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1 Destaques  

 

Volume de negócios 

O volume de negócios consolidado do Grupo 

Semapa em 2015 foi de 2.132,3 milhões de euros, 

resultando num crescimento de 6,7% face ao ano 

2014. As exportações e vendas no exterior 

ascenderam a 1.611,7 milhões de euros: 75,6% 

do volume de negócios. 
 
EBITDA 

O EBITDA em 2015 aumentou 16,6% face ao ano 

anterior, atingindo 478,2 milhões de euros. A 

margem consolidada situou-se nos 22,4%, 1,9 

p.p. acima da registada em 2014. 

 

EBIT 

O EBIT consolidado registou um acréscimo de 

27,4% relativamente a 2014, cifrando-se em 

287,9 milhões de euros. 

Resultado líquido 

Ao nível do Resultado Líquido, o bom 

desempenho operacional do Grupo, tal como 

demonstram os indicadores, foi prejudicado 

essencialmente pela redução da participação na 

Portucel após julho 2015 e pelo aumento dos 

impostos sobre lucros.   
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Principais Indicadores Económico Financeiros 

 

Contribuição Volume Negócios Consolidado 

Contribuição EBITDA Consolidado 

Notas: 

• EBITDA total = resultado operacional + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 
• Cash-Flow = lucros retidos do período + amortizações e perdas por imparidade + provisões (reforços e reversões) 
• Dívida líquida = dívida remunerada não corrente (líquida de encargos com emissão de empréstimos) + dívida remunerada corrente (incluindo dívida a 

acionistas) – caixa e seus equivalentes 
• A comparabilidade com o exercício de 2014 encontra-se afetada pela consolidação integral do Grupo Supremo a partir de 1 de julho de 2015, pela 

inclusão da AMS a partir de janeiro e pela alteração da participação da Portucel de 81,19% para 69,4% a partir de julho 2015, facto este que apenas 
tem impacto nos Lucros retidos no exercíco atribuíveis a acionistas da Semapa 

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

2015 2014 Var. 4ºT 2015 4ºT 2014 Var.

Volume de negócios 2.132,3 1.998,2 6,7% 561,5 515,8 8,9%

EBITDA Total 478,2 410,0 16,6% 117,1 111,6 4,9%
Margem EBITDA (%) 22,4% 20,5% 1,9 p.p. 20,8% 21,6% -0,8 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (199,3) (172,3) -15,7% (58,2) (46,7) -24,7%
Provisões (reforços e reversões) 9,0 (11,6) >100% (2,9) (17,0) 83,2%

EBIT 287,9 226,0 27,4% 56,0 47,9 17,0%
Margem EBIT (%) 13,5% 11,3% 2,2 p.p. 10,0% 9,3% 0,7 p.p.

Resultados financeiros líquidos (122,3) (103,9) -17,7% (18,1) (25,9) 30,0%

Resultados antes de impostos 165,6 122,2 35,6% 37,9 22,0 72,5%

Impostos sobre Lucros (34,8) 30,1 <-100% (8,5) 21,0 <-100%

Lucros retidos do exercício 130,8 152,3 -14,1% 29,4 42,9 -31,5%

Atribuível a acionistas da Semapa 81,5 112,8 -27,7% 15,7 32,8 -52,2%
Atribuível a interesses não controlados (INC) 49,3 39,5 24,8% 13,7 10,2 34,9%

Cash-Flow  321,1 336,2 -4,5% 90,4 106,6 -15,2%

31-12-2015 31-12-2014 Dez15 vs. 
Dez14

Capitais próprios (antes de INC) 716,3 900,4 -20,4%

Dívida líquida 1.803,0 1.385,7 30,1%
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2 Principais acontecimentos e eventos subsequentes  
 
DIVIDENDOS SEMAPA 

 A Semapa procedeu à distribuição de dividendos em maio de 2015 no valor de 39,9 milhões de 

euros, a que corresponderam 0,375 euros/ação e em dezembro de 2015 distribuiu reservas livres no 

valor de total de 61 milhões de euros, correspondente a 0,75 euros por ação. 

 

DIVIDENDOS PORTUCEL 

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

euros, correspondentes a 0,433 euros/ação.  

 
 Em dezembro, a Portucel procedeu à distribuição antecipada dos resultados relativos a 2015 no 

montante de 30 milhões de euros, equivalente a 0,0418 Euros por ação, bem como procedeu à 

distribuição de resultados transitados no montante de 100 milhões de euros, correspondente a 

0,1395 euros por ação, que se enquadram na informação do Prospeto de Oferta Pública de 

Aquisição Geral e Voluntária, de 3 de Julho de 2015, conforme divulgado pela Portucel no 

comunicado ao mercado de 23 de novembro de 2015. 

 

ASSEMBLEIAS GERAIS 

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

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

11.822.445 euros, por extinção de 11.822.445 ações próprias. 

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

aprovadas por 98,6 % do capital presente ou representado, as duas únicas propostas apresentadas 

pela acionista, Sodim, SGPS, S.A., de: a) Aquisição de um máximo de 48.461.924 ações próprias 

pela Semapa, sendo que cada acionista que aceitasse a oferta receberia 3,40 ações da Portucel por 

cada ação Semapa de que fosse titular; e b) Redução do capital social da Semapa, em até 

48.461.924 euros, mediante a extinção de um máximo de 48.461.924 ações próprias a adquirir no 

âmbito da oferta. Encontravam-se presentes ou representados na assembleia acionistas titulares de 

74,97% do capital social da Semapa. Na sequência do encerramento da oferta pública de troca, cujo 

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

ações próprias, que foram extintas por redução do capital social, passando este para 81.645.523 

euros representado por 81.645.523 ações. O Grupo Semapa reduziu a sua participação na Portucel 

de 75,85% para 64,84% do capital social e de 81,19% para 69,40% dos direitos de voto não 

suspensos, o que teve como efeito a saída do Grupo Portucel da consolidação fiscal da Semapa, 

aumentando desta forma a rubrica de impostos. 
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 Em reunião do Conselho de Administração da Sociedade realizada no dia 1 de julho de 2015 foi 

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

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

sociedade e a sua designação como Presidente da Comissão Executiva, na sequência da renúncia 

apresentada pelo Senhor Pedro Mendonça de Queiroz Pereira a esta função. Esta decisão foi 

ratificada na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 3 de novembro de 2015. Nesta AGE foi 

igualmente aprovada i) a eleição de um Administrador, o Senhor Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves, 

para o exercício de funções não executivas, até ao final do mandato em curso dos restantes órgãos 

sociais; e, ii) o ajustamento do número de ações da Semapa a que corresponde um voto, passando 

de 100 ações para 83 ações, em virtude do resultado da oferta pública de aquisição e da 

consequente alteração do capital social da Sociedade. 

 

INVESTIMENTOS 

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

tissue, AMS BR – Star Paper S.A., Portugal, com capacidade de produção de 30.000 toneladas de 

tissue e de 50.000 toneladas de converting. Esta empresa concluiu a duplicação da capacidade de 

produção de papel tissue em setembro de 2015. A 13 de outubro, o grupo Portucel Soporcel 

inaugurou dois investimentos concretizados nos complexos industriais de Cacia e de Vila Velha de 

Ródão, no valor global de 95,3 milhões de euros, tendo ainda anunciado um novo investimento de 

121 milhões de euros, em Cacia, numa nova linha de produção de papel tissue, com capacidade de 

70 mil toneladas por ano, pendente da verificação de um conjunto de pressupostos, nomeadamente 

da aprovação por parte da AICEP da candidatura ao programa Portugal 2020 para a obtenção de 

subsídios financeiros e/ou fiscais. 

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

fábrica integrada de clínquer e cimento, em Adrianópolis, no Estado do Paraná, no Brasil que 

começou a operar em final de abril. A capacidade instalada de cimento da Supremo totaliza cerca 

de dois milhões de toneladas. No final de junho de 2015, o Grupo Semapa, através da sua 

participada NSOSPE, adquiriu a restante participação de 50% do capital social da Supremo 

Cimentos, S.A. Já em julho de 2015, a Semapa vendeu a sua posição na NSOSPE à Secil, 

passando esta sociedade a deter direta e indiretamente 100% da Supremo, motivo pelo qual passou 

a consolidar integralmente esta subsidiária. 

Eventos subsequentes 

 No decurso do mês de janeiro de 2016, a Semapa SGPS adquiriu 116.222 ações próprias, 

passando a deter a 0,149% do respetivo capital social.  
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3 Desempenho Operacional 
Papel e Pasta 

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

de harmonização efectuados na consolidação. 

Em 2015, o volume de negócios do Grupo Portucel Soporcel atingiu 1,6 mil milhões de euros, um aumento 

de cerca de 5,6% quando comparado com o valor registado no ano anterior, que resulta essencialmente da 

evolução favorável dos preços da pasta e do papel, decorrente da valorização do dólar face ao euro. A 

inclusão do negócio de tissue no universo de consolidação do Grupo1 contribuiu para o crescimento 

registado. O peso das vendas de papel no volume de negócios foi de 75%, a energia representou 12%, a 

pasta 9% e o tissue cerca de 3%. 

Na área de papel não revestido de impressão e escrita (UWF), o mercado europeu registou apenas uma 

ligeira redução de consumo aparente (cerca de 0,3%), tendo registado um crescimento de exportações, 

apoiado pelo comportamento favorável da cotação do USD. Tirando partido da evolução cambial, a Portucel 

expandiu as suas vendas em mercados baseados em USD, registando um crescimento de cerca de 1,7% 

no volume vendido para esses mercados. O preço médio de venda do Grupo teve uma evolução bastante 

positiva, aumentado cerca de 5% relativamente ao ano de 2014, o que possibilitou um crescimento de 4,0% 

no valor das vendas de papel em 2015, que ultrapassaram os 1,2 mil milhões de euros e atingiram o valor 

                                                 
1 A AMS encontra-se consolidada pelo método integral desde 1 de janeiro de 2015, motivo pelo qual a comparabilidade dos indicadores referentes ao 
segmento da Pasta e Papel se encontra afetada face ao período homólogo. 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

2015 2014 Var. 4ºT 2015 4ºT 2014 Var.

Volume de negócios 1.628,0 1.542,3 5,6% 423,7 404,3 4,8%

EBITDA 390,0 328,4 18,7% 96,0 89,8 7,0%
Margem EBITDA (%) 24,0% 21,3% 2,7 p.p. 22,7% 22,2% 0,5 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (137,0) (126,8) -8,1% (30,7) (33,8) 9,3%
Provisões (reforços e reversões) 14,6 1,3 989,5% 6,0 (5,5) 208,6%

EBIT 267,6 203,0 31,8% 71,3 50,4 41,5%
Margem EBIT (%) 16,4% 13,2% 3,3 p.p. 16,8% 12,5% 4,4 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (50,3) (34,2) -47,2% (5,4) (9,5) 43,7%

Resultados antes de impostos 217,3 168,9 28,7% 66,0 40,9 61,2%

Impostos sobre lucros (31,6) 8,0 -494,1% (13,5) 10,9 -223,5%

Lucros retidos do exercício 185,7 176,9 5,0% 52,5 51,8 1,2%
Atribuível aos acionistas da Portucel 185,3 176,9 4,8% 51,7 51,8 -0,3%
Atribuível a interesses não controlados (INC) 0,4 0,0 >1000% 0,8 (0,0) >1000%

Cash-Flow 308,1 302,3 1,9% 77,2 91,2 -15,4%

31/12/2015 31/12/2014 Dez15 vs. 
Dez14

Capitais próprios (antes de INC) 1.041,7 1.300,6 -19,9%

Dívida líquida 654,5 273,6 139,2%
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mais elevado de sempre. No mesmo período, o índice de referência na Europa, PIX A4- Copy B, teve uma 

redução de 0,6%. Em termos de volume, registou-se um ligeiro decréscimo de 0,6%, que se deveu 

essencialmente ao esforço de reposicionamento de stocks, que se encontravam em níveis muito baixos, e 

ao aumento do volume em trânsito para clientes. 

O negócio de pasta branqueada de eucalipto (BEKP) manteve o desempenho positivo verificado desde o 

início do ano, com uma melhoria significativa nos preços face a igual período de 2014. De facto, o índice de 

preço em dólares evoluiu favoravelmente, com um valor médio de 784 USD/ton, que compara com 746 

USD/ton no período homólogo. Devido ao efeito cambial, esta evolução representou uma subida acentuada 

no preço em Euros, tendo o índice de referência PIX BHKP atingido uma média de 705 €/ton, um aumento 

de 25,6% face ao ano anterior. Esta evolução do preço da pasta permitiu um crescimento de 23,2% no valor 

das vendas, apesar da diminuição de 1,7% na quantidade vendida.  

A redução do volume de vendas de pasta em 2015 resultou essencialmente da menor disponibilidade de 

pasta para mercado, na sequência da paragem da fábrica de Cacia, enquanto decorreram os trabalhos 

relativos ao projeto de expansão de capacidade. Este projeto, que correspondeu a um aumento de 20% de 

capacidade instalada, foi concluído com sucesso, tendo a fábrica de Cacia reiniciado a sua produção nos 

últimos dias de junho. Os níveis de produção têm seguido a curva de aprendizagem estabelecida, estando a 

fábrica a ganhar estabilidade para os novos níveis de produção objetivo da expansão, 350.000 toneladas 

por ano de BEKP. 

A produção e venda de energia foram afetadas pelas paragens de manutenção registadas em Cacia, 

Setúbal e Figueira da Foz, fazendo com que a produção anual bruta do Grupo tenha ficado 4,2% abaixo do 

valor registado em 2014, o que, associado à redução dos preços faturados, determinou uma redução de 

16,1% nas vendas de eletricidade à rede. A redução dos preços de energia das cogerações a gás natural foi 

influenciada pela redução da cotação do brent e do câmbio EUR/USD. Importa ainda referir que, no final do 

ano, a central de cogeração a gás natural da Figueira da Foz viu a sua tarifa de venda de energia à rede 

afetada negativamente pela aplicação do Dec-Lei 23/2010 alterado pelo Dec-Lei 68-A/2015, pelo que, a 

partir de 2016, esta instalação passará a funcionar num regime de autoconsumo. 

No negócio do tissue, o volume de vendas de produtos e mercadorias da AMS registaram um crescimento 

de cerca de 6% face ao ano anterior, possibilitado pelo aumento de capacidade de produção e de 

acabamento. O mês de setembro ficou marcado pela conclusão e arranque bem sucedido da segunda 

máquina de produção de bobines, que duplicou a capacidade de produção de 30.000 para 60.000 toneladas 

por ano. O aumento das quantidades vendidas, conjugado com uma ligeira melhoria no preço médio de 

venda, traduziu-se num crescimento de 9% das vendas de tissue, para 55,8 milhões de euros. 

O EBITDA do Grupo Portucel evoluiu favoravelmente para 390,0 milhões de euros, o que representa um 

aumento de 18,7% face ao ano de 2014. A margem EBITDA situou-se em 24,0%, 2,7 p.p. acima do 
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registado no ano transato. Para além dos resultados gerados pela atividade atual do Grupo Portucel, este 

valor de EBITDA inclui também um valor positivo de 8 milhões de euros resultante das operações da AMS, 

assim como um montante negativo de cerca de 10,9 milhões de euros relativo ao impacto das operações 

dos futuros negócios, nomeadamente o projeto de Moçambique e o projeto de pellets nos Estados Unidos, 

ambos ainda em fase de investimento. De referir ainda o impacto negativo de 3,8 milhões de euros 

resultante da aplicação da taxa anti dumping nos Estados Unidos. 

Esta evolução reflete o impacto positivo do aumento do preço de venda do papel e da pasta, já 

anteriormente mencionados. Do lado dos fatores de produção, importa realçar a evolução positiva dos 

custos com a matéria-prima. O mix de abastecimento do Grupo caracterizou-se pelo aumento do peso da 

madeira nacional, em detrimento da madeira proveniente do mercado espanhol. Esta alteração, associada a 

uma otimização dos custos de logística e uma melhoria no consumo específico, traduziu-se numa evolução 

favorável na mais importante rubrica de custos, apesar de se continuar a verificar a necessidade de 

importações significativas de madeira da América do Sul. 

Na rubrica de custos com pessoal, verificou-se um aumento de cerca de 34,2 milhões de euros, que resulta 

essencialmente de alguns fatores não recorrentes, tais como a dotação efetuada para o Fundo de Pensões, 

o acréscimo do custo com rescisões, relativo às indemnizações atribuídas no âmbito do programa de 

rejuvenescimento em curso, e da estimativa de custos com o prémio de desempenho para 2015. Os custos 

com pessoal refletem também o crescimento do número de colaboradores do Grupo, nomeadamente no 

projeto de Moçambique (no final do ano totalizavam 228 colaboradores) e da inclusão dos custos com 

pessoal da AMS. 
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Cimentos 

 

 
 (milhões de euros) 

Volume Negócios EBITDA 

* inclui Angola e Cabo Verde   
 
Notas:  

• Os valores dos indicadores por segmentos de negócio poderão diferir dos apresentados individualmente por cada Grupo, na sequência de 
ajustamentos de harmonização efectuados na consolidação. 

• A integração do Grupo Supremo nas demonstrações financeiras consolidadas em 2015 da Semapa, tendo em consideração que, a aquisição dos 
restantes 50% do Grupo que implicou a consolidação integral, ocorreu no final do mês de junho, teve o seguinte impacto: 50% dos resultados do 
primeiro semestre foram integrados via aplicação do método da equivalência patrimonial, a posição de balanço foi consolidada integralmente (100%) 
a partir de 30 de junho de 2015 e os resultados do 2º semestre (julho a dezembro) foram igualmente consolidados integralmente (100%).  
 

IFRS - valores acumulados
 (milhões de euros)

2015 2014 Var. 4ºT 2015 4ºT 2014 Var.

Volume de negócios 476,7 429,6 11,0% 129,4 103,1 25,6%

EBITDA 85,4 74,4 14,7% 17,4 11,5 51,7%
Margem EBITDA (%) 17,9% 17,3% 0,6 p.p. 13,5% 11,1% 2,3 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (59,1) (42,6) -38,8% (26,7) (12,0) -121,8%
Provisões (reforços e reversões) (2,9) (7,5) 61,6% (0,7) (6,0) 88,0%

EBIT 23,4 24,4 -3,9% (10,0) (6,5) -52,7%
Margem EBIT (%) 4,9% 5,7% -0,8 p.p. -7,7% -6,3% -1,4 p.p.

Resultados financeiros líquidos (41,7) (14,7) -184,2% (7,1) (3,2) -123,8%

Resultados antes de impostos (18,3) 9,7 -288,2% (17,1) (9,7) -76,0%

Impostos sobre lucros (3,7) 5,2 -170,2% (0,5) 9,1 -105,6%

Lucros retidos do exercício (22,0) 15,0 -246,8% (17,6) (0,6) <-1000%
Atribuível aos acionistas da Secil (25,3) 8,8 -388,8% (14,8) (1,1) <-1000%
Atribuível a interesses não controlados  (INC) 3,4 6,2 -45,3% (2,9) 0,4 -745,5%

Cash-Flow 40,0 65,0 -38,4% 4,2 17,4 -75,8%

31-12-2015 31-12-2014 Dez15 vs. 
Dez14

Capitais próprios (antes de INC) 426,1 506,3 -15,8%

Dívida líquida 457,4 178,4 156,4%
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Em 2015, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 476,7 milhões de euros, 11,0% acima do valor 

registado no ano anterior, sendo que este aumento se deveu maioritariamente ao crescimento do volume de 

negócios nas operações em Portugal, Líbano e Angola, e à integração do Grupo Supremo a partir de 1 de 

julho de 2015. 

O EBITDA da área dos cimentos foi de 85,4 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de 14,7% 

face ao ano de 2014. Em 2015, a margem EBITDA situou-se nos 17,9%, 0,6 p.p. acima do observado no 

ano anterior. 

Em Portugal, a construção continuou, em 2015, a revelar um comportamento instável, com a melhoria de 

alguns indicadores da atividade e o agravamento de outros. De acordo com os dados disponíveis mais 

recentes da FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Publicas, no 1º 

semestre de 2015, o investimento em construção registou um aumento de 4,7% em termos homólogos, 

sendo que o segmento da habitação foi marcado por uma recuperação dos principais indicadores, enquanto 

nas obras públicas se verifica uma situação inversa, com uma diminuição de 38%. 

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

– novembro de 2015) diminuiu 2,4% em termos homólogos em novembro de 2015. A diminuição do índice 

agregado foi comum aos segmentos Construção de edifícios (-2,4%) e Engenharia Civil (-2,4%). Apesar 

destes índices terem continuado a apresentar reduções, as variações homólogas têm vindo a diminuir, 

prolongando a tendência de variação menos negativa na atividade da construção. 

De acordo com os dados disponíveis, o consumo de cimento em Portugal terá registado uma variação 

homóloga positiva de 5,1%, algo que não ocorria desde 2008, estimando-se que o mercado tenha atingido 

cerca de 2,7 milhões de toneladas. 

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

durante o ano de 2015 apresentou um aumento de 3,8% comparativamente com o ano anterior, situando-se 

em cerca de 245,5 milhões de euros. 

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

verificou-se um crescimento das quantidades vendidas no mercado interno de 3,4% face ao ano de 2014, 

situação que não sucedia desde 2008. Uma vez que as quantidades vendidas para exportação foram 

menores em cerca de 17%, a unidade como um todo teve um decréscimo do volume de negócios de -

10,7%. Para esta evolução contribuiu o aumento da oferta no Mediterrâneo face a 2014, o consequente 

aumento da pressão concorrencial e o abrandamento da construção nos países dependentes das receitas 

de combustíveis fósseis, nomeadamente a Argélia.  
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Nos restantes segmentos de negócio com atividade desenvolvida a partir de Portugal (betão pronto, inertes, 

argamassas, pré-fabricados e outros), o volume de negócios no ano 2015, ascendeu a cerca de 89,6 

milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 43,5% quando comparado com o ano anterior. 

Destaca-se a boa performance registada pela unidade de negócio de betão pronto que apresentou um 

crescimento de 57,1% relativamente ao ano de 2014, tendo o volume de negócios atingido 64,4 milhões de 

euros, bem como a unidade de negócio de inertes cujo volume de negócios atingiu 12,0 milhões de euros, 

mais 36,4% que no ano anterior.  

O EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal apresentou uma variação homóloga 

positiva de 26,4%, cifrando-se em 34,6 milhões de euros face aos 27,4 milhões de euros no ano de 2014. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal atingiu um EBITDA de 30,2 milhões de euros no ano 2015, o 

que traduz um decréscimo de 3,8% face ao valor registado no ano anterior, tendo a redução dos custos 

operacionais continuados a ter efeitos positivos no EBITDA desta unidade. 

Os custos com a energia térmica reduziram-se, em resultado do aumento da utilização de combustíveis 

alternativos, cuja taxa de utilização aumentou de 41% em 2014 para 47% em 2015. Estes custos foram 

também influenciados positivamente pela redução global dos custos dos combustíveis. Também os custos 

com energia elétrica registaram um decréscimo, resultado não só do menor custo da energia elétrica, mas 

também fruto de ganhos energéticos na produção de cimento, que permitiram a redução do consumo de 

Kwh/tonelada. Por estes factos e pelo crescimento das vendas no mercado nacional, cujas margens são 

superiores, a quebra do EBITDA foi bastante inferior ao verificado no respetivo volume de negócios. 

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

superior à verificada no ano 2014, tendo passado de um EBITDA negativo de cerca de 3,9 milhões de euros 

para um valor positivo de 6,7 milhões de euros no ano de 2015, reflexo (i) do aumento dos volumes de 

vendas e dos respetivos preços médios de venda, (ii) da aposta em produtos de maior valor acrescentado, 

no caso das argamassas e (iii) das restruturações operacionais efetuadas, no caso das argamassas e do 

betão-pronto. 

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

situação vivida na Síria. A crise síria e a entrada de refugiados continuam a dominar as perspetivas de curto 

prazo no Líbano, agravando as fraquezas e vulnerabilidades políticas de longa data. Apesar desta situação 

é expectável um crescimento modesto da economia. De acordo com os últimos dados publicados pelo FMI, 

a economia libanesa deverá crescer 2% em 2015, à semelhança do que sucedeu em 2014 (World 

Economic Outlook, FMI Outubro 2015). 

No que respeita ao consumo de cimento em 2015, este foi marcado por um decréscimo significativo. O 

mercado caiu 8,6% face ao ano de 2014 devido ao abrandamento do setor da construção, que tem sido 
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afetado pela situação instável que se vive na região, e às condições climatéricas bastante adversas que se 

fizeram sentir no primeiro trimestre de 2015. A atividade de construção, de acordo com os dados 

disponíveis (Blominvest Bank), terá caído 11,76% nos primeiros 10 meses de 2015, tendência que se tem 

vindo a verificar desde 2011 e que terá sido agravada pela instabilidade política e pela insegurança. 

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

inferior ao ano de 2014. As quantidades vendidas de cimento desta unidade totalizaram 1.134 mil toneladas, 

um decréscimo de 8,9%, devido às razões acima referidas. O ambiente competitivo no mercado é cada vez 

mais desafiante, com reflexo nos preços médios de venda em moeda local, que estão a diminuir. Contudo, o 

volume de negócios foi superior ao do ano de 2014, tendo crescido cerca de 6,2%. Esta variação deveu-se 

ao facto do volume de negócios estar impactado positivamente pela valorização cambial do dólar americano 

em cerca de 14,8 milhões de euros. 

Assim sendo e devido essencialmente ao efeito cambial, o volume de negócios do conjunto das operações 

desenvolvidas no Líbano cifrou-se em cerca de 95,1 milhões de euros, o que acabou por se traduzir num 

crescimento de 6,0% face ao ano anterior. 

Em 2015, o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas no Líbano cifrou-se em 35,3 milhões de 

euros, o que representou um aumento de 17,6% em relação ao ano anterior. 

A unidade de cimento atingiu um EBITDA de 34,8 milhões de euros, 18,3% acima do registado no ano de 

2014. Refira-se que o EBITDA está impactado positivamente pela valorização cambial do dólar em cerca de 

5,7 milhões euros (em moeda local o EBITDA decresceu cerca de 6,5% o que se deve maioritariamente à 

diminuição da atividade). 

Na Tunísia, após a conclusão do processo de transição política, permanece por concluir a transformação 

económica necessária para garantir um crescimento sustentado. Em 2015, assistiu-se a um aumento das 

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

difícil a recuperação económica.   

De acordo com os últimos dados publicados pelo FMI, a economia tunisina deverá crescer 1% em 2015, 

crescimento inferior ao verificado em 2014 que foi de 2,3% (World Economic Outlook, FMI Outubro 2015). 

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

virtude da recessão que se verifica no setor da construção, não só na vertente das obras públicas, mas 

também na vertente habitacional e comercial. Esta tendência agravou-se no 1º semestre de 2015, tendo-se 

verificado uma recuperação no decorrer do segundo semestre, e estima-se que o mercado tenha tido uma 

ligeira quebra de cerca de 0,4% face a 2014. A concorrência no mercado tunisino é cada vez maior e a 
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pressão sobre os preços de venda é elevada, estando a assistir-se a uma quebra dos preços no mercado 

local. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país, durante o ano de 2015, atingiu 

cerca de 70,0 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga negativa de 7,2%. Este valor 

incorpora cerca de 2,4 milhões de euros relativo a valorização cambial. 

No que respeita à unidade de negócio de cimento, o volume de negócios ascendeu a cerca de 62,4 milhões 

de euros, 8,4% abaixo do valor registado no ano de 2014. Salienta-se a boa performance registada no 

mercado externo, no qual o volume de negócios cresceu 64,0% face ao ano anterior, tendo atingido os 14,6 

milhões de euros. No mercado interno, fruto do aumento da pressão concorrencial, verificou-se uma quebra 

de 24,6% das quantidades vendidas, que se traduziu numa redução do volume de negócios de 19,3%, 

atingindo 47,8 milhões de euros. 

Em 2015, o EBITDA das atividades desenvolvidas na Tunísia foi de 11,5 milhões de euros, o que se 

traduziu numa quebra de 34,9% face ao ano anterior. Este valor reflete a valorização cambial de 384 mil 

euros. 

A unidade de cimento apresentou um EBITDA, no ano de 2015, de 11,2 milhões de euros, 34,8% abaixo do 

valor registado no ano anterior. Esta variação foi devida em grande parte à diminuição das vendas no 

mercado interno. 

As estimativas para 2015 em Angola são moderadamente favoráveis. Embora o FMI esteja a prever um 

crescimento de 3,5% em 2015 para a economia de Angola (World Economic Outlook, FMI Outubro 2015), 

os impactos negativos decorrentes da evolução do preço do petróleo não deixaram de se fazer sentir ao 

longo do ano 2015. A quebra de receitas teve como consequências a desvalorização acentuada do kwanza 

face às principais moedas internacionais, a subida da inflação e a existência de dificuldades nos 

pagamentos ao estrangeiro.  

O mercado Angolano de cimento não passou imune a estas dificuldades e o consumo nacional em 2015 

registou um decréscimo de cerca de 11,7%. O mercado de cimento no primeiro semestre de 2015 havia 

registado um crescimento face ao período homólogo (devido ao prolongamento em 2015 de algumas obras 

públicas adjudicadas em 2014), no entanto comparativamente ao 2º semestre de 2014 verificou-se um 

decréscimo.  

O impacto nas vendas dos produtores nacionais foi minimizado através do Decreto Executivo Conjunto Nº 

01/15 de 05 de Janeiro, aprovado pelo Executivo, que limitou a um mínimo as importações de cimento 

desde o início do ano. 
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A atividade desenvolvida em Angola, durante o ano de 2015, registou um desempenho superior ao 

verificado no ano anterior, tendo o volume de negócios totalizado cerca de 24,2 milhões de euros, o que 

resultou num crescimento de 11,2% face ao ano transato. Este desempenho deveu-se, fundamentalmente, 

ao aumento do volume de vendas, que atingiu 200 mil toneladas, 8,2% acima do registado no ano anterior, 

bem como a um aumento do preço de venda. Este aumento está influenciado pela paragem de um 

concorrente de julho até novembro, cuja capacidade instalada representa 17% da capacidade de produção 

em Angola. Refira-se que este aumento está impactado positivamente pela valorização cambial no 

montante de 630 mil Euros.  

As atividades desenvolvidas em Angola registaram uma melhoria no valor do EBITDA, que atingiu 1,4 

milhões de euros no ano de 2015, em resultado, fundamentalmente, ao controle de custos e aumento de 

atividade.  

A economia Cabo-Verdiana deverá crescer 3,5% em 2015, valor acima do registado em 2014 de 1% (World 

Economic Outlook, FMI Outubro 2015). No entanto, estas perspetivas ainda não se fizeram sentir e embora 

não estejam disponíveis dados exatos sobre o consumo de cimento em 2015, estima-se que este tenha 

decrescido cerca de 8,4% face ao ano de 2014. As obras públicas em curso terminaram e face às 

dificuldades financeiras do Estado Cabo-Verdiano não se perspetivam novas obras significativas. O volume 

de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país no ano de 2015 atingiu cerca de 6,3 

milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga positiva de 0,7%. 

O impacto no volume de negócios do segmento cimentos da consolidação integral das atividades no Brasil 
desenvolvidas pelo Grupo Supremo2, efetuada a partir do início do 3º trimestre de 2015, foi de 35,6 milhões 

de euros.  

Apesar deste impacto bastante positivo, as atividades desenvolvidas no Brasil registaram um EBITDA de 

1,9 milhões euros em igual período. Este valor deveu-se em grande parte ao arranque da nova fábrica e ao 

registo dos custos fixos que lhe são inerentes. 

  

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



 
 
 

Apresentação de Resultados de 2015 
 
 

Página 15 

Brasil 

No ano 2015, ao nível das operações do Brasil, destaca-se a aquisição dos restantes 50% do Grupo 

Supremo, em junho, e a conclusão da nova fábrica de cimento no final de abril passando a capacidade de 

cimento instalada para cerca de 2 milhões de toneladas naquele país.  

A integração do Grupo Supremo nas demonstrações financeiras consolidadas do ano de 2015 da Semapa, 

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

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

integrados via aplicação do método da equivalência patrimonial, a posição de balanço foi consolidada 

integralmente (100%) a partir de 30 de junho de 2015 e os resultados do 2º semestre (julho a dezembro) 

foram igualmente consolidados integralmente (100%), o que contribuiu significativamente para o aumento 

da dívida consolidada do Grupo Semapa reportada no final do ano de 2015. Deste modo apresenta-se de 

seguida a atividade cimenteira no Brasil de forma autónoma. 

 

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

aparecimento de uma série de processos/investigações judiciais divulgadas nos media ao longo do ano de 

2015. A conjugação destes acontecimentos provocou uma grande incerteza sobre a evolução económica, 

dificultando a gestão das expectativas. Neste cenário, registou-se uma forte degradação dos principais 

indicadores macroeconómicos, nomeadamente, contração do PIB, desvalorização cambial e aumento de 

taxas de juro para controlar a pressão inflacionária.  

IFRS - valores acumulados
 (milhões de euros)

2015 2014

Volume de negócios 60,0 54,4

EBITDA (1,4) 6,5
Margem EBITDA (%) -2,3% 12,0%

Amortizações e perdas por imparidade (7,0) (2,3)
Provisões (reforços e reversões) (0,2) (0,1)

EBIT (8,6) 4,2
Margem EBIT (%) -14,3% 7,6%

Resultados f inanceiros líquidos (25,5) (4,7)

Resultados antes de impostos (34,1) (0,5)

Impostos sobre lucros 9,6 (1,2)

Lucros retidos do exercício (24,4) (1,8)
Atribuível aos accionistas da Supremo (24,4) (1,8)
Atribuível a interesses não controlados  (INC) - -

Cash-Flow -17,2 0,6

31-12-2015 31-12-2014

Capitais Próprios (antes de IM) 151,1 93,2

Dívida Líquida 121,0 168,6
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A expectativa dos agentes económicos é que o PIB tenha decrescido cerca de 3,8% e que a inflação tenha 

atingido os 10,7%. A taxa de juro aumentou diversas vezes até ao patamar de 14,25% e o câmbio continuou 

a apresentar um comportamento instável. Também o FMI nas suas projeções mais recentes aponta para 

uma retração de 3,8% da economia brasileira (World Economic Outlook - Update, FMI Janeiro 2016).  

As informações mais recentes (SNIC – Janeiro 2016) acerca do mercado de cimento no Brasil apontam 

para uma queda do mercado em torno de 9,2% face ao período homólogo, no Sul e Sudeste (mercados do 

Grupo Supremo) a queda terá sido um pouco menor que a média. Para além da situação económica e da 

redução do investimento, a entrada em laboração de novos operadores tornou o mercado ainda mais 

competitivo. 

Em 2015, o conjunto das operações desenvolvidas pelo Grupo Supremo gerou um volume de negócios de 

60,0 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de cerca de 10,2% face ao ano anterior. A 

capacidade de produção limitada nos primeiros três meses do ano e dificuldades na importação de cimento 

impossibilitaram um maior crescimento das vendas. Essas limitações desapareceram no final de abril com a 

entrada em produção da fábrica de Adrianópolis, quando se verificou um aumento do volume médio diário 

de vendas. 

Com a entrada em funcionamento da nova fábrica de Adrianópolis, alguns dos custos operacionais e os 

encargos financeiros (juros dos empréstimos) que vinham a ser capitalizados passaram, em conformidade 

com as normas contabilísticas em vigor, a ser reconhecidos diretamente nos resultados. Tal, teve o 

correspondente impacto (negativo) ao nível do EBITDA que atingiu 1,4 milhões de euros negativos, 

diminuindo significativamente face ao ano anterior, e ao nível dos resultados financeiros do Grupo Supremo 

que foram de 25,5 milhões de euros negativos no final do ano de 2015 vs. 4,7 milhões de euros negativos 

no ano anterior. 

Em consequência, o resultado líquido do ano de 2015 totalizou 24,4 milhões de euros negativos, o que 

representa uma redução de cerca de 22,7 milhões de euros face ao período homólogo em consequência do 

aumento do nível de endividamento e das taxas de juro, bem como pela desvalorização cambial.  

No final de 2015, a dívida líquida do Grupo Supremo atingiu 121,0 milhões de euros, o que traduz uma 

diminuição de 47,6 milhões de euros comparativamente ao valor apresentado a 31 de dezembro de 2014. 

Esta diminuição também ocorreu em reais mas em menor dimensão devido à conversão cambial. 
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Ambiente 

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

de harmonização efectuados na consolidação. 

O volume de negócios do Grupo ETSA atingiu cerca de 27,6 milhões de euros no ano de 2015, o que 

representou um acréscimo de aproximadamente 4,9% relativamente ao ano de 2014. 

Esta evolução favorável resulta essencialmente de um acréscimo de cerca de 30,1% comparativamente ao 

ano de 2014 nas prestações consolidadas de serviços tendo atingido cerca de 11,5 milhões de euros, 

maioritariamente explicado (i) pelo aumento de cerca de 19,7% nas quantidades recolhidas de cadáveres 

de animais, no âmbito do serviço SIRCA prestado ao Estado Português e (ii) pelo aumento do valor médio 

das avenças cobradas por loja para a recolha de SPOA (Subprodutos de Origem Animal) junto das grandes 

superfícies comerciais em Portugal. 

O valor de vendas consolidado durante o período em apreço atingiu cerca de 16 milhões de euros, o que 

apresentou um decréscimo de cerca de 8,0% relativamente ao ano anterior. Esta variação é 

maioritariamente explicada pela diminuição nas vendas de gorduras de cerca de 26,3% em valor 

comparativamente com igual período de 2014 (resultante da conjugação de uma redução de cerca de 

13,9% nas quantidades vendidas com uma redução de cerca de 14,4% do respetivo preço médio de venda). 

Esta redução do valor de vendas das gorduras foi parcialmente compensada pelas vendas de farinha de 

sangue (que ascenderam a cerca de 0,9 milhões de euros em 2015) um produto com início de produção e 

oferta comercial registados no final do ano de 2014. 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

2015 2014 Var. 4ºT 2015 4ºT 2014 Var.

Volume de negócios 27,6 26,3 4,9% 8,3 8,3 -0,1%

EBITDA 8,1 3,9 109,6% 2,5 1,0 160,2%
Margem EBITDA (%) 29,2% 14,6% 14,6 p.p. 30,2% 11,6% 18,6 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (3,0) (2,6) -14,1% (0,8) (0,7) -7,7%
Provisões (reforços e reversões) (0,1) 0,0 <-1000% (0,0) (0,0) <-1000%

EBIT 5,0 1,3 294,0% 1,7 0,3 557,9%
Margem EBIT (%) 18,1% 4,8% 13,3 p.p. 20,5% 3,1% 17,4 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (0,9) (1,1) 21,3% (0,2) (0,2) 13,9%

Resultados antes de impostos 4,2 0,2 >1000% 1,5 0,0 >1000%

Impostos sobre Lucros (0,4) 0,4 -208,8% (0,2) 0,1 -477,5%

Lucros retidos do exercício 3,8 0,6 569,1% 1,3 0,1 >1000%
Atribuível aos acionistas da ETSA 3,8 0,6 569,1% 1,3 0,1 >1000%
Atribuível a interesses não controlados (INC) - - - - - -

Cash-Flow 6,8 3,1 117,0% 2,1 0,8 158,6%

31/12/2015 31/12/2014 Dez15 vs. 
Dez14

Capitais próprios (antes de INC) 62,5 58,8 6,4%

Dívida líquida 18,1 15,4 18,2%
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O EBITDA do grupo ETSA totalizou cerca de 8,1 milhões de euros no ano de 2015, o que representou um 

acréscimo de cerca de 109,6% face ao exercício de 2014, explicado fundamentalmente pela redução 

progressiva e selecionada do custo médio das mercadorias vendidas, por tonelada de matéria-prima 

processada, em resultado do ajustamento gradual das margem comerciais, dada a estabilização do volume 

de negócios consolidado.  

A implementação da Fase II do Programa de Redução dos Custos de Estrutura e a redução generalizada 

dos custos com combustíveis térmicos e com combustíveis minerais, utilizados respetivamente no processo 

de conversão industrial e no processo de recolha de subprodutos, fruto dos investimentos entretanto 

realizados e, também, fruto da queda registada nos preços do petróleo, contribuiu positivamente para o 

desempenho do período em apreço. 

A margem de EBITDA atingiu 29,2%, o que se traduziu numa variação positiva de cerca de 14,6 p.p face à 

margem registada no ano anterior. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumentais) 

O EBITDA das holdings teve uma contribuição negativa de 5,3 milhões de euros, comparando 

desfavoravelmente com o valor positivo de 3,2 milhões de euros registados no ano de 2014, essencialmente 

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

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

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

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

pagamentos por aplicação de resultados em custos com o pessoal.  
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4 Desempenho Financeiro Consolidado 
 

Dívida Líquida Consolidada 
 

 
 

Evolução 

  

Nota: em 31.12.2014, o Grupo Supremo não era consolidado integralmente pelo Grupo Semapa 

Em 31 de dezembro de 2015, a dívida líquida consolidada totalizava 1.803,0 milhões de euros, o que 

representou um aumento de 417,3 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2014, 

explicado positivamente pela geração de cash flow operacional de cerca de 391,6 milhões de euros e: 

 Pasta e papel: + 380,9 milhões de euros, resultante do pagamento dividendos e reservas no valor 

global de 440,5 milhões de euros (310,5 milhões de euros em maio e 130 milhões de euros em 

dezembro), dos quais 98,2 milhões de euros foram apropriados pelos minoritários da Portucel, e da 

conclusão do processo de aquisição da AMS, através do pagamento de 41 milhões de euros. O 

montante de investimento de expansão situou-se em cerca de 152,3 milhões de euros, incluindo 67 

milhões de euros no negócio de pasta e papel (dos quais 42 milhões de euros no projeto de 

expansão de Cacia), 36 milhões de euros na expansão de capacidade de tissue na fábrica de Vila 

Velha de Rodão, 18 milhões de euros no projeto de Moçambique e 32 milhões de euros na 

construção da fábrica de pellets nos Estados Unidos; 

(milhões de euros) 31-12-2015 31-12-2014 Var.

Papel e Pasta 654,5 273,6 380,9

Cimentos 457,4 178,4 279,0

Ambiente 18,1 15,4 2,8

Holdings 673,0 918,3 -245,3

Total 1.803,0 1.385,7 417,3

Consolidado     
31-12-2014

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado     
31-12-2015

1.385,7

1.803,0380,9
279,0 2,8
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 Cimentos: + 279,0 milhões de euros, resultante essencialmente dos investimentos no Brasil e da 

consolidação integral do Grupo Supremo; 

 Ambiente: + 2,8 milhões de euros; e, 

 Holdings: redução de 245,3 milhões de euros, evolução que decorre essencialmente do efeito 

líquido dos dividendos recebidos da Portucel, cerca de 342 milhões de euros, e dos dividendos e 

reservas pagos, no valor de 101,2 milhões de euros (39,9 milhões de euros em maio e 61,2 milhões 

de euros em dezembro).  

 

Resultados Financeiros 

Em 2015, os resultados financeiros totalizaram 122,3 milhões de euros negativos, o que representou um 

agravamento de 17,7% face ao valor registado no ano anterior. Esta variação negativa de 18,4 milhões de 

euros resultou principalmente do: 

 Reconhecimento dos custos (prémio contratual) associados ao reembolso parcial antecipado do 

empréstimo obrigacionista Portucel Senior Notes 5.375%, num montante global de cerca de 14,6 

milhões de euros assim como o reconhecimento de cerca de 2,3 milhões de euros associado a 

custos incorridos com a emissão deste empréstimo, que à data do reembolso ainda estavam por 

relevar em resultados;  

 Efeito da aquisição dos restantes 50% do Grupo Supremo, e do investimento efetuado na nova 

fábrica de Adrianópolis, cujo impacto foi de cerca de 20,3 milhões de euros; 

 Efeito positivo decorrente da redução das taxas de juro e da renegociação da divida.  

 

Resultado Líquido Consolidado 

O resultado líquido consolidado do exercício de 2015 atribuível a acionistas da Semapa foi de 81,5 milhões 

de euros, o que traduz uma redução de 27,7% face ao ano anterior. O resultado líquido por ação situou-se 

nos 0,849 euros/ação, o que representa uma descida de 15,0%, inferior em termos percentuais à do 

resultado em termos absolutos por o número de ações ter diminuído. 

A redução é explicada essencialmente pelo efeito combinado dos seguintes fatores:  

 Aumento do EBITDA total em cerca de 68,2 milhões de euros;  

 Aumento das amortizações e perdas por imparidade, resultante da revisão das vidas úteis de alguns 

equipamentos industriais, da integração da AMS e da consolidação integral da Supremo; 

 Redução de provisões no valor de 20,6 milhões de euros, resultante essencialmente da libertação 

de provisões que vieram a revelar-se desnecessárias;  

 Agravamento dos resultados financeiros líquidos em cerca de 18,4 milhões de euros face ao ano 

anterior;   
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 Aumento dos impostos sobre lucros em cerca de 64,9 milhões de euros, devido principalmente à 

reversão de impostos diferidos ativos sobre prejuízos fiscais da Semapa e à cessação de aplicação 

à Portucel e respetivas subsidiárias do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades 

(RETGS) da qual a Semapa é sociedade dominante, em virtude de, com a liquidação da Oferta 

Pública de Troca realizada pela Semapa, não se encontrar preenchido o requisito legal de detenção 

de uma participação social mínima exigido para a aplicação desse RETGS relativamente a essas 

sociedades, com efeitos a partir de 1 de julho de 2015; 
 Na sequência da redução da participação da Semapa na Portucel, após a finalização da Oferta 

Pública de Troca realizada em julho de 2015, a Semapa apropriou-se de menor resultado da 

Portucel no 2º semestre (69,40% versus 81,19% anteriormente). 

 

 

5 Principais Efeitos da Operação Pública de Troca nas Demonstrações 
Consolidadas e Individuais 

Nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, a Oferta Publica de Troca foi contabilizada como uma 

aquisição de ações próprias no montante de 305 milhões de euros o que originou uma redução do capital 

próprio nesse montante e como uma venda de ações Portucel da qual resultou, uma mais valia de 165 

milhões de euros registada nos resultados transitados, por força da aplicação das normas IFRS. O impacto 

líquido desta operação nos capitais próprios consolidados foi assim negativo em 140 milhões de euros.  

Nas Demonstrações Financeiras Individuais, o impacto líquido em capitais foi de 144 milhões de euros 

negativos: a aquisição das ações próprias originou, tal como nas Demonstrações Consolidadas, uma 

redução do capital próprio em 305 milhões de euros e o ganho da venda das ações Portucel, que ascendeu 

a 161 milhões de euros positivos, foi registado nos resultados do período por força da aplicação das normas 

SNC. O resultado líquido das Demonstrações Financeiras individuais do ano 2015 ascendeu a 236,0 

milhões de euros. 
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6 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon em 2015 
 

 

Ao longo de 2015, os mercados acionistas foram afetados por uma elevada volatilidade, fruto de diversos 

acontecimentos que marcaram o ano, onde se destacam as políticas monetárias dos bancos centrais, a 

evolução cambial e em particular a desvalorização do euro, a queda do preço do petróleo e os conflitos 

geopolíticos no médio oriente e na Europa de Leste. No entanto, as ações mantiveram-se como um dos 

ativos financeiros com melhor retorno em 2015 (com média de 2,20%) superando os retornos médios das 

obrigações e das commodities.  

As bolsas europeias tiveram uma evolução globalmente positiva, destacando-se as bolsas alemã e 

portuguesa com valorizações em torno de 10%, apesar dos eventos que afetaram negativamente o 

mercado de capitais nacional, designadamente no setor bancário. 

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

que atingiu os 26,6%, acima do comportamento do PSI20. A cotação do título Semapa alcançou o máximo 

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

Dez‐14 Jan‐15 Fev‐15 Mar‐15 Abr‐15 Mai‐15 Jun‐15 Jul‐15 Ago‐15 Set‐15 Out‐15 Nov‐15 Dez‐15

Vol. Médio Diário
84.536 acções
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PSI 20 Período
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Semapa Período

Preço  Acção
02 Jan 15 - € 10,115 
31 Dez 15 - € 12,695

Nota: cotações de fecho
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7 Perspetivas Futuras  
 
As recentes projeções económicas para 2016 e 2017 continuam a apontar para uma revisão em baixa do 

crescimento da economia mundial. Esta revisão reflete uma recuperação mais lenta das economias 

emergentes e em desenvolvimento, mas também apontam para um menor crescimento esperado dos EUA 

nos próximos dois anos. Em relação à Zona Euro, as expectativas evoluíram favoravelmente, estimando-se 

uma aceleração do crescimento em 2016. Os principais riscos para o crescimento económico global 

mantêm-se centrados na desaceleração das economias asiáticas e na alteração do modelo de crescimento 

da China, na queda dos preços das matérias primas, em particular do petróleo, assim como na 

normalização da politica monetária nos EUA, com o abandono da política monetária de quantitative easing. 

Em Portugal, o contexto económico geral para 2016 perspetiva-se ligeiramente mais favorável em relação 

aos últimos anos. De acordo com as últimas projeções do Banco de Portugal estas apontam para um 

crescimento de 1,7% da atividade económica em 2016. Também as projeções mais recentes do FMI 

apontam para um crescimento de 1,5%. 

Papel e Pasta  

Apesar do setor da pasta se manter com um nível de preços interessante e um bom nível de procura, o 

decréscimo de preços verificado nas últimas semanas, indicia um comportamento menos favorável deste 

setor para os próximos meses. A forte pressão que continua a registar-se nos preços das matérias primas e 

a desaceleração do crescimento económico na China, provocaram uma elevada instabilidade no mercado, 

surgindo receios que o crescimento da procura não consiga acompanhar as novas capacidades de pasta 
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que está previsto verificarem-se durante o ano. A evolução cambial irá manter-se como um fator 

fundamental de competitividade entre os produtores de pasta.  

O segmento do papel tissue deverá manter um bom desempenho, nomeadamente ao nível da procura, 

com interessantes níveis de crescimento de consumo na Europa e nas economias emergentes, como a 

China, a Turquia e a América Latina. Assiste-se, no entanto, a uma maior pressão concorrencial, em 

particular por parte das empresas que tencionam adicionar capacidade de produção no curto prazo.    

No mercado de papel UWF, as perspetivas mantêm-se positivas e a Portucel confirmou junto dos seus 

clientes na Europa, um novo aumento no preço para ser efetivado em fevereiro de 2016. O impacto da 

recente redução e conversão de capacidade ocorrida em algumas unidades produtivas na Europa, deverá 

refletir-se ao longo de 2016, contribuindo para um maior equilíbrio no mercado. Importa, no entanto, referir a 

existência de um conjunto de fatores que poderão provocar alguma instabilidade no mercado de papel nos 

próximos meses. Por um lado, os impactos provenientes do processo anti-dumping promovido pelas 

autoridades americanas irão provocar alterações entre a oferta e a procura em várias geografias, 

nomeadamente uma maior pressão da oferta em alguns países asiáticos, na América Latina e na Europa. 

Por outro lado, as desvalorizações cambiais e o controlo de divisas existente em alguns países do Médio 

Oriente, de África e da América Latina poderão também provocar dificuldades adicionais ao nível do 

comércio internacional. 

As medidas de anti-dumping determinadas pelo Departamento de Comércio Norte Americano atingiram 

também o Grupo Portucel, tendo-lhe sido aplicada uma taxa provisória de 29,53% em 20 de agosto de 

2015. A Portucel considerou esta taxa totalmente desajustada, tendo destacado que parte do cálculo se 

tinha alicerçado em inferências de natureza adversa face a informação que o Departamento de Comércio 

classificou como errónea, o que ficou comprovado com a notificação a 11 de janeiro de 2016 da decisão do 

Departamento de Comércio de determinar uma taxa final anti-dumping de 7,8%.  

No âmbito do mesmo processo foram aplicadas taxas finais anti-dumping aos restantes países visados 

(Austrália, Brasil, China e Indonésia) que variam entre 22% e 222%; no caso da China e da Indonésia, estas 

taxas anti-dumping acumulam ainda com taxas relativas ao processo de countervailing duties (direitos de 

compensação). 

Embora a taxa agora definida seja substancialmente inferior à margem determinada em 20 de agosto, a 

Portucel continua em total desacordo com a aplicação de qualquer margem anti-dumping e utilizará todos 

os meios processuais disponíveis para evidenciar que esta medida é injustificada. 

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

continuará a concentrar-se na concretização dos vários projetos anunciados, intensificando os trabalhos já 

em curso e dando seguimento às novas operações. 
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Na sequência da opção estratégica do Grupo Portucel de diversificar a sua atividade e entrar no negócio do 

tissue, a Portucel aprovou o investimento numa linha de produção de papel tissue e respetiva transformação 

em produto final, com uma capacidade nominal de 70 mil toneladas por ano, num valor estimado de cerca 

de 121 milhões de euros. Com este projeto, o Grupo passará a dispor de uma capacidade total de 130.000 

toneladas/ano neste sector. Tal como referido em comunicados anteriores, a decisão de investimento está, 

no entanto, pendente da verificação de um conjunto de pressupostos, nomeadamente da aprovação por 

parte da AICEP da candidatura ao programa Portugal 2020 para a obtenção de subsídios financeiros e/ou 

fiscais, que se encontra ainda em apreciação. Foi igualmente submetida a candidatura a projeto PIN, a qual 

foi concedida pela AICEP no presente mês de janeiro. 

O projeto de construção da fábrica de pellets nos EUA continua a bom ritmo, nomeadamente através da 

consolidação da equipa de projeto, instalada em Greenwood, na Carolina do Sul. Os trabalhos da 

empreitada de construção civil arrancaram no início de agosto de 2015. Encontra-se adjudicado cerca de 

90% do valor do investimento, tendo-se iniciado a montagem dos equipamentos, a qual prossegue a bom 

ritmo, prevendo-se a sua conclusão para abril de 2016. O período de comissionamento e ensaios iniciar-se-

á em maio, estando o arranque da produção previsto para julho. Ao longo do ano, o montante inicialmente 

estimado para este investimento de 110 milhões de USD foi revisto para 116,5 milhões de USD, tendo a 

capacidade de produção nominal da fábrica aumentado de 460.000 toneladas para 500.000 toneladas por 

ano. 

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

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

energia, o ano de 2016 será já de forte crescimento das operações de instalação das plantações florestais, 

de forma a garantir o futuro abastecimento do parque industrial. 

Cimentos  

Em Portugal, as perspetivas de crescimento do PIB para 2016, a recuperação da procura interna e do 

investimento, a inversão no licenciamento de fogos e o crescimento da produção na construção levam a 

prever, para 2016, um ligeiro crescimento do mercado da construção e do consumo nacional de cimento. A 

recuperação esperada no mercado interno, em conjugação com as poupanças e ganhos obtidos com as 

medidas de racionalização implementadas em anos anteriores, perspetivam a obtenção de resultados mais 

favoráveis. 

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

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

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

diminuição da confiança dos investidores, causada pela continuação da situação política incerta no país e 

na região. Espera-se que o ambiente competitivo se mantenha desafiante e com impacto nos preços de 
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venda. Contudo, estes efeitos negativos, poderão ser compensados em parte pelo decréscimo dos custos 

com a energia, devido à redução do preço do petróleo. As vendas de blocos deverão aumentar nos 

próximos meses, uma vez que a nova fábrica está a receber mais encomendas e começa a construir um 

portfolio de clientes. 

No que respeita à Tunísia é expectável que a economia tenha um crescimento de 3% de acordo com as 

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

tornam as perspetivas de crescimento económico muito incertas. O nível concorrencial deverá manter-se 

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

quer no externo). 

As perspetivas para 2016 em Angola são negativas. Embora o FMI esteja a prever um crescimento de 3,5% 

em 2016 para a economia, os impactos negativos decorrentes da evolução do preço do petróleo não 

deixarão de se fazer sentir ao longo deste ano. As dificuldades nos pagamentos ao exterior, resultantes das 

restrições cambiais impostas pelo Banco Nacional de Angola, perspetivam um quadro negativo para o setor 

da construção e obras públicas. O início do ano ficou marcado pela diminuição dos preços do gasóleo e do 

fuel oil, acompanhados de uma nova e forte desvalorização do kwanza de 15%. Apesar de ser previsível 

uma quebra do mercado de cimento em 2016, o aumento dos custos terá um impacto mais significativo nos 

produtores de clínquer, do que nas atividades do Grupo. 

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

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

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

cerca de 3,5%, de acordo com as estimativas mais recentes do FMI (janeiro de 2016). 

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

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

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

outro lado, aguarda-se com bastante expectativa a concretização do programa de privatizações, entretanto 

anunciado. 

Ambiente  

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

prazo, ligeiras melhorias no setor onde o grupo ETSA se insere. O acréscimo do consumo alimentar 

relevante (por efetivo aumento, ou por mera recomposição de cabaz) induzirá, a prazo, um ligeiro aumento 

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

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

de diferido e ainda incerto, permitirá um acréscimo em algumas categorias de subprodutos gerados. No 
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entanto, a concorrência entre operadores na angariação de matéria-prima escassa manter-se-á intensa, em 

virtude da existência de marcada sobrecapacidade no processamento industrial. 

Entre os principais objetivos do grupo ETSA a curto prazo destacam-se (i) o reforço da aposta no 

alargamento horizontal dos seus mercados de operação fabril e de destino dos seus produtos finais (tendo 

as exportações representado quase 32,8% do valor global das vendas do ano de 2015), (ii) a identificação 

de oportunidades de crescimento vertical, canalizando os seus investimentos para a contínua melhoria da 

eficiência operacional, para a densificação dos canais trabalhados e para a fidelização dos principais 

centros de recolha, convencionais e alternativos, (iii) o restabelecimento gradual e progressivo das suas 

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

desenvolvimento dirigida, para procurar assegurar novas fronteiras de rendibilidade do seu negócio. 

 

 

 

Lisboa, 5 de fevereiro de 2016 

A Administração 


