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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

RESULTADOS DOS PRIMEIROS 9 MESES DE 2014 

 

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS – comp aração com os 

do período homólogo de 2013: 

 

• Volume de Negócios: 1.482,4 milhões de euros � 0,7% 

• Exportações e vendas no exterior: 1.187,7 milhões d e euros - 80,1% do 

Volume de Negócios 

• EBITDA Total: 298,4 milhões de euros � 4,5% 

• Resultado Líquido: 80,0 milhões de euros � 15,0% 

Dívida Líquida: 1.165,7 milhões de euros � 119,6 milhões de euros  (vs. 

Dezembro de 2013) 
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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 – valor de mercado das acções próprias da Semapa e Portucel e outros 
títulos em carteira (Activos financeiros ao justo valor através de resultados e Activos disponíveis para venda) 

 
Com a entrada em vigor da IFRS 11, o Grupo passou a consolidar as suas participações em entidades conjuntamente controladas pelo 
método da equivalência patrimonial. Os montantes apresentados nos comparativos de 2013 foram assim reexpressos por forma a 
facilitar a sua comparabilidade. Em resultado desta alteração, as participações do Grupo na Supremo e na Secil Unicon, anteriormente 
consolidadas pelo método proporcional, encontram-se integradas nas presentes demonstrações financeiras consolidadas pelo Método 
da Equivalência Patrimonial. 
  

  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

9M 2014
Reexpresso

9M 2013
Var.

Publicado
9M 2013

Volume de Vendas 1.482,4 1.472,7 0,7% 1.493,7

Outros Proveitos 27,0 27,2 -0,7% 28,6

Gastos e Perdas (1.211,0) (1.187,4) -2,0% (1.208,4)

EBITDA Total 298,4 312,5 -4,5% 313,8

EBITDA Recorrente 297,9 311,8 -4,5% 313,1

Amortizações e perdas por imparidade (125,6) (124,2) -1,1% (125,3)

Provisões (reforços e reversões) 5,4 (0,5) 1284,6% 0,2

EBIT 178,1 187,8 -5,1% 188,8

Resultados Financeiros (77,9) (67,9) -14,7% (69,1)

Resultados Antes de Impostos 100,2 119,9 -16,4% 119,6

Impostos sobre Lucros 9,1 (18,2) 150,0% (18,1)

Lucros Retidos do Período 109,3 101,7 7,5% 101,5

Atribuível a Acionistas da Semapa 80,0 69,6 15,0% 69,6

Atribuível a Interesses Não Controlados 29,3 32,1 -8,7% 31,9

Cash-Flow  229,6 226,3 1,4% 226,6

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 20,1% 21,2% -1,1 p.p. 21, 0%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 12,0% 12,8% -0,7 p.p. 12,6%

30-09-2014
Reexpresso

31-12-2013
Set14 vs. 

Dez13
Publicado
31-12-2013

Capitais Próprios (antes de INC) 867,1 880,7 -1,5% 815,3

Dívida Líquida 1.165,7 1.285,3 -9,3% 1.327,5
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Contribuição por Segmentos de Negócio (IFRS)  

 

   
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 partir de 1 de Janeiro de 2014, na sequência da alteração do método de consolidação da participação do Grupo na 
Supremo de proporcional para equivalência patrimonial, o segmento Cimentos passou a integrar apenas 100% das 
operações do Grupo Secil, ao contrário do sucedido em exercícios anteriores em que este Segmento incorporava 100% do 
Grupo Secil e 50% do Grupo Supremo. 

  

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros) 

Papel e 
Pasta

Cimentos Ambiente Holdings Consolidado

Volume de vendas 1.138,0 326,5 18,0 - 1.482,4

EBITDA Total 238,7 62,9 2,9 (6,1) 298,4

EBITDA Recorrente 238,5 62,6 2,9 (6,1) 297,9

Amortizações e perdas por imparidade (93,0) (30,5) (1,9) (0,3) (125,6)

Provisões (reforços e reversões) 6,9 (1,5) 0,0 - 5,4

EBIT 152,6 30,9 1,0 (6,4) 178,1

Resultados Financeiros (24,6) (11,5) (0,9) (41,0) (77,9)

Resultados Antes de Impostos 127,9 19,4 0,2 (47,3) 100,2

Impostos sobre Lucros (2,9) (3,9) 0,3 15,6 9,1

Lucros Retidos do Período 125,0 15,6 0,5 (31,8) 109,3

Atribuível a Acionistas da Semapa 101,5 9,8 0,5 (31,8) 8 0,0

Atribuível a Interesses Não Controlados 23,5 5,7 0,0 - 29,3

Cash-Flow 211,1 47,6 2,3 (31,5) 229,6

Margem EBITDA (% Vol. Vendas) 21,0% 19,3% 16,1% - 20,1%

Margem EBIT (% Vol. Vendas) 13,4% 9,5% 5,6% - 12,0%

Dívida Líquida 151,1 188,7 19,2 806,6 1.165,7



 

 

 

Apresentação de Resultados dos Primeiros 9 Meses de 2014 

 
 

Página 5 

1 Principais acontecimentos 

 

� Em abril de 2014, a Semapa SGPS realizou uma Oferta Pública de Subscrição de Obrigações no 

valor total de 150 milhões de euros, com vencimento em 2019, tendo incrementado em 50% o valor 

inicial da emissão no decurso do período de subscrição, face à elevada procura demonstrada pelos 

Investidores. A remuneração destes títulos corresponde a Euribor a 6 meses adicionada de um 

spread de 3,25% ao ano. 

 

� A Portucel pagou dividendos e distribuiu reservas no montante total de 200,8 milhões de euros, 

correspondentes a 0,28 euros/ação. 

 

� A Semapa SGPS procedeu à distribuição de dividendos no valor de 37,5 milhões de euros, a que 

corresponderam 0,332 euros/ação. 

 

� No dia 24 de setembro, a Semapa adquiriu em Bolsa 6.380.000 ações próprias, correspondentes a 

5,392% do capital social, num investimento total de 61,3 milhões euros, passando a ser detentora 

de 9,996% do respetivo capital social.  
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2 Volume de Negócios Consolidado: 1.482,4 milhões de  euros � 0,7% 

 

 

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa nos primeiros 9 meses de 2014 foi de 1.482,4 

milhões de euros, resultando num crescimento de 0,7% face ao período homólogo, com a seguinte 

contribuição por área de negócio: 

Papel e Pasta: 1.138,0 milhões de euros � 0,1% 

Nos primeiros 9 meses de 2014, o volume de negócios do Grupo Portucel totalizou 1.138,0 milhões de 

euros, o que se traduziu num crescimento de 0,1% face a idêntico período do ano anterior, com o aumento 

expressivo do volume de vendas de papel a compensar o efeito negativo da evolução dos preços da pasta e 

de papel. 

No segmento de negócio de papel , apesar da evolução negativa do preço, o aumento no volume vendido 

traduziu-se num incremento do valor das vendas em 1,3%. De facto, as vendas de papel cresceram 3,3%, 

enquanto o preço médio teve uma redução de 1,9%. Importa salientar que o preço de venda do Grupo 

Portucel no segmento de cutsize compara favoravelmente com o índice de referência do mercado A4 B-

copy, já que este registou uma diminuição de 2,4%, enquanto que o preço médio do Grupo Portucel neste 

segmento desceu 1,4%, refletindo o aumento de preços implementado no 2º trimestre de 2014 e que se 

manteve ao longo do 3º trimestre. 

Tal como era expectável, tendo em conta a entrada de novas e significativas capacidades no mercado, a 

evolução do preço da pasta  de eucalipto nos primeiros 9 meses de 2014 compara desfavoravelmente com 

o período homólogo, tendo o preço de referência para o PIX BHKP em euros descido 9%. Assistiu-se assim 

a uma degradação dos preços ao longo de 2014, uma tendência que, com a valorização do USD face ao 

Evolução e Contribuição por Área de Negócio
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313,8
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Euro, sofreu uma inversão nos últimos dois meses, refletindo-se numa subida de 2,9% do índice PIX BHKP 

em euros entre agosto e setembro. Em termos dos volumes vendidos, o Grupo Portucel registou um 

decréscimo de 6,6%, em resultado de uma maior integração em papel e da paragem programada para 

manutenção da fábrica de pasta de Setúbal. Neste enquadramento, a queda no volume de vendas aliada à 

redução do preço, traduziu-se numa variação negativa de cerca de 18% no valor das vendas de pasta. 

No segmento da energia , a produção evoluiu favoravelmente, crescendo 2,2% e atingindo 1.783 GWh nos 

primeiros 9 meses de 2014. As vendas evoluíram também em linha com a produção, num total de 1.627 

GWh. No entanto, a redução do preço de venda em cerca de 2,2%, que se deveu essencialmente à baixa 

na cotação do indexante ALBm (média do “Arabian Light Breakeven”) no período, acabou por anular o efeito 

do crescimento do volume, tendo o Grupo Portucel registado um valor de vendas de energia de cerca de 

174 milhões de euros, ao nível do valor verificado no mesmo período do ano transato. 

Cimentos 1: 326,5 milhões de euros � 4,0%  

 
Nos primeiros 9 meses de 2014, o volume de negócios da área de Cimentos foi de 326,5 milhões de euros, 

4,0% acima do valor registado no período homólogo do ano anterior, sendo que este aumento se deveu 

maioritariamente à boa performance das operações de exportação de cimento e clínquer a partir de 

Portugal, cujo volume de negócios cresceu 22,9% face ao ano transato, e da unidade de negócio de 

cimento da Tunísia, que apresentou um crescimento de 10,1% face ao período homólogo do ano anterior. 

Em Portugal , de acordo com a FEPICOP – Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras 

Públicas, os dados disponíveis para o setor da construção relativos a 2014 revelam um andamento menos 

desfavorável do que em meses anteriores, mas ainda assim com uma quebra significativa dos indicadores 

associados à sua evolução, mantendo-se por isso o setor da construção em terreno negativo. 
                                                
1 A partir de 1 de janeiro de 2014, o Segmento Cimentos incorpora 100% das operações do Grupo Secil. Nos reportes anteriores, o Segmento Cimentos incluía 100% do Grupo 
Secil + 50% do Grupo Supremo. 

Volume de Negócios - Distribuição por Geografia
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A acompanhar a tendência verificada na construção, a procura de cimento continua em queda. De acordo 

com os dados disponíveis, o consumo de cimento registou uma variação homóloga de -8,3% nos primeiros 

9 meses do ano, uma quebra, ainda assim, menos acentuada do que as registadas nos últimos anos. 

Nesta conjuntura desfavorável, o volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas em 

Portugal nos primeiros 9 meses de 2014 apresentou um aumento de 6,5% comparativamente com o ano 

anterior, situando-se em cerca de 182,8 milhões de euros. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal  registou um volume de negócios de 136,3 milhões de euros, 

o que representou um crescimento de 8,2% face aos valores do período homólogo do ano anterior. Este 

crescimento resultou, conforme acima referido, da boa performance da atividade de exportação (incluída no 

conjunto das operações desenvolvidas em Portugal), que registou um aumento do volume de negócios em 

22,9% e uma contribuição de 66,3% para o volume de vendas total. No mercado interno verificou-se uma 

diminuição no volume de negócios e no volume de vendas de, respetivamente, 4,2% e 8,9%, face a igual 

período do ano anterior. Refira-se, no entanto, que a redução do volume de vendas do Grupo Secil no 

mercado interno, considerando as vendas intra-grupo, foi de magnitude inferior à registada pelo mercado. 

Nos restantes segmentos de negócio com atividade desenvolvida a partir de Portugal (betões, inertes, 

argamassas, pré-fabricados e outros), o volume de negócios nos primeiros 9 meses de 2014 ascendeu a 

cerca de 46,4 milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 1,8% quando comparado com igual 

período do ano anterior. 

Na Tunísia  a situação económica permanece frágil, com um crescimento insuficiente para fazer face ao 

elevado nível de desemprego do país, continuando a mesma a ser afetada pelos efeitos da primavera 

árabe, que fomenta a instabilidade política e social, e pelo prolongamento do período de transição política. 

Apesar deste enquadramento desfavorável, o consumo de cimento registou um aumento de 7,2% a nível 

nacional durante os primeiros 9 meses de 2014. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas neste país durante os primeiros 9 meses 

de 2014 atingiu cerca de 55,5 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga positiva de 7,9%.  

No que respeita à unidade de negócio de cimento, o volume de negócios ascendeu a cerca de 50,2 milhões 

de euros, 10,1% acima do valor atingido em igual período do ano anterior, salientando-se a boa 

performance registada no mercado externo. A liberalização dos preços de venda no mercado local, que 

ocorreu no início de janeiro, teve um impacto muito positivo no volume de negócios desta unidade, uma vez 

que permitiu colmatar o impacto negativo registado ao nível das quantidades vendidas no mercado interno 

(-5,3%). No mercado externo, apesar das vendas terem sido condicionadas pelo encerramento da fronteira 

com a Líbia, que se verificou durante vários períodos do 1º trimestre (com especial incidência no mês de 
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março), as exportações registaram uma evolução bastante favorável nos primeiros 9 meses de 2014, o que 

se traduziu num aumento do volume de negócios de 53,8% comparativamente ao período homólogo. 

De referir que a desvalorização do dinar tunisino teve um contributo negativo no volume de negócios desta 

unidade em cerca de 2,8 milhões de euros. 

No Líbano , a atividade económica tem sido influenciada negativamente pelos impactos decorrentes da 

situação vivida na região do Médio Oriente, e em particular na Síria. No que respeita ao consumo de 

cimento, prevê-se que o mesmo estabilize nos valores verificados no ano transato. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas no Líbano registou cerca de 67,4 milhões 

de euros, o que traduziu uma diminuição de 0,6% face ao ano anterior.  

A unidade de negócio de cimento atingiu, durante os primeiros 9 meses de 2014, um volume de negócios 

de 62,3 milhões de euros, o que representou uma evolução positiva de 2,3% face ao valor registado em 

idêntico período do ano anterior, devido, fundamentalmente, ao aumento dos volumes vendidos em 6,3%. O 

menor crescimento do volume de negócios face ao volume de vendas deveu-se às vendas de clínquer 

realizadas durante o 1º semestre de 2014, cujo preço de venda é inferior ao do cimento, e não à redução do 

preço médio unitário de venda de cimento, que se manteve estável no período em análise. Refira-se que o 

volume de negócios desta unidade foi negativamente afetado pela desvalorização cambial em cerca de 1,8 

milhão de euros.   

Em Angola , o setor da construção deverá manter uma trajetória de crescimento acentuado, suportado no 

investimento no setor energético, bem como nos planos governamentais de construção de projetos de 

habitação de larga escala e de requalificação de estradas, pontes, silos e sistema ferroviário, beneficiando 

diretamente o consumo de cimento, o qual apresentou nos primeiros 9 meses de 2014 um crescimento de 

7% face a idêntico período do ano anterior. 

A atividade desenvolvida pelo Grupo Secil em Angola nos primeiros 9 meses de 2014 registou um 

desempenho inferior ao verificado no ano anterior, tendo o volume de negócios totalizado cerca de 15,8 

milhões de euros, o que resultou numa quebra de 14,5% face ao período homólogo. Este desempenho 

deveu-se, fundamentalmente, à diminuição dos preços médios de venda, uma vez que o volume de vendas 

se manteve praticamente ao mesmo nível do ano anterior. A referida diminuição dos preços médios resulta, 

essencialmente, da entrada em laboração de uma fábrica de cimento na zona do Kuanza Sul, que adotou 

uma política de preços mais competitiva face aos preços de mercado e aos preços praticados pelo Grupo 

Secil. Refira-se que, no 2º trimestre de 2014, foi publicada legislação que limita as importações de cimento, 

tendo-se verificado uma redução próxima de 50% nas quantidades importadas.  
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No Brasil , o mercado de cimento apresentou um crescimento de 1,8% a nível nacional e de 0,9% na região 

Sul (região onde o Grupo Supremo2 atua), face ao período homólogo do ano anterior. 

Nos primeiros 9 meses de 2014, o conjunto das operações desenvolvidas pelo Grupo Supremo gerou um 

volume de negócios de 41,8 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de cerca de 8,9% face a 

igual período do ano anterior. Refira-se que a desvalorização cambial afetou negativamente o volume de 

negócios em 4,3 milhões de euros. 

Ambiente: 18,0 milhões de euros � 17,2% 

O volume de negócios do grupo ETSA, nos primeiros 9 meses de 2014, cifrou-se em cerca de 18,0 milhões 

de euros, o que representou uma quebra de cerca de 17,2% comparativamente com igual período de 2013.  

Esta evolução desfavorável deriva essencialmente do efeito combinado (i) do decréscimo do volume de 

negócios associado à recolha, transporte e destruição de cadáveres animais, comparativamente com o 

mesmo período do ano transato, fruto de uma redução de quantidades recolhidas e de preço médio unitário 

da recolha e (ii) do decréscimo do volume de negócios associado à venda de produtos de categoria 3, fruto 

de uma redução de quantidades vendidas e preços. 

  

                                                
2 Conforme anteriormente referido, o Grupo Semapa passou a consolidar a participação no Grupo Supremo pelo método da equivalência patrimonial. Apesar de não estarem 
incluídos no segmento Cimentos, apresentam-se de forma autónoma os principais indicadores económico-financeiros do Grupo Supremo. 
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3 EBITDA Consolidado Total: 298,4 milhões de euros � 4,5%   
 

Margem EBITDA Consolidada: 20,1% � 1,1 p.p.  

 

 

O EBITDA total nos primeiros 9 meses de 2014 contraiu cerca de 4,5% face a igual período do ano anterior, 

atingindo 298,4 milhões de euros. A margem EBITDA consolidada situou-se nos 20,1%, 1,1 p.p. abaixo da 

registada nos primeiros 9 meses de 2013.  

Papel e Pasta: 238,7 milhões de euros � 8,2% 

Nos primeiros 9 meses de 2014, o EBITDA da área de negócios de Papel e Pasta foi de 238,7 milhões de 

euros, o que se traduziu numa quebra de 8,2% em relação a idêntico período de 2013, devido, 

essencialmente, à quebra verificada nos preços de venda do papel e da pasta, conforme referido 

anteriormente. Refira-se que o Grupo Portucel registou uma redução dos gastos com pessoal 

(fundamentalmente associada à correção da estimativa de custos com férias e subsídio de férias) e dos 

custos dos produtos químicos. Importa salientar que, apesar dos custos da madeira neste período 

compararem negativamente com igual período de 2013, registou-se alguma melhoria das condições de 

mercado nos últimos meses, sendo expectável que esta tendência se mantenha até ao final do ano. 

A margem EBITDA situou-se nos 21,0% nos primeiros 9 meses de 2014, 1,9 p.p. abaixo do registado no 

mesmo período do ano transato. 
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Cimentos 3: 62,9 milhões de euros � 35,3% 

 

O EBITDA da área dos cimentos foi de 62,9 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de 35,3% 

face aos primeiros 9 meses de 2013. No período em análise, a margem EBITDA situou-se nos 19,3%, 4,5 

p.p. acima do observado nos primeiros 9 meses do ano anterior. 

Em Portugal , o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas apresentou uma variação homóloga 

positiva de 37,6%, cifrando-se em 25,6 milhões de euros. 

A unidade de negócio de cimento em Portugal atingiu um EBITDA de 27,8 milhões de euros, 37,8% acima 

do valor registado nos primeiros 9 meses de 2013. 

Refira-se a alienação de excedentes de licenças de CO2 realizada durante os primeiros 9 meses de 2014, 

no valor de 1,5 milhões de euros, em contraste com o verificado no período homólogo do ano anterior, em 

que não foram alienadas licenças de CO2.  

Destaca-se igualmente a diminuição significativa dos custos operacionais, incluindo os custos com pessoal, 

resultante do processo de restruturação e otimização operacional realizada em 2012 e 2013, que, em 

conjunto com a atividade de exportação, permitiu compensar o impacto da quebra de atividade no mercado 

interno. 

As unidades de negócio de inertes, argamassas e pré-fabricados apresentaram uma performance bastante 

superior à verificada nos primeiros 9 meses de 2013, reflexo (i) das restruturações operacionais efetuadas, 

(ii) do aumento da atividade de exportação, no caso das argamassas e dos pré-fabricados, e (iii) da aposta 

em produtos de maior valor acrescentado, no caso dos inertes e das argamassas.   

                                                
3 A partir de 1 de janeiro de 2014, o Segmento Cimentos incorpora 100% das operações do Grupo Secil. Nos reportes anteriores, o Segmento Cimentos incluía 100% do Grupo 
Secil + 50% do Grupo Supremo. 
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O EBITDA da unidade de negócio de betão pronto atingiu nos primeiros 9 meses de 2014, o valor negativo 

de 4,0 milhões de euros (versus 1,4 milhões de euros negativos no período homólogo de 2013), reflexo 

direto da depressão em que se encontra o mercado de construção, não tendo as medidas de restruturação 

operacional sido suficientes para inverter esta situação. 

Na Tunísia , o EBITDA das atividades desenvolvidas durante os primeiros 9 meses de 2014 foi de 13,1 

milhões de euros, o que se traduziu num crescimento de 129,1% face a idêntico período do ano anterior.  

Nos primeiros 9 meses de 2014, a unidade de cimento apresentou um EBITDA de 12,7 milhões de euros, 

155,3% acima do valor registado no mesmo período do ano anterior. Este crescimento deveu-se ao 

aumento do volume de negócios anteriormente referido e à melhoria da performance da área de produção.  

Refira-se que, durante o ano de 2013, os custos de produção tinham sido negativamente afetados com a 

aquisição de clínquer a terceiros a um preço mais elevado, em resultado de paragens ocorridas nos dois 

fornos para substituição dos arrefecedores. 

Em 2014, a produção de clínquer aumentou e as compras ao exterior reduziram-se significativamente, 

tendo-se verificado um aumento da produção média diária e um aumento do fator de utilização dos fornos. 

Também, em resultado dos investimentos realizados em 2013, obtiveram-se ganhos de eficiência 

energética, materializados através da melhoria dos indicadores de consumo de energia elétrica e térmica, 

comparativamente com igual período do ano anterior.  

No Líbano , o EBITDA do conjunto das operações desenvolvidas nos primeiros 9 meses de 2014 cifrou-se 

em 23,9 milhões de euros, o que representou um crescimento de 10,2% em relação ao período homólogo 

do ano anterior. A melhoria da performance da área comercial, que se traduziu num aumento do volume de 

negócios, conjuntamente com a melhoria da performance da área da produção, fruto da remodelação da 

linha 1 ocorrida em 2013 permitiu (i) aumentar a produção média diária e o fator de utilização dos fornos, (ii) 

melhorar os indicadores dos consumos de energia térmica e (iii) eliminar as aquisições de clínquer a 

terceiros ocorridas no 1º semestre do ano anterior. 

As atividades desenvolvidas em Angola  registaram uma contração no valor do EBITDA, que atingiu os 90 

mil euros negativos, em resultado da diminuição do preço médio de venda face aos primeiros 9 meses de 

2013. Refira-se a diminuição registada ao nível dos custos com pessoal e ao nível dos custos de produção, 

em resultado da redução da taxa de incorporação de clínquer, permitida pelos investimentos efetuados nos 

moinhos concluídos no final do ano anterior. 
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As operações do Grupo Supremo4 no Brasil  durante os primeiros 9 meses de 2014 geraram um EBITDA de 

5,3 milhões de euros, o que se traduziu num aumento de 36,8% face a idêntico período do ano anterior. 

Este bom desempenho deveu-se à melhoria da performance operacional, quer na unidade de cimento, 

através do aumento da produção e da redução da incorporação de clínquer no cimento, quer na unidade de 

betão pronto, onde se verificou um aumento da produção, permitindo desta forma uma maior diluição de 

custos fixos e consequente aumento das margens operacionais em ambas as unidades.  

Ambiente:  2,9 milhões de euros � 44,0% 

O EBITDA do grupo ETSA totalizou nos primeiros 9 meses de 2014 cerca de 2,9 milhões de euros, 

traduzindo uma redução de 44,0% face ao ano de 2013, explicada fundamentalmente (i) pela diminuição do 

volume de negócios anteriormente descrita, (ii) pelo aumento generalizado do preço médio de compra dos 

subprodutos em Portugal, em cerca de 7,8%, fruto do atual enquadramento económico recessivo, da 

excessiva sobrecapacidade no setor e de práticas concorrenciais extremamente agressivas e (iii) pelo 

progressivo desfasamento entre o preço de compra das principais matérias-primas e o preço de venda dos 

principais produtos finais, o qual tem vindo a registar um decréscimo significativo, reflexo do atual 

enquadramento recessivo, registado nos principais mercados de commodities a nível mundial (oleaginosas 

e petróleo). 

Salienta-se, no entanto, como fator que contribuiu positivamente para o desempenho do período em 

análise, a redução significativa dos custos com combustíveis térmicos utilizados no processo de conversão 

industrial, fruto dos investimentos entretanto realizados. 

Nos primeiros 9 meses de 2014, a margem EBITDA atingiu 16,1%, o que se traduziu numa variação 

negativa de cerca de 7,7 p.p. face à margem registada no mesmo período do ano anterior. 

Holdings (Semapa SGPS e suas sub-holdings instrumen tais)  

As holdings tiveram um contributo de 6,1 milhões de euros negativos para o EBITDA, comparando 

desfavoravelmente com os 0,7 milhões de euros positivos registados nos primeiros 9 meses de 2013. 

Refira-se que, nos primeiros 9 meses de 2013, tinham sido contabilizados itens de caráter não recorrente 

que totalizaram 8,1 milhões de euros. 

  

                                                
4 Conforme anteriormente referido, o Grupo Semapa passou a consolidar a participação no Grupo Supremo pelo método da equivalência patrimonial. Apesar de não estarem 
incluídos no segmento Cimentos, apresentam-se de forma autónoma os principais indicadores económico-financeiros do Grupo Supremo. 
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Dívida Líquida Consolidada: 1.165,7 milhões de euro s � 119,6 milhões de euros 

 

Em 30 de setembro de 2014, a dívida líquida consolidada totalizava 1.165,7 milhões de euros, o que 

representou uma redução de 119,6 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2013. 

Esta evolução deveu-se essencialmente à redução do nível de endividamento em todos os segmentos. 

Refira-se que, no segmento Papel e Pasta, a redução do nível de endividamento líquido foi explicada 

fundamentalmente pelo aumento do valor de mercado das ações próprias detidas em carteira face a 31-12-

2013.  

4 Resultados Financeiros: -77,9 milhões de euros � 14,7% 
 

Nos primeiros 9 meses de 2014, os resultados financeiros totalizaram 77,9 milhões de euros negativos, um 

agravamento de 10,0 milhões de euros face ao valor registado no período homólogo, em resultado do 

aumento do endividamento médio bruto no período e respetivos encargos financeiros, bem como da menor 

remuneração auferida pelos excedentes de tesouraria do Grupo. 

5 Resultados Líquidos Consolidados: 80,0 milhões de euros � 15,0% 
 

Os resultados líquidos consolidados acumulados dos primeiros 9 meses de 2014 totalizaram 80,0 milhões 

de euros, o que representa um aumento de 15,0% relativamente ao período homólogo do ano transato. Esta 

evolução resulta essencialmente do efeito combinado dos seguintes fatores:  

� Redução do EBITDA total em cerca de 14,1 milhões de euros;  

� Aumento das amortizações e perdas por imparidade, no valor de 1,4 milhões de euros; 

Evolução da Dívida Líquida Consolidada

(milhões de euros) 30-09-2014 31-12-2013 Var.
Papel e Pasta 151,1 162,6 -11,5
Cimentos 188,7 224,9 -36,1
Ambiente 19,2 19,6 -0,4
Holdings 806,6 878,2 -71,6
Total 1.165,7 1.285,3 -119,6

1.285,3

1.165,7-11,5 -36,1 -0,4
-71,6

Consolidado               
31-12-2013

Papel e Pasta Cimentos Ambiente Holdings Consolidado                
30-09-2014
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� Reversão de provisões no valor de 5,8 milhões de euros, resultante essencialmente da libertação de 

provisões que vieram a revelar-se desnecessárias vs constituição de 0,5 milhões de euros no 

período homólogo de 2013;  

� Agravamento em 10,0 milhões de euros dos resultados financeiros líquidos face ao período 

homólogo;  

� Diminuição de impostos de 27,3 milhões de euros, resultante essencialmente (i) da libertação de 

provisões que tinham sido constituídas neste âmbito e (ii) da redução da taxa de imposto de 30% 

para 25% na Tunísia, ocorrida nos primeiros nove meses de 2014, com o respetivo impacto nos 

impostos diferidos da subsidiária Société de Ciments de Gabés, sediada neste país. 

 

6 Comportamento do Título Semapa na Euronext Lisbon nos 1ºs 9 Meses de 2014 
 

O 3º trimestre de 2014 caracterizou-se por uma elevada volatilidade na generalidade dos mercados de 

capitais, com o registo de fortes quedas até meados de agosto e subsequentes movimentos de correção ao 

longo do mês de setembro. Na Europa, destaca-se pelo lado positivo a bolsa de Madrid, cujo índice Ibex 35 

acumulou um ganho de 9,2% desde o início do ano e, pelo lado negativo, o PSI20, que acabou o mês de 

setembro com uma perda acumulada de 12,5%. De referir que as primeiras semanas do mês de outubro 

voltaram a trazer uma forte instabilidade aos mercados, tendo os principais índices europeus sofrido quedas 

significativas, e em particular o índice português, que acabou por cair até valores mínimos registados nos 

últimos dois anos. 

 

Vol. Médio Diário

99.267 ações

B
as

e 
10

0 
  

  3
1/

12
/2

01
3

PSI 20 � Período
-12,5 %

19,1%

Min: € 8,599

02 Jan

Max: € 11,520
10 Jun

Semapa � Período

Preço  Ação
02 Jan 14 - € 8,599 
30 Set 14 - € 9,699

Nota: cotações de fecho

Evolução da performance bolsista – Primeiros 9 Meses  de 2014



 

 

 

Apresentação de Resultados dos Primeiros 9 Meses de 2014 

 
 

Página 17 

Neste contexto, o título Semapa destacou-se, tendo registado uma forte valorização que atingiu os 19,1%, 

superando largamente o comportamento do PSI20 ao longo do período em análise. A cotação da Semapa 

alcançou o máximo de 11,52 euros no dia 10 de junho. 

7 Perspetivas Futuras  
 

A falta de crescimento da Europa, a fragilidade da recuperação da economia americana e os desafios 

económicos e políticos dos países emergentes continuam a contribuir para um cenário de incertezas e 

volatilidade nos mercados. 

A economia americana continua sem conseguir dar sinais claros de uma recuperação sólida, com a 

agravante do recente fortalecimento do USD poder vir a influenciar negativamente o crescimento do país. É 

de esperar que um euro menos forte possa ter reflexos positivos no crescimento europeu o que, aliado à 

manutenção dos recentes estímulos monetários, poderá trazer um novo alento nesta área, tornando mais 

reduzidos os riscos de deflação que se vinham a acentuar. Nos mercados emergentes e, em particular na 

China, não se antecipam sinais de forte crescimento, uma situação agravada pela instabilidade política e 

social em diversas zonas do globo, nomeadamente naquelas onde existe produção de combustíveis fósseis. 

Em Portugal, perspetiva-se um contexto económico geral para 2014 mais favorável do que o dos últimos 

anos. As projeções mais recentes do Banco de Portugal englobam um perfil de progressiva recuperação da 

procura interna e uma recuperação moderada da atividade no período de 2014-2016, apontando para um 

crescimento de 0,9% da atividade económica em 2014 (Boletim Económico, Banco de Portugal, outubro de 

2014). As projeções mais recentes do FMI apontam para um crescimento de 1,0% (World Economic 

Outlook, FMI, outubro 2014). 

Papel e Pasta  

Apesar dos sinais de incerteza a nível global, que não podem deixar de influenciar o setor da pasta e papel, 

espera-se que o mercado da pasta  BEKP continue a demonstrar alguma resiliência, não só pelo bom nível 

de procura evidenciado no mercado chinês, como também pela evolução recente da taxa de câmbio 

EUR/USD, que já se refletiu numa valorização do preço da pasta em euros. De igual modo, o spread 

historicamente elevado entre os preços da pasta de fibra longa e da pasta de fibra curta continuará, em 

vários setores de produção de papel, a provocar um efeito de substituição a favor desta última.  

Adicionalmente, as expectativas relativas ao segmento papeleiro tissue continuam a ser positivas, com 

interessantes níveis de crescimento nas economias emergentes, como a China, a Turquia e a América 

Latina, o que também deverá contribuir para manter o dinamismo do mercado de pasta. 
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No mercado de papel  UWF, apesar do abrandamento das condições de mercado ao longo do trimestre, o 

Grupo Portucel conseguiu manter um forte volume de vendas. Para os próximos meses, espera-se que se 

mantenha o nível de encomendas em linha com o dos períodos homólogos, antecipando-se, no entanto, 

algum arrefecimento na procura de papel nos mercados tradicionais do Grupo Portucel.  

Neste enquadramento, o Grupo Portucel continua a trabalhar a 100% da sua capacidade produtiva, como 

resultado da elevada perceção de qualidade da sua proposta de valor, da forte penetração e notoriedade 

das marcas próprias, assim como de um esforço permanente de alargamento dos seus mercados, 

mantendo-se atento a novas oportunidades de desenvolvimento dentro de exigentes critérios de 

rentabilidade e risco. 

Cimentos  

Em Portugal , o principal mercado do Grupo Secil, o contexto económico geral para 2014 perspetiva-se 

menos gravoso face às fortes quebras que se vinham a verificar nos últimos anos. 

Para 2014, é possível perspetivar um ponto de inflexão na evolução da atividade do setor da construção. A 

evolução recente dos indicadores de produção aponta para uma retoma da atividade no segmento dos 

edifícios não residenciais e na engenharia civil, ainda que a construção residencial continue a apresentar 

valores negativos. 

Em 2014, a atividade do Grupo Secil vai continuar influenciada pela conjuntura do setor da construção. No 

entanto, o bom desempenho no mercado externo, em conjugação com as poupanças e ganhos obtidos com 

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

mais favoráveis que os apresentados em 2013. Ainda assim, continuará a ser dada prioridade à 

implementação de medidas que visam o aumento da eficiência operacional ao nível das diferentes áreas. 

No que respeita à Tunísia , de acordo com as estimativas mais recentes do FMI, é expectável que em 2014 

a economia registe um crescimento de 2,8%, acima dos 2,3% verificados em 2013 (World Economic 

Outlook, FMI, Outubro 2014), apesar das incertezas que ainda subsistem quanto à estabilidade política e 

social. Em consonância com o que é esperado para a economia, também o setor da construção e do 

cimento deverá crescer comparativamente a 2013. Assim, as perspetivas para o mercado Tunisino são 

positivas, considerando as melhorias verificadas na performance da produção e dos aumentos dos preços 

de venda do cimento já ocorridos, na sequência da liberalização dos preços verificada no início de 2014.  

No Líbano , estima-se que em 2014 o crescimento da economia seja de 1,8%, superior ao valor de 1,5% 

verificado em 2013 (World Economic Outlook, FMI Outubro 2014). As alterações que têm ocorrido na região 

do Médio Oriente não facilitam a manutenção da estabilidade macroeconómica. No entanto, o mercado do 

cimento deverá estabilizar e a performance comercial deverá ser semelhante à de 2013, o que aliada à 
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melhoria do desempenho da produção permite antecipar a obtenção de resultados mais favoráveis. A 

construção da fábrica de blocos encontra-se concluída, tendo sido efetuadas produções durante o mês de 

setembro, perspetivando-se a partir do mês de outubro um incremento dos volumes de produção e de 

venda de blocos.  

Em Angola , os últimos dados divulgados pelo FMI apontam para a manutenção do crescimento da 

economia, prevendo-se que o produto interno bruto aumente 3,9% em 2014, abaixo dos 6,8% observados 

em 2013 (World Economic Outlook, FMI, outubro 2014), salientando-se o facto de a atividade económica 

continuar relativamente vulnerável face aos desenvolvimentos do setor petrolífero. Neste enquadramento, 

estima-se que em 2014 ocorra um crescimento do mercado de cimento. Em relação às operações do Grupo 

Secil, perspetiva-se até ao final do ano uma estabilização ao nível do volume de vendas e uma 

manutenção, ou ligeira subida, no que respeita aos preços de venda. Na área operacional prevê-se um 

aumento da disponibilidade dos equipamentos produtivos e a otimização dos investimentos recentemente 

realizados, assim como a implementação de mais medidas de redução dos custos fixos.  

Ambiente  

Tendo em consideração o atual contexto macroeconómico e financeiro, não se antecipam, a curto prazo, 

melhorias significativas no setor onde o Grupo ETSA se insere, uma vez que o decréscimo no consumo 

alimentar (por mera recomposição de cabaz ou outra) induz uma redução direta no volume de abates e, 

consequentemente, uma diminuição dos subprodutos gerados nesses centros de recolha. No entanto, 

apesar da expectativa de que a concorrência entre operadores na angariação de matéria-prima se 

mantenha intensa, em virtude da existência de sobrecapacidade de processamento de subprodutos, 

começa-se a assistir ao ajustamento dos preços de compra, o que contribuirá para uma recuperação parcial 

da perda das margens comerciais. 

Entre os principais objetivos do Grupo ETSA a curto prazo destacam-se (i) a aposta no alargamento 

horizontal dos seus mercados (nos primeiros 9 meses de 2014 as exportações representaram cerca de 

38,1% do valor global de vendas) e (ii) a identificação de oportunidades de crescimento vertical, canalizando 

os seus investimentos na continuação da melhoria da eficiência operacional, na densificação dos canais 

trabalhados e na fidelização dos principais centros de recolha, convencionais e alternativos. 

O Grupo ETSA, depois de ter concluído com sucesso diversos projetos de investimento dirigidos 

maioritariamente à reconversão de consumos energéticos industriais, concluiu mais um projeto de 

investimento que tem subjacente o estabelecimento de uma nova unidade de negócio - uma linha de 

processamento  de sangue  -  potenciadora de valor acrescentado, que iniciará a fase comercial no final do 

4º trimestre de 2014. 

Lisboa, 31 de outubro de 2014 

A Administração 


