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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL CONSOLIDADA (Não Auditada)
(aplicável às entidades sujeitas à disciplina normativa contabilística das IAS/IFRS)

Empresa: SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.  SOCIEDADE ABERTA

Sede: AV. FONTES PEREIRA DE MELO, 14 - 10º 1600 - 079 LISBOA NIPC: 502 593 130

Período de referência: Valores de referência em Euros

       1ª Trimestre             3º Trimestre                5º Trimestre (1) Início: 01/01/2007   Fim: 31/03/2007

31-03-2007 31-12-2006 (*) Var. (%) 31-12-2006 (**)

ACTIVO (2)

  Imobilizado (líquido)

Activos Fixos tangíveis 1.658.742.712           1.631.186.509           1,69% 1.852.260.296           

Goodwill 285.194.924             280.185.705             1,79% 334.524.956             

    Activos Intangíveis (3) 163.873.240             160.717.430             1,96% 168.997.827             

    Investimentos em Associadas 3.368.379                 21.396.746               (84,26%) 41.455.988               

Intr.Financeiros detidos até à Maturidade -                                -                                -                                

Activos Financeiros disponíveis para Venda 10.979.350               78.763.132               (86,06%) 79.230.810               

  Contas a Receber  Terceiros (líquido) 315.382.061             304.265.715             3,65% 354.023.377             

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Social (montante em euros) 118.332.445             118.332.445             0,00% 118.332.445             

    Nº acções ordinárias 118.332.445             118.332.445             0,00% 118.332.445             

    Nº acções de outra natureza

Acções Próprias (montante em euros) 2.727.975                 2.727.975                 0,00% 2.727.975                 

    Nº acções com voto 2.727.975                 2.727.975                 0,00% 2.727.975                 

    Nº acções pref. sem voto

Ajustamentos incl. No Cap. Próprio (4) (18.652.807)              (7.336.844)                154,23% (7.336.844)                

Interesses Minoritários 343.481.376             313.767.641             9,47% 525.275.087             

PASSIVO

  Provisões 34.154.842               32.927.995               3,73% 37.105.479               

  Contas a Pagar Terceiros (act. Comercial) 272.965.571             241.069.259             13,23% 288.271.418             

  Outros Passivos Financeiros 1.213.597.010           1.306.094.802           (7,08%) 1.392.216.623           

TOTAL DO ACTIVO (líquido) 3.118.422.958           3.120.105.570           (0,05%) 3.535.878.599           

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 1.081.783.487           1.050.769.973           2,95% 1.262.277.419           

TOTAL DO PASSIVO 2.036.639.471           2.069.335.597           (1,58%) 2.273.601.180           
-                                -                                -                                

31-03-2007 31-03-2006 (*) Var. (%) 31-03-2006 (**)

Réditos 342.357.359             317.337.616             7,88% 373.884.505             

Custo das Vendas ou da Prestação de Serviços (112.599.756)            (107.812.638)            4,44% (122.512.216)            

Resultados Brutos 229.757.603             209.524.977             9,66% 251.372.289             

Resultados antes de gastos financeiros, impostos,

 depreciações e amortizações 90.863.792               52.028.869               74,64% 101.794.818             

Gastos Financeiros (14.115.746)              (13.041.572)              8,24% (13.268.458)              

Gastos de Impostos (19.801.567)              (11.194.691)              76,88% (14.048.032)              

Interesses Minoritários (9.777.426)                (9.328.771)                4,81% (16.414.040)              

Resultado líquido do Trimestre (6) 47.169.053               18.463.834               155,47% 18.463.834               

Resultado líquido ao Trimestre p/ Acção básico (7) 0,40                          0,16                          155,47% 0,16                          

Resultado líquido ao Trimestre p/ Acção diluído (7) 0,41                          0,16                          155,47% 0,16                          

Elementos do Balanço

Elementos da Demonstração de Resultados

Consolidado IFRS

Consolidado IFRS

(1) Aplicável no primeiro exercício económico das sociedades que adoptem um exercício anual diferente do correspondente ao ano civil (Art.65.º- A do
Código das Sociedades Comerciais);
(2) Ilustram-se alguns elementos do Activo que serão objecto de divulgação. A lista não contempla todas as rubricas do Activo pelo que a ordem não segue
necessariamente a distinção corrente/não corrente ou em ordem à liquidez;
(3)  São incluídos todos os elementos abrangidos pela IAS 38 - Activos Intangíveis, excluindo-se assim o goodwill, identificado autonomamente;
(4) Totalidade dos itens de rendimento e gasto que, nos termos dos IAS/IFRS ou interpretações decorrentes, sejam reconhecidas directamente em capital
próprio;
(5) A data deve ser identificada e as respectivas rubricas devem conter os valores acumulados até à data em referência (3 meses, 9 meses ou, de forma
extraordinária, 15 meses conf.(1));
(6) O resultado líquido trimestre refere-se ao valor acumulado até à data de reporte. No caso do 3ª trimestre serão os valores acumulados ao longo dos 9
meses de exercício, apurados após interesses minoritários;
(7)  Calculado nos termos do IAS 33.

(*) Montantes apresentados para efeitos comparativos em virtude da alteração do método de consolidação da subsidiária Secil, do método integral para
proporcional, conforme oportunamente divulgado.  
(**) Montantes conforme divulgações efectuadas nos respectivos períodos referentes ao ano transacto de 2006.

 



EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE CONSOLIDADA DO GRUPO SEMAPA NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE DE 2007 

 
O desempenho do Grupo SEMAPA no 1º trimestre de 2007 foi positivo, o que se reflecte no 
nível alcançado pelos Resultados Líquidos consolidados, após minoritários, de 47.2 milhões de 
euros representando um aumento de 155% face ao trimestre homólogo do ano transacto, bem 
como na redução em cerca de 119 milhões de euros do nível de Endividamento Líquido do 
Grupo face ao final do exercício de 2006. 
 
Quadro de indicadores Económico Financeiros consolidados (IFRS) 

 

 
106 Euros 
 

 
Acumulado 
Mar-07 (1) 

 

 
Acumulado 

Mar-06  
(A) 

 
Var. % 
07/06 

    

Volume de Negócios 342,4  317,3  8% 

Outros Proveitos 32,9  5,7  473% 

Gastos e Perdas (251,8) (235,4) 7% 

EBITDA Total (B) 123,5  87,7  41% 

EBITDA Recorrente 97,7  87,7  11% 

Amortizações e perdas por imparidade (31,7) (35,5) (11%) 

Provisões (reforços e reversões) (0,9) (0,1) 560% 

EBIT 90,9  52,0  75% 

Resultados Financeiros Líquidos (14,1) (13,0) 8% 

Resultados Antes de Impostos 76,7  39,0  97% 

Impostos sobre Lucros (19,8) (11,2) 77% 

Lucros Retidos do Período 56,9  27,8  105% 

Atribuível a Accionistas da Semapa  47,2  18,5  155% 

Atribuível a Interesses Minoritários 9,8  9,3  5% 

Cash-Flow  89,6  63,4  41% 

    

Margem EBITDA (% Vol. Negócios) 36,1%  27,6%  31% 

Margem EBITDA Recorrente (% Vol. 
Negócios) 

28,5%  27,6%  3% 

Margem EBIT (% Vol. Negócios) 26,5%  16,4%  62% 
 
Notas:  

 
(A) Por forma a permitir a comparabilidade de valores e indicadores entre trimestres homólogos, apresenta-se 

uma versão das contas consolidadas do Grupo Semapa no 1º trimestre de 2006 que inclui a consolidação 
financeira de 51% na Secil pelo método proporcional, à semelhança do que passou a ser feito desde 1 de 
Janeiro de 2007, conforme oportunamente divulgado. 

 
(B) EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões – reversão de 

provisões 
 

 
106 Euros 
 

 
Março 
2007 

 

 
Dezembro 

2006  
(A) 

 
Var. % 
07/06 

Activo líquido total 3.118,4  3.120,1  (0%) 

Dívida Líquida 899,0  1.018,5  (12%) 
 
Nota: Dívida líquida = dívida remunerada não corrente (líquida de encargos com emissão de empréstimos) + dívida 
remunerada corrente (incluindo dívida a accionistas) – caixa e seus equivalentes; em conformidade com o normativo 
IFRS. 
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Contribuição por segmentos de Negócio (IFRS) 
 
 
106 Euros 
 

 
Papel e  
Pasta 

 

 
Cimentos 

 
Holdings 

 
Consolidado 

     

Volume de Negócios 279,7  62,7  -  342,4  

EBITDA Total 86,5  16,1  20,9  123,5  

EBITDA Recorrente 86,5  16,0  (4,7) 97,7  

Amortizações e perdas por 
imparidade 

(26,1) (5,6) (0,0) (31,7) 

Provisões (reforços e reversões) (0,8) (0,0) (0,0) (0,9) 

EBIT 59,5  10,5  20,9  90,9  

Resultados Financeiros (7,5) (1,0) (5,6) (14,1) 

Resultados Antes de Impostos 52,0  9,5  15,2  76,7  

Impostos sobre Lucros (17,2) (2,6) (0,0) (19,8) 

Lucros Retidos do Período 34,8  6,9  15,2  56,9  

Atribuível a Accionistas da 
Semapa  

25,0  7,0  15,2  47,2  

Atribuível a Interesses Minoritários 9,8  (0,0) -  9,8  

Cash-Flow  61,8  12,5  15,3  89,6  

     

Margem EBITDA (% Vol. Negócios) 30,9%  25,6%  -  36,1%  

Margem EBITDA Recorrente (% 
Vol. Negócios) 

30,9%  25,5%   28,5%  

Margem EBIT (% Vol. Negócios) 21,3%  16,7%  -  26,5%  

     

Activo líquido total 2.383,7  506,4  228,2  3.118,4  

Dívida Líquida 424,6  84,5  389,9  899,0  
 
Nota: Os valores dos indicadores por segmentos de negócio poderão diferir dos apresentados individualmente por 
cada Grupo, na sequência de ajustamentos de consolidação efectuados 

 
Principais acontecimentos 
 

• Em Janeiro de 2007, o Grupo Secil, através de uma subsidiária, detida a 100%, 
adquiriu por USD 37,7 milhões 21,86% do capital social e dos direitos de voto da 
Ciment de Sibline SAL, passando a deter uma participação total de 50,5% dos direitos 
de voto e do capital social daquela sociedade libanesa; 

 
• No decurso do 1º trimestre de 2007, o Grupo Semapa, alienou cerca de 19,2 milhões 

de acções da EDP – Energias de Portugal, SA, o que gerou uma mais-valia de cerca 
de 25,6 milhões de euros que influenciou positivamente os resultados líquidos do 
período, pelo que não se espera que os resultados dos próximos trimestres atinjam 
uma magnitude semelhante à deste período.  
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Volume de Negócios Consolidado: 342,4 milhões de euros 

 
q Papel e Pasta de Papel (Grupo PORTUCEL SOPORCEL ) 
 

No período em análise, o Grupo Portucel Soporcel vendeu 255,7 mil toneladas de 
papel, i.e. mais 4,5% relativamente ao período homólogo do ano anterior, o que reflecte 
uma melhoria das condições de mercado, tanto em termos de procura, nomeadamente 
no mercado Europeu, como em termos de preço – o preço médio de venda do Grupo 
registou uma subida de 5,3% face ao 1º trimestre de 2006. Deste modo, as vendas de 
papel em valor aumentaram 12%. 
  
A produção de pasta totalizou 333,0 mil toneladas, o que corresponde a um incremento 
de 7,2% face ao 1º trimestre de 2006. No entanto, devido ao maior nível de integração 
de pasta na produção de papel, o Grupo colocou no mercado uma quantidade 
ligeiramente inferior de pasta (139,4 vs. 141,3 mil toneladas). O preço médio de venda 
de pasta do Grupo em euros aumentou de forma bastante moderada – 0,6% em 
relação ao 1º trimestre de 2006, devido à evolução cambial desfavorável do USD face 
ao Euro, que contrariou a subida de 11,3% registada no valor médio dos preços de 
mercado em USD. Consequentemente, as vendas de pasta em valor situaram-se cerca 
de 1,4% abaixo do montante registado no primeiro trimestre de 2006. 
 
Assim, no 1º trimestre de 2007, o volume de negócios, em valor, do Grupo Portucel 
Soporcel, apresentou um acréscimo de 8,2%.  

 
q Cimentos (Grupo SECIL) 

 
O contributo do volume de negócios da Secil atingiu 62,7 milhões de euros, registando 
as vendas acumuladas um acréscimo de 6,5% relativamente ao período homólogo de 
2006.  Apesar da diminuição da procura de cimento em Portugal, principal mercado da 
Secil, o aumento do volume de vendas foi sustentado pela alteração do perímetro de 
consolidação devido à aquisição da maioria do capital social da Ciment Sibline referida 
no início do Comunicado, a qual passou a ser consolidada pelo método integral (versus 
o método de equivalência patrimonial no trimestre homólogo do ano anterior).  
 
 

EBITDA Consolidado: 123,5 milhões de euros 
 
q Papel e Pasta de Papel: o EBITDA acumulado atingiu 86,5 milhões de euros, o que se 

traduziu num crescimento de 12,7% entre períodos homólogos, e que reflecte, para 
além do bom desempenho do segmento de papel, a melhoria de eficiência obtida 
através da redução de alguns custos variáveis de produção, a qual compensou, 
parcialmente, o aumento registado no custo da matéria-prima resultante 
essencialmente do recurso à importação de madeira; 

 
q Cimentos: o EBITDA total acumulado contribuiu com 16,1 milhões de euros, o que 

representa um aumento de 7,3% face ao mesmo período de 2006, tendo sido 
influenciado favoravelmente pelo mesmo factor que contribuiu para o aumento do 
volume de negócios (consolidação integral da Ciment de Sibline);  

 
q Holdings: O EBITDA total acumulado a 31 de Março de 2007 ascendeu a 20,9 milhões 

de euros, valor este influenciado pela mais-valia obtida na sequência da alienação de 
acções da EDP.  
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Margem EBITDA Recorrente Consolidada: 28,5% 

 
q Papel e Pasta de Papel: crescimento de 1,2 pontos percentuais face ao 1º trimestre 

de 2006, cifrando-se em 30,9%. Face ao exercício de 2006, a Margem EBITDA 
recorrente registou um crescimento de 2,1 pontos percentuais, sendo 28,8% nessa 
data; 

 
q Cimentos: a margem EBITDA registou uma ligeira melhoria em relação ao trimestre 

homólogo do ano anterior, totalizando 25,5%. Comparativamente ao exercício de 2006, 
a Margem EBITDA recorrente registou uma diminuição de 3 pontos percentuais, sendo 
28,5% nessa data.   

 
 

EBIT Consolidado: 90,9 milhões de euros 
 
q Papel e Pasta de Papel: contributo de 59,5 milhões de euros, i.e., um acréscimo de 

31% face aos valores do 1º trimestre de 2006; 
 
q Cimentos: contributo de 10,5 milhões de euros, 1% inferior ao valor acumulado em 

Março de 2006;  
 
q Holdings: contributo de 20,9 milhões de euros. 

 
 

Dívida Líquida Consolidada: 899,0 milhões de euros 
 
O nível de endividamento líquido do Grupo SEMAPA continua a evidenciar uma tendência 
decrescente, que se traduziu na redução de cerca de 119,5 milhões de euros face ao nível 
registado no final do exercício de 2006, o que demonstra a elevada capacidade do Grupo 
em gerar fundos: 
 
q Papel e Pasta de Papel: redução de 55,5 milhões de euros desde o final de 2006,  

resultante da forte capacidade de geração de cash flow deste Grupo; 
 
q Cimentos: a dívida líquida agravou-se cerca de 14,2 milhões de euros face aos níveis 

de 31 de Dezembro de 2006, fundamentalmente devido ao investimento já referido na 
aquisição da participação financeira adicional na Ciment de Sibline; 

 
q Holdings: o endividamento líquido registou uma redução de 78,2 milhões de euros, na 

sequência do encaixe obtido com a alienação de acções da EDP. 
 

Em Fevereiro, o Grupo Semapa no âmbito de uma estrutura contratada com uma 
instituição financeira, exerceu o direito de compra sobre cerca de 22,6 milhões de 
acções da Portucel representativo de 2,95% do seu capital social. Esta operação  teve 
um efeito neutro na dívida líquida. 
 
 

Resultados Líquidos Consolidados após minoritários: 47,2 milhões de euros 
 

O Resultado Líquido Consolidado antes de interesses minoritários foi de 56,9 milhões de 
euros, dos quais são atribuíveis aos accionistas da SEMAPA 47,2 milhões de euros, o 
que representa um acréscimo de 155% relativamente ao valor do 1º trimestre do ano 
transacto. 
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Factos Subsequentes 
 
• Na Assembleia Geral da Secil foi aprovada a distribuição de um dividendo de 38 cêntimos 

por acção relativo ao exercício anterior, no montante total de 19 milhões de euros, o qual 
foi pago em 4 de Abril; 

 
• Na Assembleia Geral da Portucel, foi deliberada a distribuição de um dividendo de Euros 

0,079 por acção relativo ao exercício de 2006,  no montante total de 60,6 milhões de euros, 
o qual foi pago em 13 de Abril; 

 
• Na Assembleia Geral da Semapa, foi deliberada a distribuição de um dividendo de 23 

cêntimos por acção, no montante total de 27,2 milhões de euros, tendo sido processado a 
16 de Abril; 

 
• No mês de Abril, a Comissão Europeia anunciou a aprovação dos incentivos atribuídos 

pelo Estado Português relativos à nova fábrica de papel a instalar em Setúbal. Os 
incentivos têm um valor nominal de 52,4 milhões de euros, aos quais corresponde um valor 
actualizado de 38 milhões de euros. Permanecem por decidir os apoios ao projecto da 
fábrica da Figueira da Foz, no montante nominal de cerca de 67 milhões de euros, aos 
quais corresponde um valor actualizado de cerca de 48 milhões de euros. 

 
 

 
 



INFORMAÇÃO TRIMESTRAL INDIVIDUAL (Não Auditada)
(aplicável às entidades sujeitas à disciplina normativa contabilística do Plano Oficial de Contabilidade)

Empresa: SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.  SOCIEDADE ABERTA

Sede: AV. FONTES PEREIRA DE MELO, 14 - 10º 1600 - 079 LISBOA NIPC: 502 593 130

Período de referência: Valores de referência em Euros

   1º Trimestre               3º Trimestre               5º Trimestre (1) Início: 01/01/2007   Fim: 31/03/2007

Individual
31-03-2007 31-12-2006

POC POC

ACTIVO

  Imobilizado (líquido) 1.237.829.221 1.279.928.704 (3,29%)

    Activos intangíveis - -

    Activos tangíveis 860.260 845.152 1,79%

    Investimentos financeiros 1.236.968.961 1.279.083.552 (3,29%)

  Dívidas de terceiros (líquido) 27.328.969 26.958.987 1,37%

    Não correntes - -

    Correntes 27.328.969 26.958.987 1,37%

CAPITAL PRÓPRIO

  Valor do Capital social 118.332.445 118.332.445 0,00%

    Nº acções ordinárias (4) 118.332.445 118.332.445 0,00%

    Nº acções de outra natureza

  Valor das Acções próprias

    Nº acções com voto

    Nº acções pref. sem voto

Interesses Minoritários

PASSIVO

  Provisões 92.197.370 91.307.153 0,97%

  Dívidas a terceiros 428.287.311 478.459.100 (10,49%)

    Não correntes 374.073.084 455.425.347 (17,86%)

    Correntes 54.214.227 23.033.753 135,37%

TOTAL DO ACTIVO (líquido) 1.272.473.126 1.315.041.433 (3,24%)

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 738.302.112 737.002.332 0,18%

TOTAL DO PASSIVO 534.171.014 578.039.101 (7,59%)

Individual
31-03-2007 31-03-2006

POC POC

Vendas e Prestação de serviços 1.397.088 1.403.400 (0,45%)

Variação da produção - -

CMVMC e dos Serviços prestados 913.150 673.571 35,57%

Resultados brutos 483.938 729.829 (33,69%)

Resultados operacionais (4.420.206) 3.637.801 (221,51%)

Resultados Financeiros (líquido) 28.258.178 14.495.706 94,94%

Resultados correntes 23.837.972 18.133.507 31,46%

Resultados extraordinários 23.334.581 (5.008) 466046,11%

Imposto sobre o rendimento 
(2) 3.500 2.791 25,40%

Interesses Minoritários - -

Resultado líquido ao trimestre 47.169.053 18.125.708 160,23%

Resultado líquido ao trimestre por acção 0,40 0,15 160,23%

Autofinanciamento 
(3) 47.296.265 18.161.775 160,42%

(1) Aplicável no primeiro exercício económico das sociedades que adoptem um exercício anual diferente do correspondente 

   ao ano civil (Art.65.º- A do Código das Sociedades Comerciais);
(2) Estimativa de imposto sobre o rendimento
(3) Autofinanciamento = Resultado líquido + Amortizações + Provisões

Rubricas do Balanço

Rubricas da Demonstração de Resultados

Var. (%)

Var. (%)
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EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE INDIVIDUAL DA SEMAPA SGPS NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE DE 2007 

 
 
• No decurso do 1º trimestre de 2007, a Semapa, alienou cerca de 17,1 milhões de acções, 

detidas directamente por si, na EDP – Energias de Portugal, SA (em termos consolidados 
esta alienação ascendeu a 19,2 milhões de acções), o que gerou uma mais-valia de cerca 
de 23,3 milhões de euros (25,6 milhões de euros ao nível do consolidado) que influenciou 
positivamente os resultados líquidos do período, pelo que não se espera que os resultados 
dos próximos trimestres atinjam uma magnitude semelhante à deste período.  

 
• A evolução dos resultados da Semapa deriva directamente da performance evidenciada 

pelas suas duas áreas de negócio: Cimentos (Grupo Secil) e Papel e Pasta (Grupo 
Portucel Soporcel), as quais se encontram detalhadas na análise às contas consolidadas 
anteriormente apresentada. 
 

 
 
 
 
Lisboa, 25 de Maio de 2007 
 
 

A Administração 


