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1 Destaques  

Volume de Negócios 

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa no 1º trimestre de 2017, foi de 521,5 milhões de 

euros, resultando num crescimento de 5,0% face ao período homólogo. As exportações e vendas no 

exterior ascenderam a 401,4 milhões de euros: 77,0% do volume de negócios. 

 

EBITDA 

O EBITDA do 1º trimestre de 2017 aumentou cerca de 0,6% face a igual período do ano anterior, atingindo 

111,2 milhões de euros. A margem consolidada situou-se nos 21,3%, 0,9 p.p. abaixo da registada no 1º 

trimestre de 2016. 

 

Resultado líquido 

O resultado antes de impostos decresceu 1,4% e o resultado líquido atingiu os 14,3 milhões de euros, 

decrescendo 18,7% face a igual período do ano anterior devido a evolução desfavorável dos impostos sobre 

lucros. 
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Principais Indicadores Económico Financeiros 

 
 

  
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 

  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

1ºT 2017 1ºT 2016 Var.

Volume de negócios 521,5 496,6 5,0%

EBITDA Total 111,2 110,5 0,6%

Margem EBITDA (%) 21,3% 22,3% -0,9 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (55,6) (51,6) -7,6%
Provisões (reforços e reversões) 0,0 (1,0) >100%

EBIT 55,6 57,8 -3,8%

Margem EBIT (%) 10,7% 11,6% -1,0 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (17,5) (19,2) 8,8%

Resultados antes de impostos 38,1 38,6 -1,4%

Impostos sobre lucros (12,9) (8,2) -58,4%

Lucros retidos do período 25,2 30,4 -17,4%

Atribuível a acionistas da Semapa 14,3 17,6 -18,7%

Atribuível a interesses não controlados (INC) 10,9 12,9 -15,6%

Cash-Flow  80,7 83,1 -2,9%

31-03-2017 31-12-2016
Mar17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 837,3 817,3 2,4%

Dívida líquida 1.758,5 1.779,7 -1,2%
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2 Desempenho Operacional 

Contribuição por Segmentos de Negócio 

 

   

Notas:  

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

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

 

A The Navigator Company (“Navigator”) divulgou os seus resultados no dia 4 de maio de 2017, pelo que se 

apresentarão apenas os principais aspetos do referido comunicado. 

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

que a sua atividade será descrita com maior desenvolvimento. 

 

 

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

 Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

1ºT 2017 1ºT 17/16 1ºT 2017 1ºT 17/16 1ºT 2017 1ºT 17/16 1ºT 2017 1ºT 17/16 1ºT 2017

Volume de vendas 392,7 2,1% 121,4 14,0% 7,5 34,6% - - 521,5

EBITDA Total 90,2 -3,6% 18,7 23,0% 2,3 29,8% (0,0) -946,3% 111,2

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 23,0% -1,4 p.p. 15,4% 1,1 p.p. 30,9% -1,1 p.p. 21,3%

Amortizações e perdas por imparidade (42,0) -5,4% (12,9) -16,2% (0,7) 3,7% (0,1) -6,4% (55,6)

Provisões (reforços e reversões) (0,0) 99,8% 0,1 -12,9% (0,1) - - - 0,0

EBIT 48,2 -8,3% 5,9 39,9% 1,6 48,6% (0,1) -81,3% 55,6

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 12,3% -1,4 p.p. 4,9% 0,9 p.p. 20,8% 2,0 p.p. 10,7%

Resultados Financeiros Líquidos (3,9) -45,0% (9,5) 14,4% (0,1) 23,0% (3,9) 24,4% (17,5)

Resultados Antes de Impostos 44,3 -11,2% (3,6) 47,9% 1,4 62,7% (4,0) 23,4% 38,1

Impostos sobre Lucros (12,2) -52,1% (0,3) -193,5% (0,3) -79,4% (0,1) 74,7% (12,9)

Lucros retidos do período 32,1 -23,4% (3,9) 40,5% 1,1 58,1% (4,1) 26,0% 25,2

Atribuível a Acionistas da Semapa 22,8 -21,8% (5,5) 18,3% 1,1 58,1% (4,1) 26,0% 14,3

Atribuível a Interesses Não Controlados 9,3 -26,9% 1,6 955,4% 0,0 60,3% - - 10,9

Cash-Flow  74,0 -10,6% 8,9 100,6% 1,8 29,7% (4,0) 26,3% 80,7

Dívida Líquida 616,6 -3,8% 433,6 2,5% 16,0 1,8% 692,4 -1,1% 1.758,5
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Papel e Pasta 

Quadro resumo de indicadores financeiros 

 

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

 

Quadro resumo de indicadores operacionais 

 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

1ºT 2017 1ºT 2016 Var.

Volume de negócios 392,7 384,6 2,1%

EBITDA 90,2 93,5 -3,6%

Margem EBITDA (%) 23,0% 24,3% -1,4 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (42,0) (39,8) -5,4%

Provisões (reforços e reversões) (0,0) (1,1) 99,8%

EBIT 48,2 52,6 -8,3%

Margem EBIT (%) 12,3% 13,7% -1,4 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (3,9) (2,7) -45,0%

Resultados antes de impostos 44,3 49,9 -11,2%

Impostos sobre lucros (12,2) (8,0) -52,1%

Lucros retidos do período 32,1 41,9 -23,4%

Atribuível aos acionistas da Navigator 32,8 42,0 -21,8%

Atribuível a interesses não controlados (INC) (0,7) (0,1) -654,1%

Cash-Flow 74,0 82,8 -10,6%

31-03-2017 31-12-2016
Mar17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 1.094,2 1.041,7 5,0%

Dívida líquida 616,6 640,7 -3,8%

(000 tons) 1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017

Pasta e papel

Produção BEKP (pasta) 370,2 373,4 367,8 359,0 382,4

Vendas BEKP 64,6 65,1 71,2 89,8 90,4

Produção UWF (papel) 397,7 397,0 399,9 392,4 396,4

Vendas UWF 377,8 397,7 380,0 413,3 371,3

FOEX – BHKP Euros/ton 687 613 600 607 645

FOEX – A4- BCopy Euros/ton 836 830 820 807 803

Tissue

Produção de bobinas 11,2 7,9 13,1 14,7 14,7

Produção produto acabado 10,1 10,0 10,9 10,8 11,7

Vendas de bobinas e mercadoria 1,7 2,2 2,4 2,7 2,7

Vendas produto acabado 9,7 10,7 10,7 10,8 11,3
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No 1º trimestre de 2017, o volume de negócios da Navigator atingiu 392,7 milhões de euros, o que 

representa um crescimento de 2,1% face a igual período do ano anterior, possibilitado pelo bom 

desempenho operacional nas vendas de pasta, de tissue e de energia, tendo o negócio de papel registado 

também um nível de vendas acima do previsto. 

O mercado de pasta de fibra curta, na segunda metade de 2016, ficou marcado por um lado, pela redução 

do nível de stocks devido à antecipação do arranque das linhas gêmeas da APP na Indonésia com 

capacidade anual combinada de 2,8 milhões de toneladas. Por outro lado, o fecho de capacidades 

poluentes de papel na China, o aumento de procura de pasta para tissue na China, assim como o aumento 

da procura de “paper grade pulp” para viscose contribuíram para o dinamismo na procura de pasta. De 

facto, no início do ano de 2017 assistiu-se a um aumento da atividade papeleira e a reposição dos stocks de 

papel que tinham sido fortemente reduzidos em toda a cadeia de fornecimento ao longo de 2016. A procura 

global de BEKP aumentou 11,2% nos primeiros dois meses do ano, permitindo à indústria acrescentar 6 

pontos percentuais à taxa de utilização de capacidade face a período homólogo de 2016.  

As vendas de pasta da Navigator cresceram cerca de 40%, atingindo mais de 90 mil toneladas, um aumento 

possibilitado pela forte procura registada no trimestre e pela maior disponibilidade de pasta para mercado 

verificada na fábrica de Cacia. Este aumento permitiu minimizar o impacto negativo da variação de preços 

face ao período homólogo do ano anterior, já que o preço médio do índice PIX-BHKP em euros no período 

se situou 6,1% abaixo do 1º trimestre de 2016. Assim, as vendas de pasta em valor registaram um aumento 

de 24,7%, situando-se em 43,2 milhões de euros. De notar a melhoria de preço de 6,3% registada face ao 

4º trimestre de 2017. 

Os últimos seis meses, e em particular o primeiro trimestre de 2017, registaram um aumento de procura de 

papel UWF nos mercados emergentes da Ásia, Médio Oriente e América Latina. Na Europa o consumo 

aparente baixou novamente 2,8%, essencialmente por via da redução de importações, sendo que o nível de 

entregas dos produtores europeus cresceu 0,4%. Nos Estados Unidos, o consumo aparente nos primeiros 

dois meses do ano diminuiu cerca de 4,8% em relação ao 1º trimestre de 2016. No entanto, o fecho de 

capacidade de um produtor durante o ano 2016, permitiu estabilizar a taxa de utilização de capacidade em 

torno de 93%. 

Neste enquadramento, o Grupo vendeu 371 mil toneladas de papel UWF neste 1º trimestre, ligeiramente 

abaixo do volume obtido no 1º trimestre de 2016 de 377 mil toneladas, registando uma melhoria no seu mix 

de produtos. No entanto, o nível de preços médio do período manteve-se abaixo do valor registado no 

trimestre homólogo, com o índice PIX-A4-Bcopy em 803 eur/ton (vs. 836 eur/ton, o preço médio trimestral 

mais elevado dos últimos 4 anos), pelo que o valor de vendas de papel acabou por cair 4,8%, para 282,3 

milhões de euros.  
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O consumo de tissue da Europa Ocidental mantem-se fortemente correlacionado com o crescimento do 

PIB, verificando-se, nos últimos anos, que nos países do Sul da Europa, nomeadamente em Portugal, o 

crescimento da procura tem sido claramente superior ao crescimento económico. As vendas de tissue da 

Navigator evoluíram favoravelmente, aumentando 23,5% em volume, para cerca de 14 mil toneladas, 

tirando partido da expansão de capacidade de produção e transformação ocorrida ao longo de 2015. O 

aumento das quantidades vendidas, conjugado com um ligeiro decréscimo no preço médio de venda em 

resultado da maior proporção de vendas de bobines, traduziu-se num valor de vendas de tissue de 18,1 

milhões de euros, (+14,4%). 

Depois de ultrapassados os problemas técnicos que afetaram as turbinas das cogerações renováveis de 

Cacia e Setúbal, as vendas de energia elétrica em valor aumentaram em cerca de 22%. A venda de 

energia elétrica beneficiou igualmente do aumento do preço do Brent de referência face ao trimestre 

homólogo. A produção bruta total de energia elétrica no 1º trimestre de 2017 registou um aumento de 

10,5%, face a igual período de 2016. As duas centrais termoelétricas a biomassa, exclusivamente 

dedicadas à venda de energia elétrica à rede nacional, registaram um aumento de produção bruta de 6% 

beneficiando da melhoria operacional da unidade de Cacia. 

Após ter iniciado o processo de laboração contínua no último trimestre de 2016, o Grupo registou, no início 

de 2017, as suas primeiras vendas de pellets através da sua operação nos Estados Unidos, a Colombo 

Energy. O volume de vendas foi de cerca de 26,5 mil toneladas, um valor ainda baixo, mas que reflete a 

atual fase de arranque da fábrica. Foram contabilizados alguns custos não recorrentes associados ao início 

de produção e comercialização das pellets. 

No 1º trimestre de 2017, o EBITDA da Navigator totalizou 90,2 milhões de euros, um valor que compara 

com 93,5 milhões de euros no 1º trimestre do ano anterior, refletindo uma margem de 23,0% vs. 24,3% em 

igual período do ano anterior. O impacto negativo da redução de preços do papel e da pasta foi 

parcialmente compensado pelo incremento do volume de vendas e pela redução de custos. 

A Navigator continua a trabalhar na redução global dos seus custos e no aumento de produtividade e 

registou, já no 1º trimestre, uma evolução positiva, com um impacto estimado de cerca de 6 milhões no 

EBITDA. Destacam-se os impactos positivos ao nível das embalagens e químicos (1,9 milhões de euros), 

compras de energia (0,7 milhões de euros) e aquisição de madeira (0,7 milhões de euros).  

Relativamente à evolução do custo da matéria-prima, o Grupo registou uma redução no custo médio de 

aquisição de madeira, o que, no entanto não teve reflexos no valor global do custo de produção, devido a 

uma deterioração no consumo específico, por utilização de madeira proveniente de origens com menor 

performance industrial. 
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Cimentos 

Quadro resumo de indicadores financeiros 

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

ajustamentos de harmonização efectuados na consolidação. 
 

Volume Negócios 
 

EBITDA 
 

 

* inclui Angola e Outros. Os valores referentes ao 1º trimestre de 2016 foram re-expressos para seguirem o mesmo critério do 1º trimestre de 2017   

IFRS - valores acumulados
 (milhões de euros)

1ºT 2017 1ºT 2016 Var.

Volume de negócios 121,4 106,4 14,0%

EBITDA 18,7 15,2 23,0%
Margem EBITDA (%) 15,4% 14,3% 1,1 p.p.

Amortizações e perdas por imparidade (12,9) (11,1) -16,2%
Provisões (reforços e reversões) 0,1 0,1 -12,9%

EBIT 5,9 4,2 39,9%
Margem EBIT (%) 4,9% 4,0% 0,9 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (9,5) (11,1) 14,4%

Resultados antes de impostos (3,6) (6,9) 47,9%

Impostos sobre lucros (0,3) 0,3 -193,5%

Lucros retidos do período (3,9) (6,6) 40,5%
Atribuível aos acionistas da Secil (5,5) (6,7) 18,3%
Atribuível a interesses não controlados  (INC) 1,6 0,1 955,4%

Cash-Flow 8,9 4,4 100,6%

31-03-2017 31-12-2016
Mar17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 441,3 444,9 -0,8%

Dívida líquida 433,6 422,9 2,5%

61 

22 

13 

22 

4 

121 

47 

21 

18 

17 

4 

106 

Portugal

Líbano

Tunísia

Brasil

Outros*

1ºT 2017
1ºT 2016

+27,9%

+6,8%

‐27,8%

‐1,3%

+14,0%

47 

21 

18 

17 

4 

106 

61 

22 

13 

22 

4 

121 

Portugal

Líbano

Tunísia

Brasil

Outros*

Total

1ºT 2016 1ºT 2017

+27,9%

+6,8%

‐27,8%

‐1,3%

+14,0%

+31,2%

4 

4 

4 

2 

0,2 

15 

8 

7 

3 

1 

0,3 

19 

Portugal

Líbano

Tunísia

Brasil

Outros*

Total

1ºT 2016 1ºT 2017

+77,6%

+56,9%

‐25,5%

+35,9%

+23,0%

‐64,2%
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Quadro resumo de indicadores operacionais 
 

 

No 1º trimestre de 2017, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 121,4 milhões de euros, 14,0% 

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

maioritariamente ao crescimento do volume de negócios nas operações em Portugal e no Brasil, apesar do 

decréscimo do volume de negócios na Tunísia. 

O EBITDA atingiu 18,7 milhões de euros, tendo aumentado cerca de 3,5 milhões de euros 

comparativamente ao 1º trimestre de 2016. O aumento do EBITDA deveu-se maioritariamente às operações 

em Portugal, onde este indicador aumentou 3,3 milhões de euros, e no Líbano, onde aumentou 2,5 milhões 

de euros. No 1º trimestre de 2017, a margem EBITDA situou-se nos 15,4%, 1,1 p.p. acima do observado em 

igual período do ano anterior. 

Em Portugal, o Banco de Portugal reviu em alta a projeção de crescimento económico para 2017, 1,8% 

face às anteriores previsões de 1,4%. Esta evolução está sustentada no crescimento das exportações e na 

recomposição da procura interna. A evolução positiva dos diferentes indicadores do sector da construção no 

último trimestre de 2016 (crescimento do investimento e do VAB, aumento do emprego, aumento do 

mercado das obras públicas e crescimento do licenciamento de obras privadas), reforçou as boas 

expectativas para a evolução da produção do sector da construção para 2017. De acordo com a FEPICOP 

(Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas) espera-se uma recuperação da 

atividade em 2017, com uma taxa de crescimento de 2,6%. 

em 1 000 t 1ºT 2017 1ºT 2016 Var.

Capacidade produtiva anual de cimento 9.750 9.750 0,0%

Vendas

Cimento cinzento 1.181 1.183 -0,2%

Cimento branco 20 15 32,7%

Clinquer 199 23 769,1%

Inertes 734 585 25,4%

Prefabricação em betão 72 7 901,3%

Argamassas 32 23 40,8%

Cal hidráulica 7 6 1,9%

Cimento-cola 4 4 17,6%

em 1 000 m3

Betão-pronto 341 285 19,6%
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De acordo com os dados disponíveis, o consumo de cimento em Portugal Continental terá registado uma 

variação homóloga positiva de 18,3%, estimando-se que o mercado tenha atingido cerca de 720 mil 

toneladas. 

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

apresentou um crescimento de 27,9% comparativamente ao período homólogo de 2016, atingindo os 60,6 

milhões de euros. 

A unidade de negócio de Cimento e Clínquer em Portugal registou um acréscimo do volume de negócios de 

21,8%, atingindo os 37,5 milhões de euros no 1º trimestre de 2017. No que respeita ao mercado interno, 

verificou-se um crescimento do volume de negócios de 4%, devido principalmente à evolução positiva do 

mercado, a condições climatéricas benéficas, bem como ao incremento de obras autárquicas e privadas 

(turismo e residenciais).  

No mercado de exportação mantém-se o excesso de oferta do Mediterrâneo e a diminuição da procura por 

parte dos países dependentes das receitas de combustíveis fósseis. Apesar das adversidades, as 

quantidades totais de exportação vendidas aumentaram, devido à resiliência das operações e à constante 

procura de mercados alternativos. Esta evolução deveu-se ao incremento significativo das vendas de 

clínquer enquanto as quantidades vendidas de cimento exportado registaram uma quebra de 18,6%. O 

volume de negócios de cimento e clínquer para exportação ascendeu a 15,0 milhões de euros, tendo 

crescido 64% face a igual período do ano anterior. 

Nos restantes segmentos de negócio com atividade desenvolvida a partir de Portugal (Betão Pronto, 

Inertes, Argamassas e Pré-fabricados), o volume de negócios no 1º trimestre de 2017 ascendeu a 23,1 

milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de cerca de 39,3% face ao período homólogo.  

Este crescimento ocorreu em todas as áreas dos materiais de construção, que sentiram os efeitos positivos 

de um maior dinamismo da construção, devido a alguma retoma do investimento privado e do investimento 

público associado às eleições autárquicas de 2017. As unidades de negócio de Betão e Argamassas 

registaram crescimentos das quantidades vendidas superiores a 30%. 

No 1º trimestre de 2017, o EBITDA do conjunto das atividades em Portugal apresentou uma variação 

homóloga positiva de 77,6%, cifrando-se em 7,7 milhões de euros face aos 4,3 milhões em igual período no 

ano anterior. 

A unidade de negócio de Cimento atingiu um EBITDA de 5,4 milhões de euros, valor acima dos 3,8 milhões 

do 1º trimestre de 2016. Para além do aumento das quantidades vendidas no mercado interno e de clínquer 

no mercado externo, destacam-se a diminuição dos custos variáveis de produção de clínquer e de cimento, 

em resultado do aumento da taxa de utilização de combustíveis alternativos. Verificou-se igualmente uma 
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redução dos custos fixos da área da produção e da manutenção. Foram efetuadas vendas de licenças de 

CO2 no montante de 420 mil euros (no período homólogo não haviam sido efetuadas quaisquer vendas). 

Estes aspetos permitiram compensar o decréscimo das vendas de cimento no mercado externo. 

As unidades de negócio de materiais de construção apresentaram um EBITDA de 2,3 milhões de euros, o 

que compara com os 540 mil euros no 1º trimestre de 2016. O aumento mais significativo verificou-se no 

Betão, fruto do já referido aumento das quantidades vendidas, mas também do aumento dos preços médio 

de venda, da redução de custos de pessoal e transporte. 

O prolongado conflito na Síria continua a dominar as perspetivas do Líbano. Esta situação causa impacto 

nas comunidades locais, continua a assistir-se ao aumento da pobreza e do desemprego, e coloca mais 

pressão sobre as finanças públicas e economia. De acordo com os últimos dados publicados pelo FMI a 

economia libanesa deverá crescer 2% em 2017 (World Economic Outlook, FMI abril 2017), valor abaixo do 

seu potencial. 

O consumo de cimento durante o 1º trimestre de 2017 foi semelhante ao período homólogo, tendo atingido 

as 1,1 milhões de toneladas. Apesar das condições climatéricas menos favoráveis que as verificadas no 1º 

trimestre de 2016, o consumo de cimento beneficiou da melhoria da situação política no país (a eleição de 

um presidente e a nomeação de um novo primeiro-ministro no final de 2016 podem preparar o país para 

uma revitalização do quadro político). 

O volume de negócios do conjunto das operações no Líbano registou um aumento de 6,8% face ao período 

homólogo, tendo atingido os 21,9 milhões de euros. 

As vendas de Cimento e Clínquer totalizaram 248 mil toneladas, tendo crescido 2,6% comparativamente ao 

1º trimestre de 2016. Os preços de venda em moeda local mantiveram-se em níveis similares aos de 2016, 

com um ligeiro decréscimo de apenas 0,6%, devido a alterações de mix de vendas. O volume de negócios 

cresceu 7,4%, influenciado pelo aumento das quantidades vendidas, alcançando 20,1 milhões de euros. 

O volume de negócios de Betão registou um valor semelhante ao do 1º trimestre de 2016, atingindo 1,7 

milhões de euros, resultante do aumento das quantidades vendidas em cerca de 1,6% e da diminuição do 

preço de venda.  

O EBITDA conjunto das operações do Líbano totalizou 6,9 milhões de euros, o que representou um 

aumento de 56,9%, quando comparado com o período homólogo. A unidade de Cimento atingiu um EBITDA 

de 6,8 milhões de euros, 59,0% acima de igual período do ano anterior. Este crescimento deveu-se ao 

aumento das produções de cimento e de clínquer e à diminuição dos custos de produção. Recorde-se que o 

1º trimestre de 2016 foi influenciado pelas baixas produções de clínquer em resultado da paragem 

programada de uma das linhas para instalação do filtro de mangas. O referido investimento permitiu a 
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otimização da utilização de matérias-primas e uma diminuição dos custos de produção. Refira-se também a 

contribuição positiva em resultado da diminuição dos consumos de energia térmica e elétrica. 

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

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

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

desemprego. De acordo com os últimos dados publicados pelo FMI a economia tunisina deverá crescer 

2,5% em 2017, crescimento superior ao verificado em 2016 de 1% (World Economic Outlook, FMI abril 

2017). 

Esta melhoria das condições no início de 2017 teve um impacto positivo no consumo de cimento, que 

cresceu cerca de 2,3% em 2017, face ao período homólogo. O mercado de cimento continuou a ser 

caracterizado por uma concorrência muito forte e elevada pressão sobre os preços de venda, tendo-se 

assistido novamente a uma quebra dos mesmos. O mercado de exportação de cimento registou uma 

redução de cerca de 28% devido a constrangimentos na fronteira com a Líbia, e a dificuldades com a 

obtenção de divisas no mercado financeiro da Líbia. No caso do mercado argelino, não foram atribuídas 

quaisquer licenças de importação por parte do governo deste país. 

Consequentemente, o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas na Tunísia, no 1º 

trimestre de 2017, atingiu cerca de 12,8 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga 

negativa de 27,8%. 

No segmento Cimento e Clínquer, o volume de negócios decresceu cerca de 30,8% tendo-se cifrado em 

10,9 milhões de euros, em virtude da diminuição do volume de negócios no mercado interno e mercado 

externo. As quantidades vendidas decresceram cerca de 23,9% no mercado interno e 27,8%, no caso das 

exportações, face ao período homólogo. As limitações anteriormente referidas no caso das exportações, e o 

aumento da concorrência no mercado interno, condicionaram as vendas desta unidade. O preço de venda 

no mercado interno foi superior ao do 1º trimestre de 2016 (+1,1%), apesar da continuação da pressão 

sobre estes, e no mercado de exportação os preços ficaram abaixo em cerca de 9%, devido à concorrência 

e pelo facto de não se terem efetuado exportações para a Argélia (onde o preço é mais elevado). 

O volume de negócios de Betão decresceu cerca de 2,5%, atingindo 1,8 milhões de euros, resultante de um 

volume de vendas e preços semelhantes ao do período homólogo e influenciado negativamente pela 

desvalorização do dinar tunisino face ao euro, cujo impacto foi de cerca de 170 mil euros. Apesar das 

dificuldades e da contração dos mercados das regiões onde a unidade atua, foi possível manter as vendas 

devido aos consumos de algumas obras que transitaram de 2016 e que ainda estão em curso. 

No 1º trimestre de 2017, o EBITDA das atividades na Tunísia decresceu 25,5% face ao período homólogo, 

tendo atingido 3,1 milhões de euros. Esta evolução é justificada pelo decréscimo do volume de negócios. 
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Refira-se que os custos variáveis de produção de cimento diminuíram face ao período homólogo, devido em 

grande parte à diminuição dos custos com energia elétrica, em resultado da diminuição dos consumos 

específicos e da redução do preço da energia elétrica na Tunísia (em junho de 2016 registou-se uma 

redução muito significativa do preço). Também os custos com pessoal registaram uma diminuição, 

consequência da redução do número de colaboradores. 

Para o Brasil, nas suas projeções mais recentes, o FMI aponta para um crescimento muito reduzido de 

0,2% em 2017 (World Economic Outlook, FMI abril 2017). 

A economia brasileira continuou a ser afetada pela falta de confiança dos agentes económicos, aumento do 

desemprego e falta de investimento público. Apesar da redução das taxas de inflação e das taxas de juro, o 

investimento privado não aumentou, influenciado pela situação política instável. 

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

mercado do cimento continuou a apresentar uma retração, tendo no 1º trimestre de 2017 registado um 

decréscimo de 8%, quando comparado com o 1º trimestre de 2016. A região Sul/Sudeste, mercado de 

atuação das operações do Grupo teve um comportamento semelhante. 

No 1º trimestre de 2017, o volume de negócios do conjunto das operações atingiu os 22,4 milhões de euros 

o que representou um crescimento de 31,2%, dos quais 18,8 milhões de euros de cimento e clínquer e 3,6 

milhões de euros de betão pronto. Este crescimento está influenciado positivamente pelo aumento das 

quantidades vendidas em ambas as operações e pela valorização cambial do real face ao euro (em cerca 

de 2 milhões de euros), tendo os preços de venda de cimento e de betão registado decréscimos face ao 

período homólogo. 

As vendas do Brasil Cimento foram de 303 mil toneladas, o que representou um aumento de 13,7% face ao 

1º trimestre de 2016. Apesar do decréscimo do mercado, a unidade conseguiu aumentar as suas vendas, 

crescimento esse consolidado pelo serviço de apoio ao cliente e pela implantação de novos centros de 

distribuição durante o 2º semestre de 2016. Os preços de venda continuaram a decrescer no 1º trimestre de 

2017, devido ao aumento da concorrência provocada pelo excesso de oferta. 

As quantidades vendidas de Betão, mercado também afetado negativamente pela conjuntura, cresceram 

cerca de 16,9%, tendo sido vendidos 56 mil m3 de betão, performance influenciada positivamente pelo início 

de atividade de duas novas centrais e pelo desenvolvimento de um projeto de excelência comercial. 

No 1º trimestre de 2017, o EBITDA atingiu 771 mil euros, o que compara com o valor de 2,2 milhões de 

euros em igual período no ano anterior. O aumento das quantidades vendidas e a melhoria dos custos 

variáveis de produção (diminuição dos consumos energéticos e diminuição do preço da energia elétrica), 

não foi suficiente para mitigar o efeito da diminuição do preço de venda em ambas as unidades de negócio 
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e do aumento dos custos fixos associados ao aumento da estrutura na sequência da abertura dos centros 

de distribuição e das novas centrais de betão. 

De acordo com o FMI, a economia Angolana em 2017 deverá registar um ligeiro crescimento de 1,3% 

(World Economic Outlook, FMI abril 2017). Os impactos negativos decorrentes da evolução do preço do 

petróleo que se sentem desde 2014 ainda se mantêm. No entanto, o progressivo aumento do preço do 

petróleo, o facto do presente ano ser de eleições legislativas (geralmente caracterizado por um crescimento 

do investimento público) e a crescente disponibilização de divisas pelo Banco Central, faziam antever uma 

retoma da construção e do consumo de cimento. As expectativas de crescimento não se concretizaram e o 

mercado Angolano de cimento no 1º trimestre de 2017 registou um decréscimo de 28,6% face ao período 

homólogo. 

As quantidades vendidas de cimento decresceram face ao 1º trimestre de 2016, tendo sido vendidas 27 mil 

toneladas, menos 17,3% que no ano anterior. Esta diminuição deveu-se à retração do mercado, dadas as 

condições adversas da economia angolana. No 1º trimestre de 2017, o volume de negócios atingiu um total 

de 3,7 milhões de euros, uma diminuição de 1,3% comparativamente a igual período de 2016, fruto da 

gestão adequada e rigorosa do preço de venda que aumentou cerca de 19% face ao 1º trimestre de 2016. 

No 1º trimestre de 2017, o EBITDA atingiu um valor de cerca de 0,3 mil euros, o que representa uma 

melhoria face ao período homólogo. Esta situação foi possível devido ao aumento dos preços e ao esforço 

na redução dos custos fixos, apesar do decréscimo das vendas. Para fazer face à contração do mercado, 

para além do aumento de preços, foi continuado o esforço na redução de custos. O plano de reestruturação 

levado a cabo em 2016, do qual resultou uma redução do número de colaboradores e dos prestadores de 

serviços, teve um impacto positivo em 2017. 
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Ambiente 

Quadro resumo de indicadores financeiros 

 

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

ajustamentos de harmonização efectuados na consolidação. 

 

No 1º trimestre de 2017, o volume de negócios do Grupo ETSA atingiu cerca de 7,5 milhões de euros, o que 

representou um acréscimo de aproximadamente 34,6% relativamente ao período homólogo do ano anterior. 

Esta variação resulta cumulativa e essencialmente de (i) um aumento das quantidades vendidas de 

categoria 3 em cerca de 14,9% face ao 1º trimestre do ano anterior, (ii) um aumento do preço médio de 

venda de gorduras de categoria 3 e das farinhas da mesma categoria, (iii) as quantidades vendidas de 

categoria 2, praticamente inexistentes no 1º trimestre de 2016, tiveram uma expressão muito significativa no 

período em análise, no entanto, com um preço médio inferior em cerca de 51,7% iv) um aumento nas 

prestações consolidadas de serviços, essencialmente devido ao aumento de faturação por prestação de 

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

subsidiária ABAPOR. 

O EBITDA do grupo ETSA totalizou cerca de 2,3 milhões de euros nestes primeiros 3 meses do ano de 

2017, o que representou um aumento de cerca de 29,8% face ao período homólogo de 2016, explicado 

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

1ºT 2017 1ºT 2016 Var.

Volume de negócios 7,5 5,6 34,6%

EBITDA 2,3 1,8 29,8%
Margem EBITDA (%) 30,9% 32,0% -1,1 p.p.

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

EBIT 1,6 1,0 48,6%
Margem EBIT (%) 20,8% 18,8% 2,0 p.p.

Resultados financeiros líquidos (0,1) (0,2) 23,0%

Resultados antes de impostos 1,4 0,9 62,7%

Impostos sobre Lucros (0,3) (0,2) -79,4%

Lucros retidos do período 1,1 0,7 58,1%
Atribuível aos acionistas da ETSA 1,1 0,7 58,1%
Atribuível a interesses não controlados (INC) - - -

Cash-Flow 1,8 1,4 29,7%

31-03-2017 31-12-2016
Mar17 vs. 

Dez16

Capitais próprios (antes de INC) 66,6 62,5 6,5%

Dívida líquida 16,0 15,7 1,8%
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essencialmente pelo aumento das quantidades vendidas e respetivos preços de venda, embora 

parcialmente anulado pelo aumento dos custos com combustíveis térmicos e com combustíveis minerais 

utilizados no processo de conversão industrial e no transporte de subprodutos. A margem EBITDA atingiu 

30,9%, o que se traduziu numa redução de cerca de 1,1 p.p face à margem registada em igual período de 

2016. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub‐holdings instrumentais) 

  

No 1º trimestre de 2017, o EBITDA das holdings foi negativo em 43 mil euros, registando um valor 

semelhante ao de igual período no ano anterior. 

 

  

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

1ºT 2017 1ºT 2016 Var.

EBITDA (0,0) (0,0) <-100%

Amortizações e perdas por imparidade (0,1) (0,0) -6,4%
Provisões (reforços e reversões) - - -

EBIT (0,1) (0,1) -81,3%

Resultados financeiros líquidos (3,9) (5,2) 24,4%

Resultados antes de impostos (4,0) (5,3) 23,4%

Impostos sobre Lucros (0,1) (0,3) 74,7%

Lucros retidos do período (4,1) (5,5) 26,0%

Atribuível aos acionistas da Semapa (4,1) (5,5) 26,0%

Cash-Flow -4,0 -5,5 26,3%

31-03-2017 31-12-2016
Mar17 vs. 

Dez16

Dívida líquida 692,4 700,4 -1,1%



	
	
	

Apresentação	de	Resultados	do	1º	Trimestre	de	2017	
 
 

Página	17	

3 Desempenho Financeiro Consolidado 

 
Dívida Líquida Consolidada 

 
 

  
 

Em 31 de março de 2017, a dívida líquida consolidada totalizava 1.758,5 milhões de euros, o que 

representou uma redução de 21,2 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2016, 

explicado positivamente pela geração de cash flow operacional e:  

 Pasta e papel: -24,2 milhões de euros, incorporando a realização de investimentos de cerca de 14,3 

milhões de euros, incluindo o projeto da Figueira da Foz, negócio de pasta e papel e tissue de Vila 

Velha de Rodão;   

 Cimentos: +10,7 milhões de euros, que inclui o efeito cambial da conversão da dívida em moeda 

estrangeira em cerca de +3 milhões de euros e investimentos efetuados; 

 Ambiente: +0,3 milhões de euros; e, 

 Holdings: -8,0 milhões de euros, evolução que decorre, nomeadamente do reembolso pelo Estado 

dos pagamentos por conta de impostos sobre os rendimentos (IRC) anteriormente efetuados.  

 

Resultados Financeiros 

No 1º trimestre de 2017, os resultados financeiros foram negativos em 17,5 milhões de euros, o que 

representou uma melhoria de 8,8% face ao valor registado em igual período do ano anterior. Esta variação 

positiva de 1,7 milhões de euros resultou principalmente do efeito positivo decorrente de reembolso de 

dívida e refinanciamento de dívida em condições mais vantajosas. 

 

(milhões de euros) 31-03-2017 31-12-2016 Var.

Papel e Pasta 616,6 640,7 -24,2

Cimentos 433,6 422,9 10,7

Ambiente 16,0 15,7 0,3

Holdings 692,4 700,4 -8,0

Total 1.758,5 1.779,7 -21,2
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Resultado Líquido Consolidado 

No 1º trimestre de 2017, o resultado líquido consolidado atribuível a acionistas da Semapa foi de 14,3 

milhões de euros, o que traduz uma redução de 18,7% face ao período homólogo. O resultado líquido por 

ação em circulação situou-se nos 0,177 euros/ação. 

A evolução do resultado líquido é explicada essencialmente pelo efeito combinado dos seguintes fatores:  

 Aumento do EBITDA total em cerca de 0,7 milhões de euros;  

 Aumento das Amortizações e perdas por imparidade em 3,9 milhões de euros, resultante 

principalmente do início das amortizações dos investimentos realizados; 

 Variação de provisões no valor de 1,1 milhões de euros;  

 Melhoria dos resultados financeiros líquidos em cerca de 1,7 milhões de euros face ao período 

homólogo; 

 Aumento dos impostos sobre lucros em cerca de 4,8 milhões de euros, decorrente nomeadamente do 

facto de, no 1º trimestre de 2016, terem sido revertidas provisões para impostos (ganho), no 

montante de 5,4 milhões de euros. Adicionalmente, na Navigator ocorreu uma redução dos benefícios 

fiscais disponíveis para dedução à colecta de IRC. 
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4 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon  
 

 

Nota: cotações de fecho 

Apesar das incertezas relativas às mudanças das políticas dos Estados Unidos e do impacto do processo 

do Brexit na Europa, os mercados de capitas caracterizam-se por algum otimismo durante o primeiro 

trimestre de 2017, tendo a globalidade dos mercados acionistas registado variações positivas, com 

destaque para a Bolsa de Madrid, cujo índice principal – IBEX35 - registou uma apreciação de 11,9%. O 

índice PSI20 não foi exceção e registou uma subida de 7,0%, em linha com o DAX / Frankfurt e acima do 

MIB de Milão e CAC40 de Paris. Fora da Zona Euro, manteve-se a tendência altista, que se refletiu, 

designadamente, em ganhos nos índices Bovespa, Dow Jones Industrial e FTSE. 

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

atingiu os 6,7%, ligeiramente abaixo do comportamento do PSI20 (+7,0%). A cotação do título Semapa 

alcançou o máximo de 14,30 euros no dia 31 de março e o mínimo de 12,76 euros em 17 de janeiro. 
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5 Perspetivas Futuras  
 

O quadro macroeconómico global confirma o maior dinamismo registado no final de 2016, que se tem 

reforçado nos primeiros meses deste ano. Num contexto financeiro que permanece favorável e de suporte 

ao crescimento, o relatório do FMI publicado no âmbito das reuniões de Primavera apresenta-se mais 

otimista. Nos países pertencentes à UEM, os indicadores de atividade e de confiança apontam para um 

ritmo de crescimento significativo no primeiro trimestre, o que, a confirmar-se, reforçaria a probabilidade de 

um cenário de aceleração ligeira do PIB este ano. 

Papel e Pasta  

No mercado da pasta de fibra curta, o 1º trimestre ficou marcado por um forte dinamismo, com um 

crescimento acentuado da procura, níveis de stock baixos e uma pressão do preço em alta. Vários 

produtores anunciaram já aumentos de preços para o 2º trimestre pelo que é expectável que os próximos 

meses sejam bastante positivos para o sector. No entanto, subsistem preocupações relativamente às novas 

capacidades de pasta programadas para entrar no mercado a partir de segunda metade do ano e ao seu 

impacto no equilíbrio entre a oferta e a procura de pasta. 

No mercado do papel, a Navigator verificou um fortalecimento nas condições de mercado a partir do final do 

ano 2016, que se tem prolongado ao longo do trimestre, e que se traduz num nível de encomendas record 

para a época. A forte subida do preço da pasta e dos custos de produção em geral, aliado ao baixo nível de 

preços do papel, e à evolução do EUR/USD, tornaram inevitável o aumento global dos preços do UWF. Já 

em abril, o Grupo voltou a implementar um novo aumento de preço nos seus produtos, na Europa e nos 

mercados do Medio Oriente e Norte de África. A indústria regista atualmente o nível de encomendas mais 

forte dos últimos sete anos, esperando-se que o bom momento que o sector atravessa, se prolongue 

durante o 2º trimestre. 

Relativamente ao projeto de investimento na fábrica de pasta da Figueira da Foz que visa uma melhoria na 

eficiência produtiva e performance ambiental acompanhada de um aumento de capacidade de 70 mil 

toneladas, para uma produção total de 650 mil toneladas de pasta BEKP por ano, foram concretizados 

avanços importantes no arranque do projeto de construção da estacaria e na adjudicação da empreitada de 

construção civil. A instalação dos principais equipamentos está prevista para setembro de 2017. O início 

dos primeiros testes de produção está previsto após a paragem de manutenção programada para março de 

2018. 

A atividade de tissue em 2017 mantem-se condicionada pelo dinamismo económico em geral, em particular 

pelo nível de emprego e o crescimento do rendimento, mas também por um forte acréscimo de 

concorrência. A Navigator irá continuar a trabalhar no desenvolvimento das suas vendas, esperando-se, no 
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entanto, uma maior pressão nas suas margens devido à forte subida do preço da pasta e à entrada de nova 

capacidade no mercado. 

Tal como já referido, o projeto de Cacia visa a construção de uma linha de produção de papel tissue e 

respetiva transformação em produto final, com uma capacidade nominal de cerca de 70 mil toneladas por 

ano e um investimento global de cerca de 121 milhões de euros. Os principais fornecedores de 

equipamento foram já selecionados e os trabalhos de terraplanagens iniciados. O arranque da máquina de 

papel está previsto para agosto de 2018. 

De notar que o Grupo vê com preocupação as medidas aprovadas pelo Governo para a limitação das 

plantações do eucalipto que prejudicam 400 mil produtores florestais e podem provocar a perda de 

competitividade da indústria da Pasta e Papel, que atualmente já importa cerca de 200 milhões de euros de 

madeira por ano. 

Em Moçambique, durante o 1º trimestre, a operação piloto de exportação de 2 mil toneladas de madeira de 

eucalipto da Zambézia a partir do Porto de Nacala, iniciado pelo Grupo no final de 2016, foi finalizada. 

Tratou-se de uma experiência necessária e relevante de aprendizagem e conhecimento de processos 

locais, agentes, logística, procedimentos de certificação e de funcionamento das instituições inerentes às 

necessidades que uma operação destas requer. Entretanto, o Grupo recebeu com agrado o anúncio do 

projeto de construção da linha ferroviária Moatize-Macuse e do porto de Macuse, com conclusão prevista 

em 2021-22. Este projeto encontra-se ainda em fase de obtenção de financiamento e pré-lançamento, mas 

a concretizar-se, reforça a competitividade da operação baseada na Zambézia.  

Cimentos  

As perspetivas de crescimento do PIB para 2017 em Portugal são mais favoráveis, sendo esperado um 

crescimento de 1,8%, de acordo com as últimas projeções do Banco de Portugal. Após uma quebra de 

3,3% na produção do sector da construção em 2016, espera-se uma recuperação de atividade em 2017, 

com um crescimento estimado de 2,6%. Estas perspetivas de recuperação permitem antever uma 

recuperação das atividades no mercado interno, que já ocorreu no 1º trimestre de 2017. 

No Líbano prevê-se que a procura de cimento continue com uma boa dinâmica, à semelhança do que 

sucedeu no 1º trimestre. Apesar da situação instável provocada pela guerra na Síria, a estabilização da 

situação política no país permite antever um aumento da confiança dos agentes económicos. 

Na Tunísia é expectável que a economia tenha um crescimento de 2,5% (World Economic Outlook, FMI 

abril 2017). 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), dado o excesso de oferta no país. No 

decorrer de 2017 serão abertos entrepostos comerciais, o que permitirá o aumento das vendas. Existe 

também a expectativa de atribuição de licenças de importação por parte do governo da Argélia. 
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No Brasil, para o ano de 2017, é esperado um crescimento modesto de 0,2% (World Economic Outlook, 

FMI abril 2017) 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. A crise 

política continua a ser uma forte condicionante ao crescimento. Continuará a verificar-se uma pressão sobre 

as quantidades vendidas, sendo contudo esperado o crescimento das vendas das operações. A evolução 

do preço de venda condicionará a performance das operações, pelo que continuarão os esforços da 

melhoria dos custos de produção e contenção de custos fixos. 

As perspetivas para 2017 em Angola são ligeiramente positivas. O FMI prevê que haja um crescimento da 

economia em 2017 de 1,3%. Os programas de diversificação da economia lançados pelo governo em 2016, 

a tendência de subida do preço do petróleo nos mercados internacionais e o facto de em 2017 se 

realizarem eleições, permitem perspetivar um crescimento da economia e do consumo do cimento. Apesar 

de ainda não se ter verificado no decorrer do 1º trimestre, perspetiva-se um incremento do consumo de 

cimento nos próximos trimestres, pois começa a assistir-se ao arranque de algumas obras públicas. 

Ambiente  

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

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

nível do consumo alimentar (por efetivo aumento, ou por mera recomposição de cabaz). No entanto, a 

concorrência entre operadores na angariação de matéria-prima escassa manter-se-á intensa, em virtude da 

existência de marcada sobrecapacidade no processamento industrial. 

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

alargamento horizontal dos seus mercados de operação fabril e de destino (tendo as exportações 

representado cerca de 46,6% do valor global de vendas acumuladas a 31 de março de 2017), (ii) a 

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

melhoria da eficiência operacional, para a densificação dos canais trabalhados e para a fidelização dos 

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

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

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

negócio. 

Lisboa, 10 de maio de 2017 

A Administração 


