 3,7%, prevendo‐se uma contração da atividade económica na primeira metade do ano,
com uma queda especialmente marcada no 2º trimestre e uma retoma progressiva apenas no final do ano. No cenário
adverso, pressupõe‐se que o impacto económico da pandemia a nível mundial é mais acentuado, o que provocará uma
recessão mais profunda da economia portuguesa, e uma redução do PIB de 5,7%.
De acordo com as últimas estimativas do FMI (World Economic Outlook, FMI abril 2020) o cenário para a economia
portuguesa é ainda mais agressivo, prevendo‐se uma contração na ordem dos 8%, seguida de um crescimento do PIB
de 5,0% em 2021. A taxa de desemprego em Portugal deverá atingir os 13,9% em 2020 e 8,7% em 2021. A inflação
prevista é de ‐0,2% e 1,4% para 2020 e 2021, respetivamente.
Os efeitos desta pandemia fizeram‐se sentir a partir de 18 de março, quando foi declarado o Estado de Emergência em
Portugal. Apesar de tudo, a regularidade das operações foi assegurada em praticamente todas as instalações, à exceção
das situadas na Madeira, por suspensão da atividade de construção, em Cabo Verde e em Espanha, por determinação
governamental. Entretanto, o terminal de Vigo retomou a atividade partir de 13 de abril, tendo as operações da Madeira
retomado a 20 de abril.
Para o Brasil, o FMI nas estimativas mais recentes (World Economic Outlook, FMI abril 2020) prevê para o ano de 2020
um decréscimo de 5,3% do PIB, seguido de uma retoma de 2,9%, em 2021.
A gestão da crise pandémica pelas autoridades brasileiras não tem sido consensual, quanto às medidas a implementar
para a contenção da propagação, tendo cada estado implementado diferentes medidas, o que tem provocado alguma
instabilidade política.
Nos estados de Santa Catarina e Paraná foi declarado Estado de Emergência e fecho de comércio a 18 e 19 de março e,
declarado Estado de Calamidade Pública, a 20 de março. A atividade do betão ficou encerrada nestes estados por
determinação governamental tendo sido retomado a 2 de abril. A atividade do cimento foi sempre assegurada. O
volume de vendas sofreu um decréscimo mais acentuado na semana seguinte à declaração do Estado de Calamidade
Pública, mas recuperou posteriormente, para os níveis médios, pré‐pandemia, beneficiando também do encerramento
das instalações de outros operadores.
Recentemente, o Governo brasileiro apresentou o programa "Pró‐Brasil” que visa recuperar socioeconomicamente o
país, face à crise causada pela pandemia. O programa que prevê a criação de emprego e é sustentado na retoma de
obras públicas, com recurso do Tesouro brasileiro. Contudo, é ainda muito difícil prever a magnitude dos impactos da
atual crise.
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No Líbano, o ambiente político e económico, desde o último trimestre de 2019, era de grande incerteza. Desde o início
de 2020 que decorrem esforços por parte das forças políticas para a estabilização da situação social, política e
económico‐financeira do país. Contudo, o aparecimento da Covid‐19 faz aumentar os receios de agravamento da
situação.
De acordo com as últimas estimativas do FMI (World Economic Outlook, FMI abril 2020) prevê‐se uma recessão da
economia libanesa, com um decréscimo de 12,0% do PIB.
Os efeitos da pandemia fizeram‐se sentir a partir de meados de março de forma acentuada com imposição de restrições
por parte das autoridades. Dados os níveis de stock, a produção de clínquer foi suspensa entre 16 de abril e 5 de maio,
mantendo‐se a funcionar de forma limitada a expedição de produto acabado. A partir do mês de maio a produção foi
retomada, tendo em vista o mercado local, mas também o mercado de exportação.
Para a Tunísia, os últimos dados publicados pelo FMI (World Economic Outlook, FMI abril 2020), estimam que o produto
interno bruto tunisino decresça 4,3% em 2020, seguido de um crescimento de 4,1% em 2021. A inflação prevista é de
6,2% e 4,9% para 2020 e 2021, respetivamente.
A Tunísia já se encontrava numa difícil situação financeira, com grande instabilidade social pelo que o surgimento da
pandemia só veio aumentar o grau de incerteza sobre a evolução do país.
As medidas adotadas pelo governo para conter a propagação da pandemia – recolher obrigatório a partir de 17 de
março e declaração de quarentena em todo o país, a partir de 20 de março – tiveram um impacto bastante significativo
nas operações da Secil, naquele país, encontrando‐se todas encerradas desde o dia 24 de março.
As perspetivas para Angola (World Economic Outlook, FMI abril 2020) são de uma redução do PIB em termos reais de
1,4%, seguido de uma retoma de 2,6% para 2021. Note‐se que a projeção do FMI de outubro, apontava para um
crescimento de 1,2%.
Apesar do número reduzido de infetados, o governo angolano declarou o Estado de Emergência a 27 de março. Por
decisão governamental, a operação de cimento do Lobito encerrou a atividade no período compreendido entre o dia
27 de março a 16 de abril.
A evolução recente da descida do preço do petróleo, em consequência do aumento da oferta, faz aumentar os receios
quanto à magnitude destes impactos na economia angolana.
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AMBIENTE
A crise provocada pela pandemia de COVID‐19 veio alterar significativamente o panorama económico tanto em
Portugal, como na Europa e no resto do mundo com consequências imprevisíveis em diversos mercados. Não obstante,
e com a informação disponível, pode‐se afirmar que o mercado alimentar onde a ETSA se movimenta, dada a sua
natureza, será um setor menos afetado pela crise sanitária quando comparado com outros setores de atividade.
No entanto, esperam‐se alguns impactos para o setor oriundos, quer da perda de poder de compra dos portugueses,
quer da queda dos preços do petróleo. O primeiro efeito terá como consequência uma redução na quantidade de
matéria‐prima recolhida e consequentemente na quantidade vendida de produtos acabados, enquanto o segundo
efeito tenderá a afetar o funcionamento das fábricas de biodiesel na Europa e desta forma as quantidades recebidas de
gordura, tanto de categoria 3, como de categoria 1.
Do ponto de vista temporal, e dado o bom momento em que o mercado se encontrava aquando do surgimento da
pandemia, espera‐se que os eventuais efeitos negativos descritos anteriormente se comecem a manifestar no 2º
semestre de 2020.
A atual crise também apresenta diversas oportunidades a curto prazo onde se destacam (i) a aposta no alargamento
horizontal dos mercados de operação fabril e de destino (tendo as exportações representado cerca de 45,5% do valor
global de vendas acumuladas a 31 de março de 2020), (ii) a possibilidade de crescimento vertical, através de
investimentos para a contínua melhoria da eficiência operacional, para a densificação dos canais trabalhados e para a
fidelização dos principais centros de recolha, convencionais e alternativos e (iii) a aposta em inovação sustentada e em
investigação e desenvolvimento dirigida, para procurar assegurar novas fronteiras de rendibilidade do negócio.

Lisboa, 27 de maio de 2020
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CALENDÁRIO FINANCEIRO
Data

Evento

31 julho 2020

Divulgação dos Resultados do 1º Semestre de 2020

30 outubro 2020

Divulgação dos Resultados do 3º Trimestre de 2020

DEFINIÇÕES
EBITDA = EBIT + Depreciações, amortizações e perdas por imparidade + Provisões
EBIT = Resultados operacionais
Resultados operacionais = Resultados antes de impostos, de resultados financeiros e de resultados de associadas e
empreendimentos conjuntos tal como apresentado na Demonstração dos Resultados em formato IFRS
EBITDA UDM = EBITDA dos últimos doze meses
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
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ADVERTÊNCIA
O presente documento contém afirmações que dizem respeito ao futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem
levar a resultados reais diferentes dos indicados nessas afirmações. Os referidos riscos e incertezas resultam de fatores
alheios ao controlo e capacidade de previsão da Semapa, como, por exemplo, condições macroeconómicas, mercados
de concessão de crédito, flutuações de moeda e alterações legislativas ou regulamentares. As afirmações acerca do
futuro previstas neste documento referem‐se apenas ao mesmo e à data da sua divulgação, pelo que a Semapa não
assume qualquer obrigação de as atualizar.
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PARTE 2
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS INTERCALARES
(NÃO AUDITADAS)
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
DO PERÍODO DE 3 MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
Valores em Euros

Nota

1T 2020
Não auditado
524.031.968
35.202.285
(2.276.035)
(208.822.952)
5.219.641
(147.999.092)
(60.068.970)
(26.164.680)
(2.324.274)
(57.091.616)
59.706.275

1T 2019
Não auditado
551.324.357
23.122.159
(1.298.685)
(234.271.246)
25.116.659
(156.879.108)
(62.101.707)
(12.450.111)
92.224
(57.792.092)
74.862.450

Réditos
Outros rendimentos e ganhos operacionais
Variação de Justo valor nos ativos biológicos
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Variação da produção
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros gastos e perdas operacionais
Provisões líquidas
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade em ativos não financeiros
Resultado operacional

2.1
2.2
3.5

Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos
Rendimentos e ganhos financeiros
Gastos e perdas financeiros
Resultado antes de impostos

10.3
5.7
5.7

816.018
11.001.141
(37.832.311)
33.691.123

212.180
5.957.598
(15.365.409)
65.666.819

Imposto sobre o rendimento
Resultado líquido do exercício

6.1

(9.523.991)
24.167.132

(12.084.779)
53.582.040

2.3
7.1
2.3
9.1
3.4

Atribuível aos detentores do capital da Semapa
Atribuível a interesses que nao controlam

5.4

17.218.924
6.948.208

39.720.606
13.861.434

Resultado por ação
Resultado básico por ação, Eur
Resultado diluído por ação, Eur

5.2
5.2

0,215
0,215

0,493
0,493

As notas no Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL
CONSOLIDADO
DO PERÍODO DE 3 MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
Valores em Euros

1T 2020
Não auditado

Resultado líquido do período antes de interesses que não controlam

1T 2019
Não auditado

24.167.132

53.582.040

Itens que poderão ser reclassificados para a demonstração dos resultados
Instrumentos financeiros derivados de cobertura
Variações no justo valor
Efeito de imposto
Diferenças de conversão cambial
Outros rendimentos integrais

(2.050.130)
563.876
(27.361.820)
975.618

(3.153.869)
874.573
8.879.601
3.405.926

Itens que não poderão ser reclassificados para a demonstração dos resultados
Remensuração de Benefícios pós‐emprego
Remensurações
Total de outros rendimentos integrais líquidos de imposto
Total dos rendimentos integrais

(15.011.210)
(42.883.666)
(18.716.534)

(13.059.045)
(3.052.814)
50.529.226

(22.116.489)
3.399.955
(18.716.534)

40.939.063
9.590.163
50.529.226

Atribuível a:
Detentores do capital da Semapa
Interesses que não controlam

As notas no Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Valores em Euros
ATIVO
Ativos não correntes
Goodwill
Ativos intangíveis
Ativos fixos tangíveis
Ativos sob direito de uso
Ativos biológicos
Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos
Propriedades de investimento
Outros investimentos financeiros
Valores a receber não correntes
Ativos por impostos diferidos

Nota

31‐12‐2019

335.059.223
337.973.572
1.949.132.463
76.923.846
129.493.806
2.442.494
373.070
8.214.314
60.191.103
84.180.104
2.983.983.995

345.172.676
310.157.999
2.025.009.116
75.664.260
131.769.841
5.454.286
373.673
4.066.072
64.466.459
89.970.779
3.052.105.161

314.438.211
436.601.686
32.560.065
685.026.283
1.468.626.245
7.809.209
1.476.435.454

306.397.256
369.233.838
27.040.393
259.241.194
961.912.681
7.809.209
969.721.890

4.460.419.449

4.021.827.051

81.270.000
(15.946.363)
(152.091.543)
(4.062.814)
16.695.625
868.632.108
119.332.398
17.218.924
931.048.335
302.333.365
1.233.381.700

81.270.000
(8.922.980)
(122.926.540)
(3.030.775)
16.695.625
868.632.110
5.098.854
124.053.720
960.870.014
300.848.910
1.261.718.924

1.630.699.275
63.301.181
24.368.012
238.904.365
53.000.385
27.931.689
2.038.204.907

1.396.732.169
62.744.733
9.495.358
243.892.373
52.086.093
30.837.585
1.795.788.311

Passivo total

520.240.617
11.460.805
598.819.044
58.312.376
1.188.832.842
3.227.037.749

333.187.172
12.406.557
562.177.462
56.548.625
964.319.816
2.760.108.127

Capital Próprio e passivo total

4.460.419.449

4.021.827.051

Ativos correntes
Inventários
Valores a receber correntes
Imposto sobre o rendimento
Caixa e equivalentes de caixa

3.1
3.2
3.3

31‐03‐2020
Não auditado

3.5
10.3
8.2
4.2
6.2

4.1
4.2
6.1
5.6

Ativos não correntes detidos para venda
Ativo total
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital e reservas
Capital social
Ações próprias
Reserva de conversão cambial
Reserva de justo valor
Reserva legal
Outras reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
Capital Próprio atribuível aos detentores do capital da Semapa
Interesses que não controlam
Total do Capital Próprio
Passivos não correntes
Financiamentos obtidos
Passivos de locação
Responsabilidades por benefícios definidos
Passivos por impostos diferidos
Provisões
Valores a pagar não correntes
Passivos correntes
Financiamentos obtidos
Passivos de locação
Valores a pagar correntes
Imposto sobre o rendimento

5.1
5.1
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

5.4

5.5
7.2
6.2
9.1
4.3

5.5
4.3
6.1

As notas no Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS
DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE JANEIRO DE 2020 E 31 DE MARÇO DE 2020
E 1 DE JANEIRO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2019

Valores em Euros
Capital próprio em 1 de janeiro de 2020
Resultado Líquido do período
Outros rendimentos integrais (líquidos de imposto)
Total dos rendimentos integrais do período
Aplicação do lucro do período 2019:
‐ Transferência para reservas
Aquisição de ações próprias
Dividendos pagos por subsidiárias a interesses que não controlam
Total de transações com acionistas
Outros movimentos
Capital próprio em 31 de março de 2020

Nota

Valores em Euros
Capital próprio em 1 de janeiro de 2019
Resultado Líquido do período
Outros rendimentos integrais (líquidos de imposto)
Total dos rendimentos integrais do período
Aplicação do lucro do período 2018:
‐ Transferência para reservas
Aquisição de ações próprias
Aquisições/Alienações a interesses que não controlam
Total de transações com acionistas
Outros movimentos
Capital próprio em 31 de março de 2019

Nota

5.3
5.1
5.4

Capital Social
81.270.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
81.270.000

Capital Social
81.270.000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
81.270.000

Reserva de
Reservas de justo
Ações Próprias conversão cambial
valor
(8.922.980)
(122.926.540)
(3.030.775)
‐
‐
‐
‐
(29.165.003)
(1.032.039)
‐
(29.165.003)
(1.032.039)

Reserva legal
16.695.625
‐
‐
‐

Outras Reservas
868.632.108
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
(4.062.814)

‐
‐
‐
‐
‐
16.695.625

‐
‐
‐
‐
‐
868.632.108

Reserva de
Reservas de justo
Ações Próprias conversão cambial
valor
(6.740.954)
(129.296.945)
(2.713.976)
‐
‐
‐
‐
7.128.914
(1.567.218)
‐
7.128.914
(1.567.218)

Reserva legal
16.695.625
‐
‐
‐

Outras Reservas
780.089.232
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
16.695.625

‐
‐
‐
‐
‐
780.089.232

‐
(7.023.383)
‐
(7.023.383)
‐
(15.946.363)

‐
(360.836)
‐
(360.836)
‐
(7.101.790)

‐
‐
‐
‐
‐
(152.091.543)

‐
‐
‐
‐
‐
(122.168.031)

‐
‐
‐
‐
‐
(4.281.194)

Resultados
Resultado líquido
transitados
do exercício
5.098.856
124.053.720
‐
17.218.924
(9.820.178)
‐
(9.820.178)
17.218.924

Total
960.870.014
17.218.924
(40.017.220)
(22.798.296)

Interesses que não
controlam
300.848.910
6.948.208
(2.866.445)
4.081.763

Total
1.261.718.924
24.167.132
(42.883.665)
(18.716.533)

(124.053.720)
‐
‐
(124.053.720)
‐
17.218.924

‐
(7.023.383)
‐
(7.023.383)
‐
931.048.335

‐
‐
(2.598.676)
(2.598.676)
1.368
302.333.365

‐
(7.023.383)
(2.598.676)
(9.622.059)
1.368
1.233.381.700

Resultados
Resultado líquido
transitados
do período
18.496.568
132.554.337
‐
39.720.606
(6.711.140)
‐
(6.711.140)
39.720.606

Total
890.353.887
39.720.606
(1.149.444)
38.571.162

Interesses que não
controlam
367.236.794
13.861.434
(1.903.370)
11.958.064

Total
1.257.590.681
53.582.040
(3.052.814)
50.529.226

‐
(360.836)
(1.460.839)
(1.821.675)
(4)
927.103.370

‐
‐
(1.851.128)
(1.851.128)
4.517
377.348.247

‐
(360.836)
(3.311.967)
(3.672.803)
4.513
1.304.451.617

124.053.720
‐
‐
124.053.720
‐
119.332.398

132.554.337
‐
(1.460.839)
131.093.498
(4)
142.878.922

(132.554.337)
‐
‐
(132.554.337)
‐
39.720.606

As notas no Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
DO PERÍODO DE 3 MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
Valores em Euros

Notas

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações
(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento
Outros (pagamentos)/recebimentos da atividade operacional
Fluxos das atividades operacionais (1)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis
Juros e rendimentos similares
Dividendos de associadas e empreendimentos conjuntos
Outros ativos

10.3

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Saldos de caixa e equivalentes de caixa por variação de perímetro
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros ativos
Fluxos das atividades de investimento (2)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Amortização de contratos de locação financeira
Juros e gastos similares
Dividendos
Aquisição de ações próprias
Outras operações de financiamento
Fluxos das atividades de financiamento (3)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1)+(2)+(3)
Efeito das diferenças de câmbio
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO
Imparidades decorrentes da adoção da IFRS 9
Efeitos dos ativos detidos para venda
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO

5.1

5.6

5.6

1T 2020

1T 2019

518.198.981
(415.872.550)
(40.273.256)
62.053.175

595.583.696
(470.118.947)
(40.750.345)
84.714.404

(10.169.264)
23.385.496
75.269.407

(4.873.579)
(20.412.321)
59.428.504

9.680.823
1.342.016
890.843
749.755
‐
12.663.437

‐
225.001
‐
167.203
227.993
620.197

(4.284.280)
‐
(34.573.455)
(730.163)
(199.049)
(39.786.947)
(27.123.510)

(4.606.020)
63.748
(38.260.110)
‐
‐
(42.802.382)
(42.182.185)

999.298.762
999.298.762

711.643.173
711.643.173

(559.722.184)
(4.397.817)
(13.709.643)
(31.031.321)
(7.023.382)
‐
(615.884.347)
383.414.415
431.560.312
(5.629.599)
259.241.194
(145.624)
‐
685.026.283

(615.854.885)
(1.586.439)
(12.745.036)
(581.624)
(360.836)
‐
(631.128.820)
80.514.353
97.760.672
661.560
183.248.978
(37.783)
‐
281.633.427

As notas no Anexo constituem parte integrante destas demonstrações financeiras consolidadas.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO DO GRUPO
O Grupo SEMAPA (Grupo) é constituído pela Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (Semapa)
e Subsidiárias. A Semapa, sedeada na Av. Fontes Pereira de Melo, 14, 10º Piso, Lisboa, foi constituída em 21 de
junho de 1991, e tem como objeto social a gestão de participações sociais noutras sociedades como forma
indireta de exercício de atividades económicas e encontra‐se cotada na NYSE Euronext Lisbon, desde 1995, com
o ISIN PTSEM0AM0004.
A Semapa lidera um Grupo Empresarial com atividades em três ramos de negócio distintos: pasta e papel,
cimentos e derivados e ambiente desenvolvidos, respetivamente, sob a égide da The Navigator Company (ex
Portucel, S.A. denominada no presente documento por “Navigator” ou “Grupo Navigator”), da Secil –
Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (“Secil” ou “Grupo Secil”) e da ETSA – Investimentos, SGPS, S.A. (“ETSA”
ou “Grupo ETSA”).
A Semapa tem ainda uma unidade de negócio de capital de risco, através da sua participada Semapa Next, S.A.,
cujo objetivo é promover investimentos em startups e fundos de venture capital com elevado potencial de
crescimento.

1.2 EVENTOS RELEVANTES DO PERÍODO
CORONAVÍRUS
A economia e as empresas a nível mundial enfrentam desafios inesperados em resultado da rápida disseminação
do Coronavírus (SARS‐CoV‐2/COVID‐19). Esta pandemia terá, no curto e médio prazos, um impacto na economia
global e nos mercados financeiros em geral, assim como no desempenho e na atividade dos diferentes negócios
e indústrias.
Desde o início deste período de exceção, a prioridade do Grupo Semapa tem sido defender a saúde e bem‐estar
de todos os colaboradores e da comunidade em geral, assegurando a continuidade das operações. A
implementação rápida de medidas de prevenção, higienização e de forte contenção permitiu que as operações
decorressem dentro de uma certa normalidade e sem qualquer disrupção do serviço aos clientes, com exceção
das geografias onde não foi legalmente possível manter as operações em funcionamento. A pandemia Covid‐19
teve implicações na generalidade das operações do Grupo, com especial ênfase no segmento Pasta e Papel.
Assim, e ainda que apenas parcialmente, os resultados do 1º trimestre de 2020 já refletem o seu impacto.
Importa destacar os seguintes impactos nos diferentes segmentos de negócio:
Pasta e Papel: diminuição de encomendas, sem precedentes, registada desde o final de março que forçou a
Navigator a suspender parcial e temporariamente a produção de papel a partir de 22 de abril, por um período
estimado inicialmente de cerca de 30 dias, afetando entre 700 toneladas a 2.000 toneladas diárias. A suspensão
parcial da produção de papel foi realizada num contexto de abrandamento da atividade que levou a diversas
paragens por parte dos produtores de papel em todos os continentes. Graças à excelente posição na carteira de
encomendas que detinha em março, a Navigator conseguiu adiar esta opção até ao limite possível, sendo que
este ajuste possibilitou um maior equilíbrio entre a oferta e procura, minimizando o risco de acumulação de
stocks na cadeia de abastecimento. Neste momento, e considerando a visibilidade atual em relação ao nível de
encomendas de papel, a Navigator tomou a decisão de renovar até ao final de junho a redução de produção
anteriormente prevista. Foi também tomada a decisão de recorrer ao regime do lay‐off simplificado, na
modalidade de suspensão de postos de trabalho ou de redução na prestação de trabalho, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 4.º, n.º 2 do Decreto–Lei n.º 10‐G/2020, de 26 de Março. O número de
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colaboradores afetados pelo lay‐off é de 1.201, dos quais 97 em lay‐off integral, com efeitos a partir de 1 de
junho. De realçar que, no que diz respeito a Equivalentes a Tempo Inteiro, estarão em lay‐off cerca de 12,6% do
universo total de trabalhadores do Grupo. Importa realçar que a Navigator irá manter a remuneração dos
trabalhadores afetados, excluindo os complementos que pressupõem a prestação efetiva de trabalho.
De modo a garantir a normalidade das operações e a estabilidade dos níveis de stocks, foram ajustados os ritmos
de produção nas fábricas de pasta integradas com papel UWF, em detrimento da paragem das mesmas, assim
como a alteração e encurtamento das paragens para manutenção previstas para o 2º trimestre. As fábricas de
Tissue de Aveiro e de Vila Velha de Rodão funcionam sem restrições nas suas operações.
Cimento e Derivados: o efeito da pandemia Covid‐19 teve um impacto reduzido no 1º trimestre, tendo afetado
apenas os volumes de vendas a partir das duas últimas semanas de março.
Em Portugal, a partir de 18 de março, quando foi declarado o Estado de Emergência, os efeitos da pandemia
fizeram‐se sentir de uma forma ligeira, tendo sido assegurada a regularidade das operações em praticamente
todas as instalações. Os volumes de vendas das operações localizadas em Portugal Continental sofreram, de um
modo geral, uma redução face à média verificada no 1º trimestre do ano. Porém, esta redução foi menor do que
o inicialmente esperado, e resulta do facto da atividade de construção ter continuado a um ritmo perto do
normal.
No Brasil, a gestão da crise pandémica pelas autoridades não tem sido consensual, quanto às medidas a
implementar para a contenção da propagação, tendo cada estado implementado diferentes medidas. Nos
estados de Santa Catarina e Paraná foi declarado Estado de Emergência e fecho de comércio a 18 e 19 de março,
respetivamente, e declarado Estado de Calamidade Pública, a 20 de março. A atividade do betão ficou encerrada
por determinação governamental nestes estados tendo sido retomada a 2 de abril. A atividade do cimento foi
sempre assegurada.
No Líbano, os efeitos da pandemia fizeram‐se sentir a partir de meados de março de forma acentuada com
imposição de restrições por parte das autoridades. Dados os níveis de stock, a produção de clínquer foi suspensa
entre 16 de abril e 5 de maio, mantendo‐se a funcionar de forma limitada a expedição de produto acabado. A
partir do mês de maio a produção foi retomada, tendo em vista o mercado local, mas também o mercado de
exportação.
Na Tunísia, as medidas adotadas pelo governo para conter a propagação da pandemia – recolher obrigatório a
partir de 17 de março e declaração de quarentena em todo o país, a partir de 20 de março – tiveram um impacto
bastante significativo nas operações da Secil, naquele país, encontrando‐se todas encerradas entre o dia 24 de
março e 27 de abril quando foram reabertas mas com restrições.
Ambiente: Cinco empresas do universo ETSA foram objeto de Declaração de Empresa de Interesse Público, não
tendo nunca parado a produção e prestação de serviços.

1.3 EVENTOS SUBSEQUENTES
Entre 1 de Abril e 27 de Maio de 2020 não ocorreram eventos para além dos eventos descritos no ponto anterior.
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1.4 BASES DE PREPARAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração e
autorizadas para emissão em 27 de Maio de 2020.
Os responsáveis do Grupo, isto é, os membros do Conselho de Administração que assinam o presente relatório,
declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em
conformidade com o referencial contabilístico aplicável, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e
do passivo, da situação financeira e dos resultados das empresas incluídas no perímetro de consolidação do
Grupo.

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
As demonstrações financeiras consolidadas intercalares para o período de 3 meses findo em 31 de Março de
2020 foram preparadas de acordo com o previsto na Norma Internacional de Contabilidade nº 34 – Relato
Financeiro Intercalar.
As Notas que se seguem foram selecionadas de forma a contribuir para a compreensão das alterações mais
significativas da posição financeira consolidada do Grupo e do seu desempenho face à última data de reporte
anual com referência a 31 de dezembro de 2019.

BASES DE MENSURAÇÃO
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (Nota 10.1), e
tomando por base o custo histórico, exceto para os ativos biológicos (Nota 3.5), e para os instrumentos
financeiros mensurados ao justo valor através de resultados ou ao justo valor através de capital (1), nos quais
se incluem os instrumentos financeiros derivados (Nota 8.1).

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As políticas contabilísticas aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras consolidadas intercalares
são consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, e descritas nas respetivas Notas anexas.

MOEDA DE APRESENTAÇÃO E TRANSAÇÕES EM MOEDA DIFERENTE DA MOEDA DE APRESENTAÇÃO
Os elementos incluídos nas Demonstrações Financeiras de cada uma das entidades do Grupo incluídas no
perímetro de consolidação são mensurados utilizando a moeda do ambiente económico em que a entidade
opera (moeda funcional).
As presentes demonstrações financeiras consolidadas encontram‐se apresentadas em Euros.
Todos os ativos e passivos do Grupo expressos em moeda diferente da moeda de apresentação foram
transpostos para Euros utilizando as taxas de câmbio vigentes na data da Posição financeira consolidada.
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As diferenças de câmbio, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações
e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data da Posição financeira consolidada, são registadas
como rendimentos e gastos do período (Nota 5.7).
As rubricas de resultados das unidades operacionais estrangeiras são transpostas ao câmbio médio do período.
As diferenças resultantes da aplicação destas taxas comparativamente aos valores anteriores são refletidas na
Reserva de conversão cambial no capital próprio (Nota 5.3). Sempre que uma entidade estrangeira é alienada,
a diferença cambial acumulada é reconhecida na demonstração dos resultados consolidados como parte do
ganho ou perda na venda.

1.5 ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTABILÍSTICOS RELEVANTES
A preparação de demonstrações financeiras consolidadas exige que sejam efetuadas estimativas e julgamentos
que afetam os montantes de rendimentos, gastos, ativos, passivos e divulgações à data da posição financeira
consolidada. Para o efeito, o Conselho de Administração baseia‐se:



na melhor informação e conhecimento de eventos presentes e em alguns casos em relatos de peritos
independentes, e
nas ações que o Grupo considera poder vir a desenvolver no futuro.

Na data de concretização das operações, os seus resultados poderão ser diferentes destas estimativas.

ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS MAIS SIGNIFICATIVOS
Estimativas e julgamentos

Notas

Recuperabilidade do goodwill e marcas
Incerteza quanto aos tratamentos do imposto
sobre o rendimento
Pressupostos atuariais

3.1 – Goodwill
3.2 ‐ Ativos intangíveis
6.1 ‐ Imposto sobre o rendimento do período
6.2 ‐ Impostos diferidos
7.2 – Benefícios aos empregados

Justo valor dos ativos biológicos

3.5 – Ativos biológicos

Reconhecimento de provisões

9.1 ‐ Provisões

Recuperabilidade, vida útil e depreciação de ativos
fixos tangíveis

3.3 – Ativos fixos tangíveis

2 PERFORMANCE OPERACIONAL
2.1 RÉDITO E RELATO POR SEGMENTOS
Na agregação dos segmentos operacionais do Grupo, a gestão definiu como segmentos relatáveis aqueles que
correspondem a cada uma das áreas de negócio desenvolvidas pelo Grupo:
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Pasta e Papel
A principal atividade do Grupo Navigator consiste na produção e comercialização de papel fino de impressão e
escrita (UWF) e de papel de uso doméstico (Tissue), estando presente de forma relevante em toda a cadeia de
valor, desde a investigação e desenvolvimento à produção florestal, aquisição e venda de madeiras, produção
de pasta branqueada de eucalipto – pasta BEKP – e produção de energia térmica e elétrica, bem como a respetiva
comercialização.
O Grupo Navigator dispõe de quatro complexos industriais, dois dos quais localizados na Figueira da Foz e em
Setúbal onde produz pasta BEKP, energia elétrica e papel UWF. Dispõe ainda de um outro complexo industrial
localizado em Aveiro onde produz pasta BEKP, energia e papel Tissue, e de outro em Vila Velha de Ródão onde
produz apenas papel Tissue.
A produção própria de madeira e cortiça é efetuada em plantações florestais em terrenos próprios e arrendados
situados em Portugal e Espanha, bem como em terrenos concessionados situados em Moçambique. A cortiça e
a madeira de pinho produzidas são vendidas a terceiros, enquanto a madeira de eucalipto é essencialmente
consumida na produção de pasta BEKP.
Na produção de UWF e de Tissue apenas no complexo de Aveiro é consumida uma parte significativa da
produção própria de pasta BEKP. As vendas de pasta BEKP, papel UWF e papel Tissue – destinam‐se a mais de
130 países e territórios em todo o mundo.
A produção de energia é efetuada principalmente a partir de biomassa, através de 3 centrais de cogeração,
integradas na produção de pasta, produzindo‐se vapor e eletricidade, sendo o primeiro consumido
internamente e a segunda maioritariamente vendida à rede nacional de energia. O Grupo Navigator possui ainda
duas centrais de cogeração a gás natural, integradas na produção de papel na Figueira da Foz e em Setúbal, e
duas centrais independentes, alimentadas a biomassa, sendo que a produção das duas últimas é toda vendida
à rede nacional de energia.
Cimento e Derivados
O segmento Cimento e Derivados é liderado pela Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. que tem uma
forte presença no setor industrial cimenteiro, sendo um grupo empresarial com diversas operações em Portugal
e em vários países do mundo (Grupo Secil).
O principal produto comercializado pelo Grupo Secil é o cimento, constituindo a comercialização de betão
pronto, agregados, argamassas e pré‐fabricados de betão, uma verticalização da fileira do cimento, que permite
a obtenção de sinergias para o Grupo.
O Grupo Secil possui 3 fábricas de cimento em Portugal, a Secil‐Outão, Maceira‐Liz e Cibra‐Pataias, sendo o
cimento comercializado nas suas diversas formas (a granel ou ensacado, em palete ou big bags) através dos
diversos entrepostos comerciais detidos pelo Grupo. O Grupo Secil detém também outras fábricas que se
encontram localizadas no Brasil, Tunísia, Líbano e Angola.
Um fator relevante na comercialização do cimento é o custo de transporte razão pela qual o Grupo Secil mantém
um cais privativo na Secil‐Outão, um terminal marítimo em Espanha e um terminal marítimo na Holanda.
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No que se refere aos “derivados” do cimento, o que tem maior peso no rédito do Grupo é o betão pronto, sendo
o Grupo Secil detentor de vários centros de produção e comercialização em Portugal, Espanha, Tunísia, Líbano
e Brasil.
O Grupo Secil tem ainda licenciado o direito à exploração de diversas pedreiras, das quais extrai materiais para
incorporação na produção do cimento ou comercialização como agregados.
Segmento Ambiente
O segmento Ambiente é liderado pela ETSA – Investimentos, S.G.P.S., S.A., cujas atividades operacionais em
Portugal e Espanha, referem‐se maioritariamente à prestação de serviços associados à valorização cumulativa
de subprodutos de origem animal e de produtos alimentares contendo substâncias de origem animal, e à venda
dos produtos resultantes desta valorização para incorporação na produção de fertilizantes, rações para animais
e biodiesel (“Grupo ETSA”).
As atividades desenvolvidas pelo Grupo ETSA, têm um papel muito importante na defesa das populações e do
ambiente, proporcionando uma nova vida a produtos que, de outra forma, seriam direcionados para aterros ou
centros de tratamento de resíduos indiferenciados.
As principais atividades desenvolvidas pelo grupo referem‐se a:




à recolha, acondicionamento, triagem, desembalamento e revalorização de subprodutos de origem
animal (categorias 1, 2 e 3), outros géneros alimentícios e óleos usados, a partir de locais de recolha
como matadouros, salas de desmancha, talhos, mercados municipais e retalho moderno;
à venda de gorduras animais, farinhas e óleos alimentares usados.

O Grupo ETSA desenvolve a sua atividade através das unidades de transformação localizadas em Coruche e
Loures, sendo a rede de recolha assegurada por frota rodoviária própria, devidamente certificada pela DGAV.
Holdings
O segmento “Holdings” refere‐se às atividades de gestão do grupo Semapa, correspondendo aos serviços
prestados pela Semapa às suas subsidiárias em diversas áreas como são disso exemplo o planeamento
estratégico, assessoria jurídica, financeira, contabilística, fiscal, gestão de talentos entre outras, incorrendo ao
mesmo tempo em gastos com pessoal e com a contratação de serviços especializados.
Neste segmento encontra‐se incluída a unidade de capital de risco, a qual ainda não assume expressão no global
na informação financeira do grupo.

RÉDITO
O rédito é apresentado desagregando por segmento operacional e por área geográfica, com base no país de
destino dos bens e serviços vendidos pelo Grupo.
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA POR SEGMENTOS OPERACIONAIS NO 1º TRIMESTRE DE 2020 E 2019
1T 2020
Va l ores em Euros

Nota

Rédito
Outros rendi mentos (a )
Cus tos da s merca dori a s vendi da s e merca dori a s cons umida s
Forneci mentos e s ervi ços externos
2.3
Outros ga s tos (b)
Depreci a ções e a morti za ções
Perda s por i mpa ri da de
Provi s ões l íqui da s
9.1
Ga s tos de juros
5.7
Res ul ta dos de a s s oci a da s /EC
10.3
Outros ga nhos e perda s fi na ncei ros
Resultado Antes de Impostos
Impos to s obre o rendimento
6.1
Resultado Líquido do período
Atribuível aos detentores do capital
Interes s es que nã o control a m
5.4
OUTRAS INFORMAÇÕES (31‐03‐2020)
Tota l dos a ti vos s egmenta i s
Goodwi l l
Ati vos i nta ngívei s
Ati vos fi xos ta ngívei s
Ati vos bi ol ógi cos
Ati vos por i mpos tos di feri dos
Inves ti mentos em a s s oci a da s /JV
Ca i xa e equi va l entes de ca i xa
Tota l de pa s s i vos s egmenta i s
Fi na nci a mentos obti dos
Aquis i çã o de a ti vos fi xos ta ngívei s
1T 2019
Va l ores em Euros

3.1
3.2
3.3
3.5
6.2
10.3
5.6
5.5
3.3
Nota

Rédito
Outros rendi mentos (a )
2.2
Cus tos da s merca dori a s vendi da s e merca dori a s cons umida s
Forneci mentos e s ervi ços externos
2.3
Outros ga s tos (b)
2.3
Depreci a ções e a morti za ções
3.4
Perda s por i mpa ri da de
Provi s ões l íqui da s
9.1
Ga s tos de juros
5.7
Res ul ta dos de a s s oci a da s /EC
10.3
Outros ga nhos e perda s fi na ncei ros
5.7
Resultado Antes de Impostos
Impos to s obre o rendimento
6.1
Resultado Líquido do período
Atribuível aos detentores do capital
Interes s es que nã o control a m
5.4
OUTRAS INFORMAÇÕES (31‐12‐2019)
Tota l dos a ti vos s egmenta i s
Goodwi l l
Ati vos i nta ngívei s
Ati vos fi xos ta ngívei s
Ati vos bi ol ógi cos
Ati vos por i mpos tos di feri dos
Inves ti mentos em a s s oci a da s /JV
Ca i xa e equi va l entes de ca i xa
Tota l de pa s s i vos s egmenta i s
Fi na nci a mentos obti dos
Aquis i çã o de a ti vos fi xos ta ngívei s

3.1
3.2
3.3
3.5
6.2
10.3
5.6
5.5
3.3

Pa s ta e
Pa pel
405.760.730
3.929.835
(173.137.029)
(109.591.419)
(38.562.288)
(42.033.246)
(412)
(1.882.075)
(3.085.478)
‐
(3.079.934)
38.318.684
(10.468.226)
27.850.458
19.484.252
8.366.206

Ci mento e
Deri va dos
109.980.805
28.992.728
(34.518.143)
(37.899.208)
(38.073.115)
(14.267.330)
70.979
(442.199)
(6.620.561)
816.018
(11.615.943)
(3.575.969)
(322.438)
(3.898.407)
(2.480.249)
(1.418.158)

2.679.836.799
122.907.528
167.494.672
1.309.323.939
129.493.806
29.784.503
‐
255.669.250
1.725.272.051
1.055.159.391
22.741.589

1.506.912.659
175.728.761
170.478.900
615.926.892
‐
54.023.106
2.442.494
247.049.056
966.924.121
564.412.690
9.068.780

Pa s ta e
Pa pel

Ci mento e
Deri va dos

Ambi ente
8.405.026
3.197
(1.167.780)
(2.524.635)
(2.051.989)
(765.367)
‐
‐
(32.931)
‐
(29.572)
1.835.949
(413.368)
1.422.581
1.422.421
160

85.888.455
36.422.934
‐
23.056.522
‐
372.495
‐
3.017.906
19.008.559
7.224.585
371.559
Ambi ente

421.835.168
7.428.900
(193.920.298)
(111.929.332)
(18.540.858)
(41.237.244)
‐
(1.289.005)
(2.459.930)
(5.812)
(1.473.920)
58.407.669
(11.903.692)
46.503.977
32.333.028
14.170.949

123.627.345
14.334.171
(39.214.385)
(45.471.876)
(26.813.928)
(14.834.992)
(893.443)
1.381.229
(5.500.459)
217.992
3.613.424
10.445.078
(607.592)
9.837.486
10.147.055
(309.569)

5.924.580
60.123
(1.136.563)
(2.134.513)
(1.460.910)
(750.087)
‐
‐
(49.195)
‐
(32.796)
420.639
55.889
476.528
476.474
54

2.529.630.358
122.907.528
155.994.689
1.330.613.540
131.769.841
31.638.565
‐
161.880.403
1.588.116.994
877.131.386
157.943.129

1.406.630.218
185.842.214
154.163.310
670.148.857
‐
57.979.935
5.454.286
96.907.045
828.562.185
454.922.167
42.611.040

81.664.460
36.422.934
‐
23.380.740
‐
352.279
‐
310.561
16.207.146
6.040.220
2.005.615

Hol di ngs
3.943.231
490
‐
(2.041.654)
(2.326.617)
(96.240)
‐
‐
(2.414.823)
‐
48.072
(2.887.541)
1.680.041
(1.207.500)
(1.207.500)
‐

217.276.772
‐
‐
825.110
‐
‐
‐
179.290.071
545.328.258
524.268.828
14.487
Hol di ngs
3.826.789
280
‐
(1.232.912)
(2.619.463)
(76.326)
‐
‐
(2.940.273)
‐
(564.662)
(3.606.567)
370.616
(3.235.951)
(3.235.951)
‐

126.138.845
‐
‐
865.979
‐
‐
‐
143.185
449.458.633
391.951.128
342.295

El i mi na ções
Intra ‐Grupo

Tota l

(4.057.824)
‐
‐
4.057.824
‐
‐
‐
‐
2.921
‐
(2.921)
‐
‐
‐
‐
‐

524.031.968
32.926.250
(208.822.952)
(147.999.092)
(81.014.009)
(57.162.183)
70.567
(2.324.274)
(12.150.872)
816.018
(14.680.298)
33.691.123
(9.523.991)
24.167.132
17.218.924
6.948.208

(29.495.236)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(29.495.240)
(125.602)
‐

4.460.419.449
335.059.223
337.973.572
1.949.132.463
129.493.806
84.180.104
2.442.494
685.026.283
3.227.037.749
2.150.939.892
32.196.415

El i mi na ções
Intra ‐Grupo

Tota l

(3.889.525)
‐
‐
3.889.525
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

551.324.357
21.823.474
(234.271.246)
(156.879.108)
(49.435.159)
(56.898.649)
(893.443)
92.224
(10.949.857)
212.180
1.542.046
65.666.819
(12.084.779)
53.582.040
39.720.606
13.861.434

(122.236.830)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(122.236.831)
(125.560)
‐

4.021.827.051
345.172.676
310.157.999
2.025.009.116
131.769.841
89.970.779
5.454.286
259.241.194
2.760.108.127
1.729.919.341
202.902.079

(a) Inclui "Outros rendimentos e ganhos operacionais" e "Variação de justo valor nos ativos biológicos"
(b) Inclui "Variação da produção", "Gastos com o pessoal" e "Outros gastos e perdas operacionais"

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS INTERCALARES 53

1º TRIMESTRE DE 2020

RÉDITO POR SEGMENTO DE NEGÓCIO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
1T 2020
Portuga l
Res to da Europa
América
Áfri ca
Ás i a
Ocea ni a

1T 2019
Portuga l
Res to da Europa
América
Áfri ca
Ás i a
Ocea ni a

Pa s ta
e Pa pel
75.736.585
198.714.403
43.131.253
50.256.879
37.764.099
157.511
405.760.730

Ci mentos e
Deri va dos
59.769.131
8.726.740
18.204.168
15.852.196
7.313.977
‐
109.866.212

Pa s ta
e Pa pel
85.156.594
214.804.868
45.401.399
44.692.168
31.660.217
92.386
421.807.632

Ci mentos e
deri va dos
58.590.374
8.361.439
19.804.129
23.168.133
13.668.068
‐
123.592.143

Ambi ente
6.434.767
1.742.477
‐
‐
227.782
‐
8.405.026
Ambi ente
4.178.408
1.437.368
‐
‐
308.806
‐
5.924.582

Tota l
Va l or
141.940.483
209.183.620
61.335.421
66.109.075
45.305.858
157.511
524.031.968

Tota l
%
27,09%
39,92%
11,70%
12,62%
8,65%
0,02%
100%

Tota l
Va l or
147.925.376
224.603.675
65.205.528
67.860.301
45.637.091
92.386
551.324.357

Tota l
%
26,83%
40,74%
11,83%
12,31%
8,28%
0,02%
100%

Os réditos apresentados nos diversos segmentos de negócio, em 2020 e 2019, correspondem a réditos gerados
com clientes externos com base na região de destino dos produtos e serviços comercializados pelo Grupo, não
representando nenhum dos quais, individualmente, 10% ou mais dos réditos totais do Grupo

2.2 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS OPERACIONAIS
No primeiro trimestre de 2020 e 2019, a rubrica Outros rendimentos e ganhos operacionais decompõe‐se como
segue:
Valores em Euros
Ganhos na alienação de ativos não correntes
Subsídios ‐ Licenças de emissão CO2
Alienação de licenças de emissão CO2
Recuperação/regularização de incobráveis
Rendimentos suplementares
Subsídios à exploração
Interruptibilidade energia ‐ REN
Ganhos em inventários
Trabalhos para a própria empresa
Rendimentos de tratamento de resíduos
Indemnizações recebidas
Processo PIS/COFINS Brasil
Outros rendimentos operacionais

i)
ii)

iii)

1T 2020
8.192.880
21.383.313
330.750
16.208
133.955
670.803
1.159.387
857.539
222.542
310.197
253
‐
1.924.458
35.202.285

1T 2019
160.050
8.728.235
2.841.470
1.980
54.611
122.817
1.016.399
471.151
124.445
95.741
1.130.818
3.404.623
4.969.819
23.122.159

No primeiro trimestre de 2020, a rubrica Ganhos na alienação de ativos não correntes inclui 6,2 milhões de euros
correspondentes às mais valias apuradas pela subsidiária Secil com a alienação de 1) 25% da associada Setefrete
(4,9 milhões de euros) e 2) 50% da subsidiária Allmicroalgae (1,2 milhões de euros). Nota 10.3.
O montante relevado na rubrica Subsídios – Licenças de emissão de CO2 corresponde ao reconhecimento da
atribuição gratuita de licenças de emissão.
Em 2019, o montante de Euros 3.298.422 apresentado na rubrica Processo PIS/COFINS Brasil, corresponde ao
ganho reconhecido pela subsidiária Supremo em resultado da decisão proferida pelos tribunais brasileiros no
sentido da não sujeição dos impostos PIS e Confins sobre o imposto ICMS que é aplicado às vendas. Foi assim
registado o ganho correspondente à devolução do imposto pago em excesso em anos anteriores, sendo que
esta vai ocorrer por dedução a impostos a pagar no futuro.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS INTERCALARES 54

1º TRIMESTRE DE 2020

Em 2019, o montante apresentado na rubrica Indemnizações recebidas, corresponde essencialmente a
indemnizações de seguros associadas às perdas verificadas na fábrica da Figueira da Foz, da subsidiária
Navigator, na sequência do furacão Leslie bem como às perdas associadas à avaria da caldeira de biomassa e do
alternador da turbina da fábrica de Setúbal, ambos igualmente da subsidiária Navigator.

2.3 GASTOS E PERDAS OPERACIONAIS
No primeiro trimestre de 2020 e 2019, a rubrica Gastos e perdas operacionais decompõe‐se como segue:
Valores em Euros

Nota

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Variação da produção
Fornecimentos e serviços externos
Energia e fluídos
Transporte de mercadorias
Trabalhos especializados
Conservação e reparação
Honorários
Seguros
Subcontratos
Outros
Gastos com o pessoal
Outros gastos e perdas operacionais
Quotizações
Donativos
Gastos com emissões de CO2
Imparidades em dividas a receber
Imparidades em inventários
Outras perdas em inventários
Impostos indiretos e taxas
Perdas na alienação de ativos não correntes
Outros gastos operacionais

Provisões líquidas
Total dos gastos e perdas operacionais

7.1

4.1

9.1

1T 2020

1T 2019

208.822.952

234.271.246

(5.219.641)

(25.116.659)

44.478.383
42.713.654
24.588.993
13.758.103
1.400.491
5.103.512
413.453
15.542.503
147.999.092

50.628.076
43.865.786
27.736.988
13.206.318
991.269
4.080.288
342.749
16.027.634
156.879.108

60.068.970

62.101.707

487.549
255.459
22.676.482
1.003.037
(1.624.999)
178.427
1.841.703
93.689
1.253.333
26.164.680

619.719
611.886
9.844.837
102.499
(1.554.756)
965.432
1.317.064
58.369
485.061
12.450.111

2.324.274

(92.224)

440.160.327

440.493.289

A redução verificada em 2020 na rubrica de fornecimentos e serviços externos está, essencialmente, associada
à redução dos gastos com energia e fluídos fruto da redução do preço de aquisição de eletricidade e gás natural).
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3 INVESTIMENTOS
3.1 GOODWILL
GOODWILL – VALOR LÍQUIDO
O Goodwill é atribuído às unidades geradoras de fluxos de caixa (UGCs) do Grupo, as quais correspondem aos
segmentos operacionais identificados na Nota 2.1, conforme segue:
Valores em Euros
Pasta e Papel
Cimento e Derivados
Ambiente

31‐03‐2020
122.907.528
175.728.761
36.422.934
335.059.223

31‐12‐2019
122.907.528
185.842.214
36.422.934
345.172.676

31‐03‐2020
345.172.676
‐
‐
(10.113.453)
335.059.223

31‐12‐2019
346.170.987
‐
‐
(998.311)
345.172.676

MOVIMENTOS DO PERÍODO
Valores em Euros
Valor líquido no início do período
Aquisições
Imparidade
Ajustamento Cambial
Valor líquido no final do período

3.2 ATIVOS INTANGÍVEIS
MOVIMENTOS EM ATIVOS INTANGÍVEIS

Va l ores em Euros
Valor bruto
Saldo a 1 de janeiro de 2019
Aqui s i ções /Atri bui ções
Al i ena ções
Regul a ri za ções , tra ns ferência s e a ba tes
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo a 31 de dezembro de 2019
Aqui s i ções /Atri bui ções
Al i ena ções
Regul a ri za ções , tra ns ferência s e a ba tes
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo a 31 de março de 2020
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas
Saldo a 1 de janeiro de 2019
Amorti za ções do exercício
Perda s por i mpa rida de do exercíci o
Regul a ri za ções , tra ns ferência s e a ba tes
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo a 31 de dezembro de 2019
Amorti za ções do exercício (Nota 3.4)
Perda s por i mpa rida de do exercíci o (Nota 3.4)
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo a 31 de março de 2020

Marcas

Valor líquido a 1 de janeiro de 2019
Valor líquido a 31 de dezembro de 2019
Valor líquido a 31 de março de 2020

266.168.467
249.902.957
245.681.367

Propriedade
Despesas de
investigação e industrial e outros
direitos
desenvolvimento

Licenças de
Emissão de CO2

277.967.321
‐
‐
‐
704.237
278.671.558
‐
‐
‐
(3.485.213)
275.186.345

11.737
‐
‐
(11.737)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

14.636
‐
‐
9.194
‐
23.830
‐
‐
4.335
‐
28.165

26.660.892
64.986.846
(5.999.298)
(23.916.258)
‐
61.732.182
39.890.193
11.151.995
‐
‐
112.774.370

(11.798.854)
‐
(16.843.328)
‐
(126.419)
(28.768.601)
‐
(3.450)
(732.927)
(29.504.978)

(10.844)
‐
‐
10.844
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(1.517)
(13.222)
‐
34
1.077
(13.628)
(1.002)
‐
‐
(14.630)

(1)
(1.782.393)
‐
‐
‐
(1.782.394)
‐
(19.011.575)
‐
(20.793.970)

13.119
10.202
13.535

26.660.891
59.949.788
91.980.400

893
‐
‐

Imobilizações
em curso

Total

3.512
300.734
‐
(9.194)
‐
295.052
3.218
‐
‐
‐
298.270

304.658.098
65.287.580
(5.999.298)
(23.927.995)
704.237
340.722.622
39.893.411
11.151.995
4.335
(3.485.213)
388.287.150

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(11.811.216)
(1.795.615)
(16.843.328)
10.878
(125.342)
(30.564.623)
(1.002)
(19.015.025)
(732.927)
(50.313.578)

3.512
295.052
298.270

292.846.882
310.157.999
337.973.572
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MARCAS
Em 31 de Março de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 o valor líquido das marcas detalha‐se como segue:
Valores em Euros
Pasta e Papel
Navigator
Soporset
Cimento e Derivados
Secil Portugal
Supremo (Brasil)*
Sibline (Líbano)*
Gabés (Tunísia)*
Outras

31‐03‐2020

i)
i)
i)

31‐12‐2019

107.568.000
43.919.000

107.568.000
43.919.000

71.700.000
16.162.078
‐
6.314.578
17.711
245.681.367

71.700.000
20.337.644
‐
6.360.602
17.711
249.902.957

* O valor destas marcas está sujeito a atualização cambial.

3.3 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
MOVIMENTOS EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Terrenos
Va l ores em Euros
Valor bruto
Saldo em 1 de janeiro de 2019
Va ri a çã o de perímetro
Aqui s i ções
Al iena ções
Regul a ri za ções , tra ns ferênci a s e a ba tes
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Va ri a çã o de perímetro
Aqui s i ções
Al iena ções
Regul a ri za ções , tra ns ferênci a s e a ba tes
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo em 31 de março de 2020
Amortizações e perdas por imparidade acumuladas
Saldo em 1 de janeiro de 2019
Va ri a çã o de perímetro
Depreci a ções do período
Al iena ções
Perda s por i mpa ri da de
Regul a ri za ções , tra ns ferênci a s e a ba tes
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Va ri a çã o de perímetro
Depreci a ções do período (Nota 3.4)
Al iena ções
Perda s por i mpa ri da de (Nota 3.4)
Regul a ri za ções , tra ns ferênci a s e a ba tes
Ajus ta mento ca mbi a l
Saldo em 31 de março de 2020
Valor liquido em 1 de janeiro de 2019
Valor liquido em 31 de dezembro de 2019
Valor liquido em 31 de março de 2020

Edifíci os e
outra s
cons truções

Equi pa mentos
e outros
ta ngívei s

Ati vos fi xos
ta ngívei s em
curs o

Tota l

414.804.422
‐
340.473
(1.342.670)
8.839.881
2.381.379
425.023.485
(9.137)
6
(1.059.727)
8.528
(10.289.584)
413.673.571

1.114.657.393
‐
205.806
(1.765.317)
16.423.831
418.603
1.129.940.316
‐
32.493
(1.874.903)
(669.704)
(14.357.364)
1.113.070.838

5.476.751.669
7.333.037
17.274.659
(13.193.628)
71.978.004
7.438.621
5.567.582.362
(662.550)
3.753.566
(5.991.257)
17.341.207
(26.497.636)
5.555.525.692

93.800.070
‐
185.081.141
‐
(124.209.737)
(1.188.805)
153.482.669
(43.478)
28.410.350
‐
(19.704.685)
(5.680.961)
156.463.895

7.100.013.554
7.333.037
202.902.079
(16.301.615)
(26.968.021)
9.049.798
7.276.028.832
(715.165)
32.196.415
(8.925.887)
(3.024.654)
(56.825.545)
7.238.733.996

(73.207.107)
‐
(5.374.007)
7.701
(178.598)
(3.505.135)
(1.242.805)
(83.499.951)
‐
(1.111.299)
149.420
(178.598)
174.637
20.502
(84.445.289)

(709.397.670)
‐
(21.413.933)
1.625.401
40.122
846.294
(714.784)
(729.014.570)
‐
(5.339.694)
1.502.027
40.122
1.392.899
1.084.083
(730.335.133)

(4.270.025.877)
(735.911)
(193.416.433)
10.286.260
(3.571.994)
28.225.243
(5.636.562)
(4.434.875.274)
6.550
(46.488.518)
5.967.581
(3.571.994)
1.532.329
6.164.097
(4.471.265.229)

(3.629.135)
‐
‐
‐
(786)
‐
‐
(3.629.921)
‐
‐
‐
‐
‐
74.039
(3.555.882)

(5.056.259.789)
(735.911)
(220.204.373)
11.919.362
(3.711.256)
25.566.402
(7.594.151)
(5.251.019.716)
6.550
(52.939.511)
7.619.028
(3.710.470)
3.099.865
7.342.721
(5.289.601.533)

341.597.315
341.523.534
329.228.282

405.259.723
400.925.746
382.735.705

1.206.725.792
1.132.707.088
1.084.260.463

90.170.935
149.852.748
152.908.013

2.043.753.765
2.025.009.116
1.949.132.463
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3.4 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E PERDAS POR IMPARIDADE
No primeiro trimestre de 2020 e 2019, os montantes registados em Depreciações, Amortizações e Perdas por
imparidade detalham‐se como segue:
Valores em Euros
Depreciações de ativos fixos tangíveis do período
Utilização de subsídios ao investimento
Depreciações de ativos fixos tangíveis, líquidos de subsídios utilizados

Nota
3.3

1T 2020
56.886.224
(3.124.626)
53.761.598

1T 2019
54.616.680
(1.209.749)
53.406.931
(95.007)
(11.550)
(106.557)

Imparidades em ativos fixos tangíveis ‐ perdas
Imparidades em ativos fixos tangíveis ‐ reversões
Imparidades em ativos fixos tangíveis do exercício

3.3

(67.298)
(3.681)
(70.979)

Amortizações em ativos intangíveis do exercício

3.2

4.452

3.275

3.696.672

3.839.324

‐
191
412
(300.730)
57.091.616

1.000.000
192
412
(351.485)
57.792.092

Depreciações de ativos de direito de uso do exercício
Imparidades em ativos detidos para venda
Depreciações de propriedades de investimento
Perdas por imparidade em propriedades de investimento
ICMS ‐ Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços incluído nas depreciações (Brasil)

3.5 ATIVOS BIOLÓGICOS
DETALHE DOS ATIVOS BIOLÓGICOS
Valores em Euros
Eucalipto (Portugal)
Pinho (Portugal)
Sobreiro (Portugal)
Outras espécies (Portugal)

31‐03‐2020
121.011.336
4.201.000
3.883.727
397.743
129.493.806

31‐12‐2019
123.314.343
4.201.000
3.883.727
370.771
131.769.841

31‐03‐2020
131.769.841

31‐12‐2019
119.614.567

(7.542.280)
598.701
1.075.110
3.592.434
(2.276.035)
‐
129.493.806

(6.128.214)
393.388
837.724
3.598.417
(1.298.685)
13.453.959
131.769.841

MOVIMENTOS EM ATIVOS BIOLÓGICOS
Valores em Euros
Saldo inicial
Variações
Cortes efetuados
Crescimento
Replantações
Outras variações de justo valor
Total de variações
Restantes trimestres
Saldo Final
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O valor apresentado como “Outras variações de justo valor” refere‐se sobretudo aos custos de gestão do
património florestal previstos e incorridos no período:
Va l ores em Euros
Cus tos de ges tã o do patri móni o
Si l vi cul tura
Es trutura
Renda s fi xas e vari á vei s

31‐03‐2020
719.246
857.566
2.015.622
3.592.434

31‐12‐2019
738.233
647.310
2.212.874
3.598.417

4 FUNDO DE MANEIO
4.1 INVENTÁRIOS
INVENTÁRIOS – DETALHE POR NATUREZA
Valores líquidos de perdas por imparidade acumuladas
Va l ores em Euros
Ma téri a s pri ma s
Merca dori a s
Sub‐produtos e des perdíci os

31‐03‐2020
165.358.734
12.316.670
1.022.489
178.697.893
130.707.149
5.033.169
135.740.318
314.438.211

Produtos a ca ba dos e i ntermédi os
Produtos e tra ba l hos em curs o
Tota l

31‐12‐2019
159.936.079
15.539.716
1.245.789
176.721.584
123.641.384
6.034.288
129.675.672
306.397.256

MOVIMENTO DAS PERDAS POR IMPARIDADE EM INVENTÁRIOS
Valores em Euros
Saldo Inicial
Aumentos
Reversões
Impacto em resultados do período
Restantes trimestres
Ajustamento cambial
Utilizações
Regularizações
Saldo final

Nota

2.3

31‐03‐2020
24.918.865
111.258
(1.736.257)
(1.624.999)
54.012
‐
‐
23.347.878

31‐12‐2019
16.935.199
‐
(1.554.756)
(1.554.756)
9.369.166
165.135
4.121
‐
24.918.865
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4.2 VALORES A RECEBER
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os valores a receber correntes e não correntes detalham‐
se como segue:
Val ores em Euros
Clientes
Segmento Pa s ta e Pa pel
Segmento Ci mento e Deri va dos
Segmento Ambiente
Conta s a receber ‐ Pa rtes rel a ci ona das
Es tado
Department of Commerce (EUA)
Envi va Pell ets Greenwood, LLC (EUA)
Acrés cimos de rendi mento
Ga s tos di feri dos
Ins trumentos fina nceiros deri va dos
Outros

Não Corrente
‐
‐
‐
‐
‐
‐
23.953.125
33.070.374
‐
‐
‐
3.167.604
60.191.103

31‐03‐2020
Corrente
199.331.003
66.167.974
13.415.050
278.914.027
936.575
66.197.964
4.055.993
‐
18.326.414
19.162.095
16.410.308
32.598.310
436.601.686

Total

Não Corrente

31‐12‐2019
Corrente

Total

199.331.003
66.167.974
13.415.050
278.914.027
936.575
66.197.964
28.009.118
33.070.374
18.326.414
19.162.095
16.410.308
35.765.914
496.792.789

‐
‐
‐
‐
‐
‐
25.680.258
32.489.823
‐
‐
‐
6.296.378
64.466.459

156.030.741
61.315.517
11.336.733
228.682.991
873.103
63.505.218
4.055.993
‐
21.589.560
12.778.784
4.095.499
33.652.690
369.233.838

‐
156.030.741
61.315.517
11.336.733
228.682.991
873.103
63.505.218
29.736.251
32.489.823
21.589.560
12.778.784
4.095.499
39.949.068
433.700.297

Department of Commerce (EUA)
A 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019 o saldo corresponde ao valor a receber do Departamento de
Comércio dos Estados Unidos da América (DoC) na sequência da investigação iniciada em 2005 de alegadas
práticas de dumping nas exportações de papel UWF para os Estados Unidos da América, tendo sido aplicada
uma taxa definitiva de 1,75% em outubro de 2018 para o período de revisão compreendido entre agosto de
2015 e fevereiro de 2017 (POR1). No entanto, o US Court of International Trade decidiu, em Novembro de 2019,
requerer ao DoC a revisão daquele resultado, tendo o DoC recalculado novamente em baixa a taxa, fixando‐a
agora em 1,68%. O Grupo tem direito a este valor por lhe terem sido aplicadas taxas superiores relativas ao
mesmo período de 29,53% e 7,8%. Na medida em que o processo corre no tribunal, é expectável que o
reembolso ocorra a mais de 12 meses da data do balanço, razão pela qual este montante foi reclassificado como
ativo não corrente.
O saldo corrente corresponde ao valor a reembolsar relativo ao segundo período de revisão, compreendido
entre março de 2018 e fevereiro de 2019. Na sequência da auditoria ocorrida em Agosto último pelo Department
of commerce foi fixada a taxa de 4,37%. Na sequência desta decisão, o Departamento da Alfândega Norte
Americana (CBC – Customs and Border Protection) já instruiu o processamento de um reembolso relativo a parte
do POR2 num valor inicial de USD 2,2 milhões, que a Companhia espera poder vir a receber ainda no primeiro
semestre de 2020.
Enviva Pellets Greenwood, LLc (EUA)
Reflete o valor atual do montante ainda a receber pela venda do negócio de pellets pela Navigator. Sobre o valor
nominal a receber, vencem juros à taxa de 2,5%.
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a rubrica de Estado detalha‐se conforme segue:
Valores em Euros
Imposto sobre o Valor Acrescentado a recuperar
Imposto sobre o Valor Acrescentado ‐ Reembolsos pedidos
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ((ICMS)
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Crédito de PIS e COFINS sobre ativos fixos
Restantes Impostos
Valores pendentes de reembolso (processos fiscais decididos a favor do grupo)

31‐03‐2020
1.717.776
47.174.717
1.706.482
886.201
2.782.868
9.476.188
169.804
2.283.928
66.197.964

31‐12‐2019
12.209.136
29.540.553
2.026.176
1.249.182
4.081.090
11.947.233
166.997
2.284.851
63.505.218
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Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as rubricas de Acréscimos de rendimento e Gastos diferidos
detalham‐se conforme segue:
Valores em Euros
Acréscimos de rendimento
Vendas de energia
Indemnizações a receber
Outros

31‐03‐2020

Gastos diferidos
Seguros
Rendas e alugueres
Outros

31‐12‐2019

13.360.953
3.883.987
1.081.474
18.326.414

13.286.097
5.749.999
2.553.464
21.589.560

8.240.449
5.545.953
5.375.693
19.162.095
37.488.509

1.711.855
5.771.218
5.295.711
12.778.784
34.368.344

4.3 VALORES A PAGAR
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os valores a pagar detalham‐se como segue:
Va l ores em Euros
Fornecedores c/c
Fornecedores de i mobi l i za do c/c
Es ta do
Ins ti tuto do Ambi ente
Pa rtes rel a ci ona da s
Outros credores

31‐03‐2020
270.375.876
10.042.387
68.693.106
48.756.658
3.434.073
5.756.449

31‐12‐2019
268.149.985
12.304.533
47.089.600
45.092.015
32.098.312
8.632.475

Ins trumentos fi na ncei ros deri va dos

11.262.353

7.815.817

Acrés ci mos de ga s tos com o pes s oa l
Outros a crés ci mos de ga s tos

47.816.407
51.073.027

41.588.040
54.076.749

71.104.108
10.504.600
598.819.044
27.931.689
27.931.689
626.750.733

42.694.968
2.634.968
562.177.462
30.837.585
30.837.585
593.015.047

Subs ídi os nã o reembol s á vei s
Outros rendi mentos di feri dos ‐ ISP
Valores a pagar ‐ corrente
Subs ídi os nã o reembol s á vei s
Valores a pagar ‐ Não corrente

Nota

10.4

Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a rubrica Estado detalha‐se como segue:
Va l ores em Euros
Retenções de Impos to s obre o Rendi mento (IRS)
Impos to s obre o Va l or Acres centa do
Contri bui ções pa ra a Segura nça Soci a l
ICMS ‐ Impos to s obre ci rcul a çã o de merca dori a s e s ervi ços
Progra ma de Des envol vi mento da Empres a Ca ta ri nens e (PRODEC)
Progra ma Pa ra ná Competi ti vo
Contri bui çã o pa ra o Fi na nci a mento da Seguri da de Soci a l (COFINS)
Outros

31‐03‐2020
3.983.747
41.665.788
4.423.914
443.292
775.490
14.786.064
25.910
2.588.901
68.693.106

31‐12‐2019
3.409.983
19.141.854
4.389.857
483.296
1.043.850
17.040.791
26.292
1.553.677
47.089.600
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Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não existiam dívidas em situação de mora com o Estado.
Subsídios não reembolsáveis – detalhe
Valores em Euros
Subsídios ao investimento
Subsídios ‐ licenças de emissão CO2
Outros subsídios
Subsídios não reembolsáveis ‐ corrente
Subsídios ao investimento
Subsídios não reembolsáveis ‐ não corrente

Nota

31‐03‐2020
18.941.174
47.611.274
4.551.660
71.104.108
27.931.689
27.931.689
99.035.797

31‐12‐2019
11.938.987
26.204.321
4.551.660
42.694.968
30.837.585
30.837.585
73.532.553

5 ESTRUTURA DE CAPITAL
5.1 CAPITAL SOCIAL E AÇÕES PRÓPRIAS
DETENTORES DE CAPITAL DA SEMAPA
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, os detentores do capital da Semapa detalham‐se como
segue:
Denominação
Ações sem valor nominal
Cimo ‐ Gestão de Participações, SGPS, S.A.
Sodim, SGPS, S.A.
Bestinver Gestión, SGIIC, S.A.
Cimigest, SGPS, S.A.
Norges Bank (the Central Bank of Norway)
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.
Ações próprias
Outros acionistas com participações inferiores a 2%

31‐03‐2020
Nº de ações
%
38.959.431
15.467.495
4.032.051
3.185.019
1.699.613
625.199
1.400.627
15.900.565
81.270.000

31‐12‐2019
Nº de ações
%
47,94
19,03
4,96
3,92
2,09
0,77
1,72
19,57
100,00

38.959.431
15.252.726
4.032.051
3.185.019
1.699.613
625.199
823.337
16.692.624
81.270.000

47,94
18,77
4,96
3,92
2,09
0,77
1,01
20,54
100,00

AÇÕES PRÓPRIAS – MOVIMENTOS
No primeiro trimestre de 2020 e exercício de 2019, os movimentos ocorridos em ações próprias, detalham‐se
como segue:
31‐03‐2020

Valores em Euros
Ações próprias detidas no início do período
Aquisição de ações pela Semapa
Alienações do período
Ações próprias no final do período

Nº de ações
823.337
577.290
‐
1.400.627

Valor
contabilístico
(Euros)
8.922.980
7.023.383
‐
15.946.363

31‐12‐2019

Nº de ações
640.666
182.671
‐
823.337

Valor
contabilístico
(Euros)
6.740.954
2.182.026
‐
8.922.980
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5.2 RESULTADO POR AÇÃO
RESULTADO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO
Valores em Euros
Resultado atribuível aos acionistas da Semapa
Número total de ações emitidas
Número médio de ações próprias em carteira
Número médio ponderado de ações
Resultado básico por ação
Resultado diluído por ação

1T 2020
17.218.924

1T 2019
39.720.606

81.270.000
(1.083.435)
80.186.565

81.270.000
(667.801)
80.602.199

0,215
0,215

0,493
0,493

5.3 RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS
Va l ores em Euros
Reserva de conversão cambial
Jus to val or de i ns trumentos fi nancei ros deri va dos
Reserva de justo valor
Reserva legal
Outras reservas
Resultados transitados
Reservas e resultados transitados

31‐03‐2020
(152.091.543)
(4.062.814)
(4.062.814)
16.695.625
868.632.108
119.332.398
848.505.774

31‐12‐2019
(122.926.540)
(3.030.775)
(3.030.775)
16.695.625
868.632.110
5.098.854
764.469.274

Reserva de conversão cambial
A Reserva de conversão cambial corresponde ao montante acumulado relativo à apropriação pelo Grupo das
diferenças cambiais resultantes da conversão das demonstrações financeiras das subsidiárias e associadas que
operam fora da zona Euro, essencialmente no Brasil, Tunísia, Líbano, Angola, Moçambique, Estados Unidos da
América, Suíça e Reino Unido.
No primeiro trimestre de 2020 verificou‐se um agravamento na taxa de câmbio do Real Brasileiro face ao Euro
o que motivou a desvalorização dos ativos detidos pelo Grupo nessa geografia.
Reserva de justo valor
A Reserva de justo valor corresponde à variação acumulada do justo valor dos instrumentos financeiros
derivados classificados como de cobertura (Nota 8.1), e dos investimentos financeiros mensurados ao justo valor
através de outros rendimentos integrais (Nota 8.2), líquida de impostos diferidos.
As variações relativas aos derivados são reclassificadas para os resultados do período (Nota 5.7) à medida que
os instrumentos cobertos afetam os resultados do período. A variação de justo valor de investimentos
financeiros registada nesta rubrica não é reciclada para resultados.

5.4 INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
DETALHE DE INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM, POR SUBSIDIÁRIA
À data de relato, não existem direitos de proteção dos interesses que não controlam que restrinjam
significativamente a capacidade da entidade para aceder a ou usar ativos e liquidar passivos do grupo.
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MOVIMENTOS DOS INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM, POR SEGMENTO OPERACIONAL
Pasta e
Papel
302.540.845
(10.041.989)
(90.725.305)
567.449
(237.943)
(3.520.073)
70.682
47.537.469
246.191.135
‐
225.105
(455.030)
(4.214.599)
1.368
8.366.206
250.114.185

Valores em Euros
Saldo em 1 de janeiro de 2019
Aquisições/Alienações
Dividendos
Reserva de conversão cambial
Instrumentos financeiros
Ganhos e perdas atuariais
Outros movimentos nos CP's
Resultado líquido do período
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Dividendos
Reserva de conversão cambial
Instrumentos financeiros
Ganhos e perdas atuariais
Outros movimentos nos CP's
Resultado líquido do período
Saldo em 31 de março de 2020

Cimento e
Derivados
64.688.044
(772.080)
(2.722.995)
2.345.922
3
(856)
4
(8.888.528)
54.649.514
(2.598.676)
1.578.079
‐
‐
‐
(1.418.159)
52.210.758

Ambiente

Total

7.905
‐
(67)
‐
‐
‐
‐
423
8.261
‐
‐
‐
‐
‐
161
8.422

367.236.794
(10.814.069)
(93.448.367)
2.913.371
(237.940)
(3.520.929)
70.686
38.649.364
300.848.910
(2.598.676)
1.803.184
(455.030)
(4.214.599)
1.368
6.948.208
302.333.365

Em 2019, a redução verificada nos Interesses não controlados no segmento da Pasta e Papel resulta da aquisição,
por parte da subsidiária Navigator, de 5.452.882 ações próprias representativas de 0,76% do seu capital social,
no decurso do exercício de 2019.

5.5 FINANCIAMENTOS OBTIDOS
FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Va l ores em Euros
Emprés ti mos por obri ga ções
Papel Comerci al
Emprés ti mos bancá ri os
Encargos com emi s s ão de emprés ti mos
Títulos de dívida e dívida bancária

Nã o Corrente
662.142.857
762.500.000
177.438.252
(9.381.258)
1.592.699.851

31‐03‐2020
Corrente
194.571.429
191.250.000
128.423.942
(1.360.460)
512.884.911

Emprés ti mos de curto prazo de a ci oni s t
Outra s dívi das remunera da s
Outros financiamentos obtidos

‐
37.999.424
37.999.424

7.355.706
‐
7.355.706

1.630.699.275

520.240.617

Total financiamentos obtidos

Não Corrente
692.428.571
492.450.000
181.553.128
(9.489.369)
1.356.942.330

31‐12‐2019
Corrente
168.571.429
26.250.000
130.296.322
(1.486.278)
323.631.473

7.355.706
37.999.424
45.355.130

‐
39.789.839
39.789.839

9.400.521
155.178
9.555.699

9.400.521
39.945.017
49.345.538

2.150.939.892

1.396.732.169

333.187.172

1.729.919.341

Total
856.714.286
953.750.000
305.862.194
(10.741.718)
2.105.584.762

Tota l
861.000.000
518.700.000
311.849.450
(10.975.647)
1.680.573.803

No primeiro trimestre de 2020, foram realizadas várias emissões de papel comercial das quais, uma parte
substancial, destinou‐se à constituição de reservas de liquidez, num nível que o Grupo considerou adequado
para enfrentar com segurança a difícil conjuntura que se antecipa.
A rubrica “Outras dívidas remuneradas” inclui essencialmente incentivos da AICEP – Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal, no âmbito de diversos projetos de investigação e desenvolvimento, onde se
inclui o incentivo no âmbito do contrato de investimento celebrado com a subsidiária do Grupo Navigator, para
a construção da nova fábrica de tissue em Aveiro. Este contrato compreende um incentivo financeiro sob a
forma de um incentivo reembolsável, até ao valor máximo de Euros 42.166.636, sem o pagamento de juros, com
um período de carência de dois anos tendo a última amortização em 2027.
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PRAZOS DE REEMBOLSO DOS EMPRÉSTIMOS
Va l ores em Euros
1 a 2 a nos
2 a 3 a nos
3 a 4 a nos
4 a 5 a nos
Ma i s de 5 a nos
Total

31‐03‐2020
589.773.281
183.809.630
454.625.321
145.374.944
266.497.357
1.640.080.533

31‐12‐2019
445.114.674
139.780.741
456.906.652
100.336.335
264.083.136
1.406.221.538

COVENANTS FINANCEIROS
Para determinado tipo de operações de financiamento, existem compromissos de manutenção de certos rácios
financeiros cujos limites se encontram previamente negociados. Os covenants existentes referem‐se
nomeadamente a cláusulas de Cross default, Pari Passu, Negative pledge, Ownership‐clause, cláusulas
relacionadas com a manutenção das atividades do Grupo, manutenção de rácios financeiros, nomeadamente
de Dívida Líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Endividamento e Autonomia financeira, bem como de
cumprimento das suas obrigações (operacionais, legais e fiscais), comuns nos contratos de financiamento e
plenamente conhecidas no mercado mesmo considerando o impacto da adoção da IFRS 16.
Adicionalmente, o Grupo cumpre os rácios a que está obrigado pelos contratos de financiamento em vigor em
31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019.

5.6 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de Março de 2020 e 31 de Dezembro de 2019, o detalhe do saldo de Caixa e Equivalentes era como segue:
Valores em Euros
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outras aplicações de tesouraria
Caixa e equivalentes de caixa na demonstração de fluxos de caixa consolidada
Imparidades decorrentes da aplicação da IFRS 9
Caixa e equivalentes de caixa

31‐03‐2020
1.290.518
653.083.216
36.538.042
690.911.776
(5.885.493)
685.026.283

31‐12‐2019
479.924
223.281.396
41.219.744
264.981.064
(5.739.870)
259.241.194

A rubrica Outras aplicações de tesouraria corresponde a montantes aplicados pela subsidiária Navigator num
portfólio de ativos financeiros de curto prazo, elevada liquidez e emitentes com rating adequado.
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não existem saldos significativos de caixa e equivalentes
de caixa que estejam sujeitos a restrições de uso pelas empresas do Grupo.
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5.7 RENDIMENTOS E GASTOS FINANCEIROS
No primeiro trimestre de 2020 e 2019, os Rendimentos e Gastos financeiros detalham‐se como segue:
Va l ores em Euros
Juros s uporta dos com títulos de dívi da e dívida ba ncá ri a
Juros s uporta dos com outros fi na ncia mentos obti dos
Comi s s ões de emprés ti mos e ga s tos com a bertura s de crédi to
Juros suportados por aplicação do método do juro efetivo
Juros s uporta dos com pa s s i vos de l oca çã o
Gastos financeiros relativos à estrutura de capital do Grupo
Des conto fi na nceiro de provis ões
Di ferença s de câ mbi o des fa vorá veis
Perda s com i ns trumentos deri va dos
Perda s do jus to va l or em a ti vos fi na nceiros di s poníveis pa ra venda
Outros ga s tos e perda s fi na ncei ros
Gastos e perdas financeiros (excluindo variações de justo valor)

Nota

9.1

Juros obti dos de a tivos fi na ncei ros a o cus to a morti za do
Di ferença s de câ mbi o fa vorá vei s
Ga nhos com i ns trumentos deri va dos
Ga nhos de jus to va lor de Outros i nves ti mentos fina nceiros
Outros rendi mentos e ga nhos fi na ncei ros
Rendimentos e ganhos financeiros
Resultados financeiros

1T 2020
(8.741.787)
(3.417)
(2.680.488)
(11.425.692)
(725.180)
(12.150.872)
(9.655)
(21.033.024)
(727.416)
‐
(3.911.344)
(37.832.311)

1T 2019
(10.949.857)
(1.631)
(2.418.106)
(13.369.594)
(444.462)
(13.814.056)
(90.606)
‐
(1.445.303)
‐
(15.444)
(15.365.409)

770.726
‐
9.990.390
1.272
238.753
11.001.141

3.471.680
1.398.092
802.775
34.805
250.246
5.957.598

(26.831.170)

(9.407.811)

6 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
6.1 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO
Imposto reconhecido na demonstração dos resultados consolidados
Va l ores em Euros
Impos to corrente
Varia çã o de pos i ções fi s ca is incerta s no período
Impos to diferi do

1T 2020
(11.239.313)
3.659.271
(1.943.949)
(9.523.991)

1T 2019
(16.629.661)
2.325.221
2.219.661
(12.084.779)

Em 2020 e 2019 a rubrica Variação de posições fiscais incertas reflete um conjunto de reversões de provisões
fiscais, em consequência do encerramento de alguns processos de inspeção fiscal e de decisões dos tribunais
favoráveis ao Grupo.
Taxa de imposto nominal nas principais geografias onde o Grupo opera
1T 2020

1T 2019

Portugal
Taxa nominal de imposto sobre o rendimento
Derrama municipal
Derrama estadual ‐ sobre as partes dos lucros tributáveis entre 1.500.000 Euros e 7.500.000 Euros
Derrama estadual ‐ sobre as partes dos lucros tributáveis entre 7.500.000 Euros e 35.000.000 Euros
Derrama estadual ‐ sobre as partes dos lucros tributáveis acima de 35.000.000 Euros

21,0%
1,5%
22,5%
3,0%
5,0%
9,0%

21,0%
1,5%
22,5%
3,0%
5,0%
9,0%

34,0%
25,0%
17,0%
30,0%

34,0%
25,0%
17,0%
30,0%

Outros países
Brasil ‐ taxa nominal
Túnisia ‐ taxa nominal
Líbano ‐ taxa nominal
Angola ‐ taxa nominal
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Reconciliação da taxa efetiva de imposto sobre o rendimento do período
Va lores em Euros
Resultado antes de impostos
Impos to es pera do à ta xa nomi na l (22.5%)
Derra ma es ta dual
Imposto resultante da taxa aplicável
Di ferença s (a )
Impos to rela tivo a períodos a nteri ores
Prejuízos fi s ca i s recuperá veis
Prejuízos fi s ca i s nã o recuperá veis
Aumento da s res pons a bi l ida des a diciona i s de i mpos to
Revers ã o de res pons a bil ida des a di ci ona is de i mpos to
Efei to da reconci li a ção da s ta xa s nomi na is dos di ferentes pa ís es
Benefíci os fi s ca i s
Outros a jus ta mentos à col eta

Taxa efetiva de imposto

(a ) Es te val or res pei ta es s enci a l mente a :
Efei to da a pl i caçã o do método da Equi va l ênci a Pa tri moni a l (Nota 10.3)
Ma i s / (Menos ) va l i a s fi s cai s
(Ma i s ) / Menos va l i a s contabi l ís ti ca s
Impa ri dades e provi s ões tri buta da s
Benefíci os fi s cai s
Reduçã o de i mpa ri da des e provi s ões tri buta da s
Res ul ta dos i ntra ‐grupo s ujei tos a tri buta ção
Benefíci os pós ‐emprego
Outros

1T 2020
33.691.123

1T 2019
65.666.819

7.580.503
1.183.598
8.764.101
(1.273.305)
(1.756.694)
(1.365.931)
4.323.884
151.189
‐
426.374
‐
254.373
9.523.991

14.775.034
3.057.622
17.832.656
(2.627.002)
(247.763)
(689.963)
430.041
‐
(194.562)
(310.601)
(164.464)
(1.943.563)
12.084.779

28,27%

18,40%

1T 2020
(816.018)
1.040.235
(6.950.656)
1.300.990
(834.835)
(432.006)
‐
(26.771)
1.059.926
(5.659.135)
(1.273.305)

Impacto fiscal (22,5%)

1T 2019
(217.992)
25.390
91.640
113.185
(741.107)
(12.527.939)
1.116.658
1.953
462.649
(11.675.563)
(2.627.002)

Imposto reconhecido na demonstração da posição financeira consolidada
Valores em Euros
Ativo
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas ‐ IRC
Valores pendentes de reembolso (processos fiscais decididos a favor do grupo)
Passivo
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas ‐ IRC
Responsabilidades adicionais de imposto

31‐03‐2020

31‐12‐2019

24.787.798
7.772.267
32.560.065

19.842.307
7.198.086
27.040.393

5.364.163
52.948.213
58.312.376

4.057.165
52.491.460
56.548.625

Decomposição da rubrica Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas – IRC (líquido)
Valores em Euros
Imposto sobre o rendimento do período
Ajustamento cambial
Pagamentos por conta, especiais e adicionais por conta
Retenções na fonte a recuperar
IRC de períodos anteriores

31‐03‐2020
12.205.929
(5.573)
(1.939.478)
(741.546)
(28.942.967)
(19.423.635)

31‐12‐2019
29.073.170
63.443
(42.582.360)
(1.488.560)
(850.835)
(15.785.142)
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6.2 IMPOSTOS DIFERIDOS
MOVIMENTOS EM IMPOSTOS DIFERIDOS
Em 1 de
janeiro de 2020

Va l ores em Euros
Diferenças temporárias que originam ativos por impostos diferidos
Prejuízos fi s ca i s reportávei s
81.798.374
Provi s ões tri butada s
36.081.917
Ha rmoni za ção do cri téri o da s amorti za ções
72.086.199
Pens ões e outros benefíci os pós ‐emprego
4.028.595
Ins trumentos fi na ncei ros
8.588.917
Ma i s ‐va l i a s conta bi l ís ti cas di feri da s (i ntra ‐grupo)
21.420.752
Subs ídi os ao i nves ti mento
3.764.504
Jus to va l or a pura do em combi na ções empres a ri a i s
1.627.125
Remunera çã o convenci ona l de ca pi tal
9.660.000
Outra s di ferença s temporá ri a s
12.527.057

Ajustamento
Cambial

Demonstração de resultados
Aumentos

Reduções

Capital próprio

Ativos detidos
Em 31 de
para venda março de 2020

(17.583.616)
(181.417)
‐
617
‐
‐
‐
41.279
‐
(1.996.947)

3.559.136
(316.343)
(50.841)
‐
‐
396.527
‐
‐
‐
7.573.911

‐
‐
(7.198.914)
(110.876)
‐
(1.633.608)
(135.272)
‐
‐
(764)

‐
‐
‐
‐
2.050.457
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

67.773.894
35.584.157
64.836.444
3.918.336
10.639.374
20.183.671
3.629.232
1.668.404
9.660.000
18.103.257

251.583.440
Diferenças temporárias que originam passivos por impostos diferidos
Rea val i açã o de ati vos fi xos ta ngívei s
(44.680.764)
Pens ões e outros benefíci os pós ‐emprego
(2.014.981)
Ins trumentos fi na ncei ros
1.568.413
Incenti vos fi s ca i s
(6.077.043)
Ha rmoni za ção do cri téri o da s amorti za ções
(388.461.099)
Menos ‐va l i a s contabi l ís ti cas di feri das (i ntra ‐grupo)
(26.741.562)
Val ori za çã o da s fl ores ta s em cres ci mento
(25.999.474)
Jus to va l or dos a ti vos i nta ngívei s ‐ Ma rcas
(237.283.867)
Jus to va l or dos a ti vos fi xos
(80.961.941)
Jus to va l or a pura do em combi na ções empres a ri a i s
(70.569.404)
Outra s di ferença s temporá ri a s
(762.831)

(19.720.084)

11.162.390

(9.079.434)

2.050.457

‐

235.996.769

8.927.756
2
268.660
‐
8.271.892
‐
‐
3.114.964
‐
671.367
53.217

‐
‐
‐
‐
(12.174.661)
‐
‐
‐
‐
‐
(201.009)

114.511
‐
(4.244.895)
269.619
3.518.445
7.766
1.684.029
1.366.195
3.817.887
(157.092)
733

‐
‐
‐
62.296
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(35.638.497)
(2.014.979)
(2.407.822)
(5.745.128)
(388.845.423)
(26.733.796)
(24.315.445)
(232.802.708)
(77.144.054)
(70.055.129)
(909.890)

(881.984.554)
89.970.779
(243.892.373)

21.307.858
(6.766.679)
7.326.954

(12.375.670)
2.841.242
(3.943.414)

6.377.198
(2.429.114)
1.587.337

62.296
563.876
17.131

‐
‐
‐

(866.612.871)
84.180.104
(238.904.365)

Ativos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos

7 PESSOAL
7.1 BENEFÍCIOS DE CURTO PRAZO AOS EMPREGADOS
GASTOS COM PESSOAL RECONHECIDOS NO PERÍODO
Valores em Euros
Remunerações dos Órgãos Sociais
Outras remunerações
Benefícios de pós emprego
Outros gastos com o pessoal
Gastos com o pessoal

1T 2020
3.894.002
41.925.725
615.490
13.633.753
60.068.970

1T 2019
4.839.213
42.852.003
643.524
13.766.967
62.101.707

1T 2020
9.648.531
1.127.531
1.699.395
1.158.296
13.633.753

1T 2019
9.422.776
1.107.966
1.595.374
1.640.851
13.766.967

Outros gastos com pessoal
Valores em Euros
Contribuições para a Segurança social
Seguros
Gastos de ação social
Outros gastos com pessoal
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NÚMERO DE EMPREGADOS NO FINAL DO PERÍODO
31‐03‐2020
3.236
2.354
275
27
5.892

Pas ta e Pa pel
Ci mento e Deri vados
Ambi ente
Hol di ngs e Outros

31‐12‐2019
3.280
2.512
272
29
6.093

Va r. 20/19
(44)
(158)
3
(2)
(201)

7.2 BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO
RESPONSABILIDADES LÍQUIDAS COM PENSÕES
As responsabilidades líquidas refletidas na demonstração da posição financeira consolidada e o número de
beneficiários dos planos de benefício definido em vigor no Grupo detalham‐se como segue:
31 de março de 2020
Responsabilidades com Pensões
Ativos
Ex‐colaboradores
Aposentados
Valor de mercado dos Fundos de pensões
Capital seguro
Apólices de Seguro
Conta reserva*
Responsabilidades com pensões não cobertas
Outras Responsabilidades sem fundo afeto
Assistência na doença
Reforma e morte
Total responsabilidades pós‐emprego
Prémio de antiguidade
Total responsabilidades líquidas
* Excesso de fundo na passagem a CD

31 de dezembro de 2019
Res pons abi li da des com Pens ões
Ati vos
Ex‐cola boradores
Apos enta dos
Val or de mercado dos Fundos de pens ões
Capi ta l s eguro
Apól ices de Seguro
Conta res erva *
Responsabilidades com pensões não cobertas
Outras Res pons abi li da des s em fundo afeto
As s i s tênci a na doença
Reforma e morte
Total responsabilidades pós‐emprego
Prémio de a nti guidade
Total responsabilidades líquidas
* Excesso de fundo na passagem a CD

Pasta e Papel
Nº Benef.
Valor

Cimento e Derivados
Nº Benef.
Valor

Holdings
Nº Benef.

Total
Valor

Nº Benef.

Valor

481
130
522
‐
‐
‐
‐
1.133

75.583.410
23.358.802
80.938.540
(158.282.827)
‐
‐
‐
21.597.925

64
‐
700
‐
‐
‐
‐
764

47.958
‐
19.890.940
(18.092.509)
223.392
(163.567)
(644.436)
1.261.778

‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
1

‐
‐
982.137
‐
‐
‐
‐
982.137

545
130
1.223
‐
‐
‐
‐
1.898

75.631.368
23.358.802
101.811.617
(176.375.336)
223.392
(163.567)
(644.436)
23.841.840

‐
‐
1.133
‐
1.133

‐
‐
21.597.925
‐
21.597.925

5
407
1.176
407
1.583

44.253
99.045
1.405.076
382.874
1.787.950

‐
‐
1
‐
1

‐
‐
982.137
‐
982.137

5
407
2.310
407
2.717

44.253
99.045
23.985.138
382.874
24.368.012

Pa s ta e Pa pel
Nº Benef.
Va l or
481
130
522
‐
‐
‐
‐
1.133
‐
‐
1.133
‐
1.133

75.583.410
23.358.802
80.938.541
(173.292.676)
‐
‐
‐
6.588.076
‐
‐
6.588.076
‐
6.588.076

Ci mento e Deri va dos
Nº Benef.
Val or

Holdi ngs
Nº Benef.
Va l or

Total
Nº Benef.

Va l or

64
‐
700
‐
‐
‐
‐
764

47.958
‐
19.890.940
(18.000.254)
223.392
(163.567)
(626.266)
1.372.203

‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
1

‐
‐
1.008.908
‐
‐
‐
‐
1.008.908

545
75.631.368
130
23.358.802
1.223 101.838.388
‐ (191.292.930)
‐
223.392
‐
(163.567)
‐
(626.266)
1.898
8.969.187

5
407
1.176
407
1.583

44.253
99.044
1.515.500
382.874
1.898.374

‐
‐
1
‐
1

‐
‐
1.008.908
‐
1.008.908

5
407
2.310
‐
2.310

44.253
99.044
9.112.484
382.874
9.495.358

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS INTERCALARES 69

1º TRIMESTRE DE 2020

8 INSTRUMENTOS FINANCEIROS
8.1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS
Detalhe e maturidade dos instrumentos financeiros derivados por natureza

31 de março de 2020
Valores em Euros
De cobertura
Forwards cambiais (vendas futuras)
Forwards cambiais (vendas futuras)
Swaps de taxa de juro (SWAP's)
Non Deliverable Forward (NDF)
Pasta BHKP
De negociação
Forwards cambiais
Forwards cambiais
Cross currency interest rate swap
Swaps de taxa de juro (SWAP's)
Non Deliverable Forward (NDF)

31 de dezembro de 2019
Valores em Euros
De cobertura
Forwards cambiais (vendas futuras)
Forwards cambiais (vendas futuras)
Swaps de taxa de juro (Swaps)
Non Deliverable Forward (NDF)
Pasta BHKP
De negociação
Forwards cambiais
Forwards cambiais
Cross currency interest rate swap
Swaps de taxa de juro (Swaps)
Non Deliverable Forward (NDF)

Positivos (Nota
4.2)

Negativos (Nota
4.3)

2020
2020
2025
2020
2020

620.277
936.496
‐
5.579.774
747.120
7.883.667

(2.164.365)
‐
(7.026.645)
‐
‐
(9.191.010)

(1.544.088)
936.496
(7.026.645)
5.579.774
747.120
(1.307.343)

USD
GBP
USD
USD
Euro

2023
2020
2020
2020
2020

‐
111.786
6.254.237
1.264.932
895.686
8.526.641
16.410.308

(2.071.343)
‐
‐
‐
‐
(2.071.343)
(11.262.353)

(2.071.343)
111.786
6.254.237
1.264.932
895.686
6.455.298
5.147.955

Moeda

Maturidade

Positivos (Nota
4.2)

Negativos (Nota
4.3)

224.439.394
97.611.111
330.000.000
(14.404.766)
18.960.000

USD
GBP
Euro
BRL
Euro

2020
2020
2025
2020
2020

1.512.853
252.153
‐
5.939
448.894
2.219.839

(11.549)
(217.046)
(6.365.558)
‐
‐
(6.594.153)

1.501.304
35.107
(6.365.558)
5.939
448.894
(4.374.314)

105.663.053
8.350.000
41.000.000
6.673.340
15.000.000

USD
GBP
USD
USD
Euro

2023
2020
2020
2020
2020

740.596
‐
979.191
‐
155.873
1.875.660
4.095.499

‐
(204.561)
(955.353)
(61.750)
‐
(1.221.664)
(7.815.817)

740.596
(204.561)
23.838
(61.750)
155.873
653.996
(3.720.318)

Nocional

Moeda

Maturidade

220.400.000
54.000.000
330.000.000
(154.000.000)
14.220.000

USD
GBP
Euro
BRL
Euro

94.900.553
9.450.000
48.950.000
6.673.340
14.950.000

Nocional

Líquido

Líquido
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8.2 OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de Março de 2020 e 31 de Dezembro de 2019, o detalhe do saldo de Caixa e Equivalentes era como segue:

Valores em Euros
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral
Defined Crowd
Techstar Corporate

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
Alter Venture Partners Fund I
FCR Armilar Venture
Mor‐Online, SA
Ynvisible, SA

31‐03‐2020

31‐12‐2019

3.650.968
2.008.032
5.659.000

‐
2.144.964
2.144.964

1.923.207
588.692
12.235
31.180
2.555.314
8.214.314

1.454.165
424.801
12.234
29.908
1.921.108
4.066.072

No primeiro trimestre de 2020, a Semapa Next realizou um investimento de Euros 3.650.968 na empresa Defined
Crowd, que opera na área da Inteligência Artificial e Machine Learning.

9 PROVISÕES, COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS
9.1 PROVISÕES
MOVIMENTOS EM PROVISÕES
Valores em Euros
1 de janeiro de 2019
Aumentos
Reversões
Impacto em resultados do período
Variação de perímetro
Utilizações
Ajustamento cambial
Descontos financeiros
Transferências e regularizações
31 de dezembro de 2019
Aumentos
Reversões
Impacto em resultados do período
Variação de perímetro
Utilizações
Ajustamento cambial
Descontos financeiros (Nota 5.7)
Transferências e regularizações
31 de março de 2020

Processos
Judiciais
4.785.975
1.507.622
(817.625)
689.997
‐
‐
‐
‐
30.923
5.506.895
1.664.075
(115.233)
1.548.842
‐
‐
(91.874)
‐
‐
6.963.863

Processos
fiscais
35.970.211
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(35.970.211)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Recuperação
Ambiental
7.583.185
2.475.690
(1.951.727)
523.963
‐
(174.450)
(2.016)
265.628
8.959.394
17.155.704
116
(97.589)
(97.473)
‐
(93.350)
11.932
9.655
‐
16.986.468

Outras
30.140.033
8.402.032
(5.557.463)
2.844.569
28.414
(3.669.134)
217.879
‐
(138.267)
29.423.494
874.928
(2.023)
872.905
‐
(808.878)
(401.243)
‐
(36.224)
29.050.054

Total
78.479.404
12.385.344
(8.326.815)
4.058.529
28.414
(3.843.584)
215.863
265.628
(27.118.161)
52.086.093
2.539.119
(214.845)
2.324.274
‐
(902.228)
(481.185)
9.655
(36.224)
53.000.385
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10 ESTRUTURA DO GRUPO
10.1 EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
EMPRESAS HOLDING INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO

Denominação Social
Empresa‐mãe:
Semapa ‐ Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.
Subsidiárias:
Seinpar Investments, B.V.
Semapa Inversiones S.L.
Celcimo S.L.
Semapa Next, S.A.
Aphelion, S.A.

Sede

% direta e indireta do capital
detido pela Semapa
Indireta
31‐03‐2020

Direta

31‐12‐2019

Lisboa
Amesterdão
Madrid
Madrid
Lisboa
Lisboa

100,00
100,00
‐
100,00
100,00

‐
‐
100,00
‐
‐

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

EMPRESAS DO SEGMENTO PASTA E PAPEL INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
% direta e indireta do capital
detido pela Navigator
Denominação Social
Empresa‐mãe:
The Navigator Company, S.A.
Subsidiárias:
Navigator Brands , S.A.
Navigator Parques Industriais, S.A.
Navigator Products & Tecnology, S.A.
Navigator Paper Figueira, S.A.
Pulpchem Logistics, A.C.E.
Raiz ‐ Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Raiz Ventures , S.A.
About the Future ‐ Essential Oils, S.A.
Enerpulp – Cogeração Energética de Pasta, S.A.
Navigator Pulp Figueira, S.A.
Ema Cacia ‐ Engenharia e Manutenção Industrial, ACE
Ema Setúbal ‐ Engenharia e Manutenção Industrial, ACE
Ema Figueira da Foz‐ Engenharia e Manutenção Industrial, ACE
Navigator Pulp Setúbal, S.A.
Navigator Pulp Aveiro, S.A.
Navigator International GmbH
Navigator Tissue Aveiro, S.A.
Navigator Tissue Ródão , S.A.
Navigator Tissue Ibérica, S.A.
Portucel Moçambique ‐ Sociedade de Desenvolvimento Florestal e Industrial, Lda
Navigator Internacional Holding SGPS, S.A.
Navigator Financial Services Sp. Z o.o.
Navigator Forest Portugal, S.A.
EucaliptusLand, S.A.
Sociedade de Vinhos da Herdade de Espirra ‐ Produção e Comercialização de Vi
Gavião ‐ Sociedade de Caça e Turismo, S.A.
Afocelca ‐ Agrupamento complementar de empresas para protecção contra incê
Viveiros Aliança ‐ Empresa Produtora de Plantas, S.A.
Atlantic Forests, S.A.
Bosques do Atlantico, SL
Navigator Africa, SRL
Navigator Paper Setúbal, S.A.
Navigator North America Inc.
Navigator Paper World, S.A.
Navigator Afrique du Nord
Navigator España, S.A.
Navigator Netherlands, BV
Navigator France, EURL
Navigator Paper Company UK, Ltd
Navigator Italia, SRL
Navigator Deutschland, GmbH
Navigator Paper Austria, GmbH
Navigator Paper Poland SP Z o o
Navigator Eurasia
Navigator Rus Company, LLC
Navigator Paper Mexico
Navigator Middle East Trading DMCC
Navigator Participações Holding ,SGPS, S.A.
Empremédia ‐ Corretores de Seguros, S.A.
Navigator Abastecimento de Madeira, ACE

Sede

Direta

Indireta

% do capital efetivamente detido
pela Semapa

Total

31‐03‐2020

31‐12‐2019

Portugal

36,00

33,97

69,97

69,97

69,97

Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Alemanha
Portugal
Portugal
Espanha
Moçambique
Portugal
Polónia
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Espanha
Itália
Portugal
EUA
Portugal
Marrocos
Espanha
Holanda
França
Reino Unido
Itália
Alemanha
Austria
Polónia
Turquia
Russia
México
Dubai
Portugal
Portugal
Portugal

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
75,00
‐
‐
100,00
100,00
‐
‐
‐
100,00
100,00
100,00
100,00
‐
‐
90,02
100,00
25,00
100,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
100,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
97,00

‐
‐
‐
‐
‐
22,00
97,00
97,00
‐
‐
92,20
90,20
90,00
‐
‐
‐
‐
100,00
100,00
‐
‐
75,00
‐
100,00
100,00
100,00
64,80
100,00
100,00
100,00
100,00
‐
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
97,00
97,00
97,00
100,00
100,00
92,20
90,20
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,02
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
64,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

69,97
69,97
69,97
69,97
34,99
67,87
67,87
67,87
69,97
69,97
64,51
63,11
62,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
62,99
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
45,34
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97

69,97
69,97
69,97
69,97
34,99
67,87
67,87
67,87
69,97
69,97
64,51
63,11
62,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
62,99
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
45,34
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
69,97
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EMPRESAS DO SEGMENTO CIMENTO E DERIVADOS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
% direta e indireta do capital
detido pela Secil
Denominação Social
Sede
Empresa‐mãe:
Seci l ‐ Compa nhi a Geral de Ca l e Ci mento, S.A.
Portugal
Subsidiárias
Betotrans II ‐ Uni pes s oa l , Lda. (Ex ‐ Hewbol , S.G.P.S., Lda .)
Portugal
Betotra ns ‐ Trans portes e Servi ços , Lda .
Portugal
Seci l Ca bo Verde Comérci o e Servi ços , Lda .
Cabo Verde
ICV ‐ Inertes de Cabo Verde, Lda.
Cabo Verde
Portugal
Fl ori ma r‐ Ges tã o e Pa rti ci pa ções , S.G.P.S., Lda.
Seci l Cement, B.V. (ex Seci ment Inves tments , B.V.)
País es Bai xos
Seri fe ‐ Soci eda de de Es tudos e Rea l i za ções Indus tri ai s e de Forn Portugal
Si l onor, S.A.
Fra nça
Soci été des Ci ments de Ga bés
Tunís i a
Sud‐ Béton‐ Soci été de Fa bri ca ti on de Béton du Sud
Tunís i a
Za rzi s Béton
Tunís i a
Seci l Angol a , SARL
Angol a
Seci l ‐ Compa nhi a de Ci mento do Lobi to, S.A.
Angol a
Uni betã o ‐ Indús tri as de Betão Prepa rado, S.A.
Portugal
Seci l Bri tas , S.A.
Portugal
Seci l Marti ngança ‐ Agl omera ntes e Novos Ma teri ai s para a Cons t Portugal
IRP ‐ Indus tri a de Rebocos de Portuga l , S.A.
Portugal
Al l mi croa l gae ‐ Natura l products , S.A.
Portugal
Argi betão ‐ Soci edade de Novos Produtos de Argi l a e Betã o, S.A.
Portugal
Ci mi npart ‐ Inves ti mentos e Parti ci pa ções , S.G.P.S., S.A.
Portugal
ALLMA ‐ Mi croal gas , Lda .
Portugal
Seci l Bras i l Pa rti ci pa ções , S.A.
Bra s i l
Supremo Ci mentos , SA
Bra s i l
Margem ‐ Companhi a de Mi neraçã o, SA
Bra s i l
Seci l Bra nds ‐ Ma rketi ng, Publ i ci da de, Ges tão e Des envol vi mento
Portugal
CMP ‐ Ci mentos Ma cei ra e Pa tai a s , S.A.
Portugal
Ci ments de Si bl i ne, S.A.L.
Líbano
Soi me, S.A.L.
Líbano
Ci mentos Ma dei ra , Lda.
Portugal
Beto Ma dei ra ‐ Betões e Bri ta s da Ma dei ra , S.A.
Portugal
Portugal
Bri ma de ‐ Soci edade de Bri tas da Madei ra, S.A.
Madebri ta s ‐ Soci edade de Bri tas da Madei ra , Lda .
Portugal
SPB, SGPS, Lda .
Portugal
Seci l Prébetã o, S.A.
Portugal
Cementos Seci l , SLU
Es pa nha

Direta

Indireta

% do capital efetivamente
detido pela Semapa

Total

31‐03‐2020

31‐12‐2019

100,00

‐

100,00

100,00

100,00

100,00
‐
99,80
75,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,72
‐
‐
100,00
‐
100,00
100,00
100,00
‐
50,00
99,53
100,00
‐
‐
‐
‐
100,00
100,00
28,64
‐
57,14
‐
‐
‐
100,00
‐
100,00

‐
‐
0,20
25,00
‐
‐
‐
‐
‐
98,72
98,52
‐
51,00
‐
‐
‐
75,00
‐
‐
‐
70,00
100,00
100,00
100,00
‐
‐
22,41
51,05
42,86
100,00
100,00
51,00
‐
100,00
‐

100,00
‐
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,72
98,72
98,52
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
75,00
50,00
99,53
100,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,05
51,05
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00

100,00
‐
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,72
98,72
98,52
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
75,00
50,00
99,53
100,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,05
51,05
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
98,72
98,72
98,52
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
99,53
100,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
51,05
51,05
100,00
100,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00

EMPRESAS DO SEGMENTO AMBIENTE INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO
% direta e indireta do capital
detido na ETSA
Denominação Social
Empresa‐mãe:
ETSA ‐ Investimentos, SGPS, S.A.
Subsidiárias:
ETSA LOG,S.A.
SEBOL – Comércio e Industria de Sebo, S.A.
ITS – Indústria Transformadora de Subprodutos Animais, S.A.
ABAPOR – Comércio e Industria de Carnes, S.A.
BIOLOGICAL ‐ Gestão de Resíduos Industriais, Lda.
AISIB – Aprovechamiento Integral de Subprodutos Ibéricos, S.A.

Sede

Direta

Indireta

% do capital efetivamente
detido pela Semapa

Total

31‐03‐2020

31‐12‐2019

Loures

99,99

‐

99,99

99,99

99,99

Loures
Loures
Coruche
Coruche
Loures
Espanha

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

‐
‐
‐
‐
‐
‐

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

10.2 VARIAÇÕES DO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO
Durante o primeiro trimestre de 2020, o perímetro foi alterado pelas seguintes operações:



Fusão por incorporação Navigator Paper World, S.A. Na Navigator Paper Setubal, S.A.
Alineação de 50% da Allmicroalgae – Natural Products, S.A. passando esta entidade
conjuntamente controlada
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10.3 INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS E EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS
Detalhe dos investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos
Valores em Euros
Associadas
Setefrete, SGPS, S.A.
MC ‐ Materiaux de Construction
J.M.J. ‐ Henriques, Lda.
Ave, S.A.
Empreendimentos conjuntos
Utis ‐ Ultimate Technology To Industrial Savings, Lda
Allmicroalgae ‐ Natural Products, S.A.

% detida

31‐03‐2020
Valor contabilístico

% detida

31‐12‐2019
Valor contabilístico

25,00%
49,36%
50,00%
35,00%

‐
1.583
364.476
42.129

25,00%
49,36%
50,00%
35,00%

3.413.276
1.578
364.476
212.318

50,00%
50,00%

1.370.524
663.782
2.442.494

50,00%
0,00%

1.462.638
‐
5.454.286

Movimentos em associadas e empreendimentos conjuntos
Valores em Euros
Saldo inicial
Variação de perímetro
Aquisições
Alienações
Resultado líquido apropriado
Dividendos atribuídos
Ajustamento cambial
Saldo Final

31‐03‐2020
5.454.286
1.637.319
‐
(4.340.856)
816.018
(1.124.280)
7
2.442.494

31‐12‐2019
4.714.744
‐
‐
‐
1.719.099
(979.701)
144
5.454.286

No decurso de primeiro trimestre de 2020 a subsidiária Secil alienou a participação de 25% que detinha na
Setefrete, SGPS, SA.

10.4 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
SALDOS COM PARTES RELACIONADAS
31‐03‐2020

Valores em Euros
Acionistas (Nota 5.2)
Sodim, SGPS, S.A.
Cimigest, SGPS, S.A.
Cimo SGPS, S.A.
Associadas e Empreendimentos conjuntos (Nota 10.3)
Grupo Setefrete ‐ Soc. Tráfego Cargas, S.A.
Ave‐Gestão Ambiental, S.A.
J.M.J. Henriques, Lda.
Outras entidades relacionadas
Sonagi ‐ Imobiliária, S.A. (ex. Cimilonga, S.A.)
Hotel Ritz, S.A.
Sonagi, SGPS, S.A.
Cotif Sicar
Enermontijo, S.A.
Inertogrande
Acionistas minoritários da Ciment de Sibline
UTIS, Lda
Membros dos órgãos de gestão
Outros acionistas de subsidiárias

Valores a
receber
(Nota 4.2)

Valores a pagar
(Nota 4.3)

31‐12‐2019

Passivos de
locação

Valores a
receber
(Nota 4.2)

Fin. obtidos
(Nota 5.7)

Valores a pagar Passivos de
(Nota 4.3)
locação

Fin. obtidos
(Nota 5.7)

‐
2.390
‐

1.679
‐
1.160

‐
‐
‐

99.868
‐
7.255.838

‐
2.390
‐

‐
‐
1.160

‐
‐
‐

1.913.507
‐
7.487.014

‐
149.123
104.759

‐
194.284
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
188.289
‐
372.637
584
118.793
936.575

‐
‐
‐
9.041
‐
‐
‐
555.987
1.298
2.670.624
3.434.073

‐
‐
104.332
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
104.332

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7.355.706

85.382
‐
‐
‐
182.785
‐
‐
219.303
131.925
‐
‐
250.353
965
‐
873.103

‐
2.033
17.062
93.430
392.192
‐
‐
‐
‐
394.921
1.227.832
‐
‐
29.969.683
32.098.312

‐
‐
33.745
74.664
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
108.409

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
9.400.521
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TRANSAÇÕES DO PERÍODO COM PARTES RELACIONADAS
1T 2020

Va lores em Euros
Aci oni s tas (Nota 5.2)
Sodi m, SGPS, S.A.
Ci mi ges t SGPS, S.A.
Ci mo SGPS, S.A.
As s oci a das e Empreendi mentos conjuntos (Nota 10.3)
Ave‐Ges tã o Ambi ental , S.A.
Grupo Setefrete ‐ Soc. Tráfego Ca rgas , S.A.
Outras enti dades rela ci onadas
Sona gi ‐ Imobi l i ári a, S.A. (ex. Ci mi l onga, S.A.)
Hotel Ritz, S.A.
Sona gi , SGPS, S.A.
Refundos , SGFII, S.A.
Enermonti jo, S.A.
Bes tweb, Lda.
CLA ‐ Ca l da s , Lopes , Al mei da & As s oci a dos
UTIS, Lda .
Jos é António do Pra do Fay
Outros

1T 2019

Vendas e
Prestações de
serviços

Outros
rendimentos
operacionais

‐
(26.935)
‐
(26.935)

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

(386.858)
‐
(386.858)

10.446
‐
10.446

52.469
‐
52.469

‐
(570)
‐
‐
‐
‐
‐
(17.874)
(7.121)
‐
(25.565)
(439.358)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.140
1.140
11.586

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
33.250
‐
129.802
163.052
215.521

Compras de
serviços

(Gastos)/
Rendimentos
financeiros
(481)
‐
(2.433)
(2.913)
‐
‐
‐
‐
‐
(421)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(83)
(504)
(3.417)

Compras de
serviços

Vendas e
Outros
(Gastos)/
Prestações de rendimentos Rendimentos
serviços
operacionais financeiros

‐
(26.935)
‐
(26.935)

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

(543.830)
(457.758)
(1.001.588)

8.375
‐
8.375

16.154
‐
16.154

(223.674)
(13.506)
‐
(141.715)
(131.015)
(5.506)
(9.000)
‐
‐
(1.177)
(525.592)
(1.554.115)

‐
‐
‐
‐
136.961
‐
‐
‐
‐
‐
136.961
145.336

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
16.154

‐
‐
(1.631)
(1.631)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(1.631)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE:
HEINZ‐PETER ELSTRODT

VOGAIS:
JOÃO NUNO DE SOTTOMAYOR PINTO DE CASTELLO BRANCO
VÍTOR PAULO PARANHOS PEREIRA
RICARDO MIGUEL DOS SANTOS PACHECO PIRES
ANTÓNIO PEDRO DE CARVALHO VIANA BAPTISTA
CARLOS EDUARDO COELHO ALVES
FILIPA MENDES DE ALMEIDA DE QUEIROZ PEREIRA
FRANCISCO JOSÉ MELO E CASTRO GUEDES
JOSÉ ANTÔNIO DO PRADO FAY
LUA MÓNICA MENDES DE ALMEIDA DE QUEIROZ PEREIRA
MAFALDA MENDES DE ALMEIDA DE QUEIROZ PEREIRA
VÍTOR MANUEL GALVÃO ROCHA NOVAIS GONÇALVES
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SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
SOCIEDADE ABERTA
AV. FONTES PEREIRA DE MELO, Nº 14, 10º, 1050-121 LISBOA
NÚMERO DE MATRÍCULA E PESSOA COLETIVA: 502 593 130
CAPITAL SOCIAL: 81.270.000 EUROS
ISIN: PTSEM0AM0004
LEI: 549300HNGOW85KIOH584
TICKER: BLOOMBERG (SEM PL); REUTERS (SEM.LS)

