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1.  DESEMPENHO SEMAPA 

VOLUME DE NEGÓCIOS 

O volume de negócios consolidado do Grupo Semapa no 1º semestre de 2018 foi de 1.068,7 milhões de euros, 

resultando num ligeiro decréscimo face ao período homólogo. As exportações e vendas no exterior ascenderam a 798,2 

milhões de euros, o que representa 74,7% do volume de negócios. 

 

EBITDA 
O EBITDA do 1º semestre de 2018 aumentou cerca de 9,1% face a igual período do ano anterior, atingindo 269,3 milhões 

de euros. A margem consolidada situou-se nos 25,2%, 2,3 p.p. acima da registada no 1º semestre de 2017. 

 

RESULTADO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL A ACIONISTAS DA SEMAPA 
O resultado antes de impostos cresceu 29,2% e o resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 59,1 

milhões de euros, crescendo 36,4% face a igual período do ano anterior. 
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A evolução do resultado líquido é explicada essencialmente pelo efeito combinado dos seguintes fatores, face ao 

período homólogo:  

 Aumento do EBITDA total em cerca de 22,6 milhões de euros;  

 Diminuição de depreciações, amortizações, perdas por imparidade e provisões no valor de 6,6 milhões de euros; 

 Agravamento dos resultados financeiros líquidos em cerca de 1,0 milhões de euros; 

 Aumento dos impostos sobre o rendimento em cerca de 7,6 milhões de euros. 

DÍVIDA LÍQUIDA 

Pasta e Papel  Cimento  Ambiente  Holdings  Semapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Em 30 de junho de 2018, a dívida líquida consolidada totalizava 1.628,6 milhões de euros, o que representou uma 

redução de 45,1 milhões de euros face ao valor apurado no final do exercício de 2017, explicado positivamente pela 

geração de cash flow operacional e:  

 Pasta e papel: +47,4 milhões de euros, incorporando a realização de investimentos de cerca de 77,2 milhões de 

euros, o encaixe com a venda do negócio de pellets num montante de 67,6 milhões de euros e o pagamento de 

200 milhões de euros de dividendos;   

 Cimento: -3,2 milhões de euros, que inclui o efeito cambial positivo da conversão da dívida em moeda estrangeira 

de cerca de 14 milhões de euros, investimentos efetuados de cerca de 13,7 milhões de euros e variação de fundo 

de maneio; 

 Ambiente: +2,6 milhões de euros, essencialmente devido à dificuldade no recebimento dos valores faturados ao 

Estado; e, 

 Holdings: -91,8 milhões de euros, evolução que decorre nomeadamente do recebimento de dividendos da 

Navigator (139 milhões de euros) e do pagamento de dividendos (41,3 milhões de euros). 
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PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS 
 

 
 

PRINCIPAIS INDICADORES OPERACIONAIS 

 

 

  

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

1º S 2018 1º S 2017 Var. 2ºT 2018 2ºT 2017 Var.

Volume de negócios 1.068,7 1.076,3 -0,7% 559,9 554,8 0,9%

EBITDA 269,3 246,7 9,1% 139,7 135,6 3,1%
Margem EBITDA (%) 25,2% 22,9% 2,3 p.p. 24,9% 24,4% 0,5 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (101,3) (109,3) 7,3% (50,7) (53,7) 5,6%
Provisões (2,0) (0,5) -272,1% (3,3) (0,5) -499,6%

EBIT 166,0 136,9 21,3% 85,7 81,3 5,5%
Margem EBIT (%) 15,5% 12,7% 2,8 p.p. 15,3% 14,7% 0,7 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (41,6) (40,6) -2,4% (23,0) (23,0) 0,2%

Resultados antes de impostos 124,4 96,3 29,2% 62,7 58,2 7,7%

Impostos sobre o rendimento (28,0) (20,4) -37,1% (9,5) (7,5) -26,4%

Lucros do período 96,4 75,9 27,1% 53,2 50,7 4,9%
Atribuível a acionistas da Semapa 59,1 43,4 36,4% 32,0 29,1 10,0%
Atribuível a interesses não controlados (INC) 37,3 32,5 14,7% 21,2 21,6 -1,9%

Cash-Flow  199,7 185,7 7,5% 107,2 105,0 2,1%

30/06/2018 31/12/2017 Jun18 vs. 
Dez17

Capitais próprios (antes de INC) 825,5 843,4 -2,1%

Dívida líquida 1.628,6 1.673,7 -2,7%
Dívida Líquida / EBITDA UDM 3,11 x 3,34 x -0,2 x

Unid. 1º S 2018 1º S 2017 Var. 2ºT 2018 2ºT 2017 Var.

Pasta e Papel

Vendas de BEKP (pasta) 1 000 t 114,0 182,4 -37,5% 60,9 92,0 -33,8%

Vendas de UWF (papel) 1 000 t 756,3 771,8 -2,0% 395,1 400,6 -1,4%

Vendas totais de tissue 1 000 t 28,5 28,0 1,6% 15,0 14,0 7,6%

Cimento

Vendas de Cimento cinzento 1 000 t 2.485 2.455 1,2% 1.332 1.311 1,6%

Vendas de Betão-pronto 1 000 m3 758 706 7,3% 386 365 5,7%

Ambiente

Matéria-Prima Processada 1 000 t 61,0 58,4 4,5% 30,2 29,2 3,6%
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2.  DESEMPENHO BOLSISTA DO TÍTULO SEMAPA 

O contexto financeiro do 1º semestre de 2018 caracterizou-se pelo aumento da volatilidade, em contraste com o que 

vinha sucedendo nos últimos anos. Assim, nos primeiros 6 meses do ano, as taxas de juro aumentaram, os prémios de 

risco de dívida registaram instabilidade, o dólar fortaleceu face às principais moedas, incluindo de países emergentes e 

as bolsas registaram diversas oscilações e alguns sobressaltos. Além disso, o semestre trouxe um aumento na aversão 

ao risco devido aos receios de um movimento protecionista global e de maiores tensões geopolíticas. 

Após um 1º trimestre severo para a generalidade dos índices acionistas mundiais, o cenário melhorou no 2º trimestre 

de 2018, não sendo, no entanto suficiente para inverter a evolução negativa no conjunto do 1º semestre do ano. A 

generalidade das praças europeias registou descidas, com destaque para Frankfurt e Madrid, cuja desvalorização foi de 

4,7% e 4,2%, respetivamente. Ao invés, o PSI20 valorizou 2,6%, liderando os ganhos na Europa, impulsionado pelo sector 

da pasta e do papel. 

Neste enquadramento, as ações da Semapa registaram durante o período em análise uma valorização de 29,0%, 

bastante acima do comportamento do PSI20 (+2,6%) e do EFB (-2,5%). A cotação do título Semapa alcançou o máximo 

de 24,2 euros dia 13 de junho, o que corresponde a um novo recorde da sua cotação, e o mínimo de 17,52 euros em 6 

de fevereiro. 
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EFB – Euronext Family Business Index 

Nota: cotações de fecho 
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3.  DESEMPENHO DOS SEGMENTOS DE NEGÓCIO 

CONTRIBUIÇÃO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO 

  

Notas:  

• Para efeito do cálculo da variação da dívida líquida são utilizados os valores de 31.12.2017 

• 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 25 de julho de 2018, pelo que se 

apresentarão apenas os principais aspetos do referido comunicado. A Secil e ETSA, não sendo cotadas, não procederam 

à divulgação dos respetivos resultados, pelo que a sua atividade será descrita com maior desenvolvimento. 

IFRS - valores acumulados 
(milhões de euros) 

Pasta e Papel Cimento Ambiente Holdings Consolidado

1º S 2018 1ºS 18/17 1º S 2018 1ºS 18/17 1º S 2018 1ºS 18/17 1º S 2018 1ºS 18/17 1º S 2018

Volume de negócios 816,9 0,5% 240,7 -3,5% 11,1 -24,5% - - 1.068,7

EBITDA 226,0 13,9% 41,5 -6,4% 2,5 -36,3% (0,7) <-1000% 269,3
Margem EBITDA (%) 27,7% 3,2 p.p. 17,2% -0,5 p.p. 23,0% -4,3 p.p. 25,2%

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (74,1) 10,1% (25,7) -1,0% (1,5) -4,0% (0,1) 4,6% (101,3)
Provisões 1,3 785,7% (3,3) <-1000% - 100,0% - - (2,0)

EBIT 153,2 32,3% 12,5 -32,8% 1,1 -56,6% (0,8) <-1000% 166,0
Margem EBIT (%) 18,8% 4,5 p.p. 5,2% -2,3 p.p. 9,8% -7,2 p.p. 15,5%

Resultados f inanceiros líquidos (11,4) -36,9% (22,5) 7,1% (0,2) 10,4% (7,5) 4,3% (41,6)

Resultados antes de impostos 141,8 31,9% (9,9) -79,5% 0,9 -61,9% (8,3) -5,3% 124,4

Impostos sobre o rendimento (27,9) -64,4% 2,1 202,1% 0,1 123,4% (2,3) -122,1% (28,0)

Lucros do período 113,9 25,9% (7,8) -2,2% 0,9 -51,1% (10,6) -19,1% 96,4
Atribuível a acionistas da Semapa 79,1 25,9% (10,2) 17,9% 0,9 -51,1% (10,6) -19,1% 59,1
Atribuível a interesses não controlados (INC) 34,9 25,8% 2,4 -49,8% 0,0 -51,2% - - 37,3

Cash-Flow  186,7 7,8% 21,2 17,3% 2,4 -29,8% (10,5) -19,4% 199,7

Dívida líquida 740,1 6,8% 410,8 -0,8% 17,4 17,7% 460,3 -16,6% 1.628,6
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PASTA E PAPEL 

 

  

 

DESTAQUES DO 1º SEMESTRE 2018 (VS. 2017) 

 

• Conclusão e arranque do aumento da capacidade de produção de pasta na Figueira da Foz, que passou 

de uma capacidade nominal de 580 mil toneladas/ano para 650 mil toneladas /ano 

• Início da produção de produto acabado da primeira linha de converting de tissue em Cacia em maio 

 

• Volume de negócios totalizou 816,9 

milhões de euros, 0,5% acima do semestre 

homólogo 

• Evolução positiva dos preços permitiu 

compensar a perda de volume disponível 

para venda devido às paragens de 

manutenção prolongadas nas fábricas  
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• EBITDA cresceu 13,9% para 226,0 milhões 

de euros (vs. 198,4 milhões de euros) 

• Margem EBITDA aumentou 3,2 p.p. para 

27,7% 

• A venda do negócio de pellets (ocorrida no 

1º Trimestre) representou um impacto 

positivo líquido final no EBITDA de 13 

milhões de euros 

 

EBITDA 

 

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 efetuados na consolidação. 
 
 
 

1º S 2017 1º S 2018

198,4
226,013,9%

24,4% 27,7%

IFRS - valores acumulados
(milhões de euros)

1º S 2018 1º S 2017 Var. 2ºT 2018 2ºT 2017 Var.

Volume de negócios 816,9 812,6 0,5% 432,0 420,0 2,9%

EBITDA 226,0 198,4 13,9% 115,0 108,2 6,3%
Margem EBITDA (%) 27,7% 24,4% 3,2 p.p. 26,6% 25,8% 0,9 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (74,1) (82,4) 10,1% (36,4) (40,4) 10,0%
Provisões 1,3 (0,2) 785,7% 0,4 (0,2) 318,1%

EBIT 153,2 115,8 32,3% 79,0 67,6 17,0%
Margem EBIT (%) 18,8% 14,2% 4,5 p.p. 18,3% 16,1% 2,2 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (11,4) (8,3) -36,9% (5,9) (4,4) -34,0%

Resultados antes de impostos 141,8 107,5 31,9% 73,2 63,2 15,8%

Impostos sobre o rendimento (27,9) (17,0) -64,4% (9,8) (4,8) -104,6%

Lucros do período 113,9 90,5 25,9% 63,4 58,4 8,5%
Atribuível aos acionistas da Navigator 113,9 90,5 25,9% 63,4 57,7 9,9%
Atribuível a interesses não controlados (INC) (0,0) 0,0 -137,2% (0,0) 0,7 -100,3%

Cash-Flow 186,7 173,1 7,8% 99,4 99,1 0,4%

30/06/2018 31/12/2017 Jun18 vs. 
Dez17

Capitais próprios (antes de INC) 895,0 998,4 -10,4%

Dívida líquida 740,1 692,7 6,8%
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QUADRO RESUMO DE INDICADORES OPERACIONAIS 

 

 

No 1º semestre de 2018 a Navigator registou um volume de negócios de 816,9 milhões de euros, o que representa um 

ligeiro incremento em relação ao período homólogo. Com vendas de 604 milhões de euros, o segmento de papel 

representou 74% do volume de negócios, a energia 10% (84 milhões de euros), a pasta cerca de 9% (73 milhões de 

euros), e o negócio de tissue 5% (40 milhões de euros). O semestre ficou marcado pela evolução favorável dos preços 

do papel UWF, pasta BEKP e tissue, e pelos menores volumes disponíveis para venda devido essencialmente às paragens 

de produção ocorridas ao longo do período, que não se verificaram no semestre homólogo. 

No negócio de pasta, para além da paragem de manutenção ocorrida na fábrica de Setúbal no 1º trimestre, ocorreu, já 

em abril, uma paragem na fábrica da Figueira da Foz para manutenção, que se prologou para permitir a conclusão do 

projeto de aumento de capacidade instalada. O elevado número de dias de paragem, assim como a necessidade de 

constituição de stocks nos meses anteriores, condicionaram fortemente a disponibilidade de pasta para venda da 

Navigator durante este semestre. Deste modo, as vendas da Navigator situaram-se em 114,0 mil toneladas, 37,5% 

abaixo do volume registado no 1º semestre de 2017. A diminuição do volume foi parcialmente compensada pelo 

aumento do preço de venda, pelo que as vendas em valor refletem uma redução de 21%, para cerca de 73 milhões de 

euros. 

 

em 1 000 t 1º S 2018 1º S 2017 Var. 2ºT 2018 2ºT 2017 Var.

Pasta e Papel

Produção de BEKP (pasta) 681,6 759,8 -10,3% 335,4 377,4 -11,1%

Vendas de BEKP (pasta) 114,0 182,4 -37,5% 60,9 92,0 -33,8%

Produção de UWF (papel) 778,7 779,8 -0,1% 392,9 383,4 2,5%

Vendas de UWF (papel) 756,3 771,8 -2,0% 395,1 400,6 -1,4%

FOEX – BHKP Eur/t 851 682 24,8% 878 719 22,1%

FOEX – A4- BCopy Eur/t 854 806 6,0% 864 808 6,9%

Tissue

Produção de bobines 28,6 28,3 0,8% 14,4 13,6 5,8%

Produção de produto acabado 27,5 24,3 13,1% 13,9 12,6 10,3%

Vendas de bobines e mercadoria 0,7 4,4 -83,5% 0,1 1,7 -93,3%

Vendas de produto acabado 27,8 23,7 17,3% 14,9 12,3 21,1%

Vendas totais de tissue 28,5 28,0 1,6% 15,0 14,0 7,6%
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As condições globais do mercado de pasta continuaram positivas ao longo do semestre, mantendo-se a tendência 

ascendente nos preços verificada desde o final de 2016, tendo o valor médio do índice de referência no período – FOEX 

BHKP – aumentado 25% (851 €/t vs. 682 €/t). De acordo com os dados do PPPC, a procura mundial de pasta BEKP 

cresceu 4,5% YTD maio, em particular na China (+8,9%), verificando-se algumas condicionantes do lado da oferta 

(paragens de manutenção e outros eventos imprevistos) que retiraram um volume de pasta hardwood do mercado 

estimado em mais de 1 milhão de toneladas. 

No negócio do papel, as vendas de UWF totalizaram 756,3 mil toneladas, situando-se 2% abaixo do semestre homólogo, 

essencialmente devido a desvios na produção que resultaram de algumas paragens não programadas, assim como da 

necessidade de reconstituição de stocks de forma a assegurar um bom nível de serviço ao cliente. A evolução positiva 

do preço permitiu compensar a redução nos volumes vendidos, pelo que as vendas em valor cresceram 3,3% para 604 

milhões de euros. De facto, a Navigator implementou diversos aumentos de preço ao longo do semestre, na Europa e 

em outras geografias, que se traduziram num aumento de cerca de 6% no seu preço médio de venda quando comparado 

com o período homólogo. Este aumento está em linha com a evolução do índice de referência na Europa do FOEX A4 B-

copy, e foi positivamente influenciado pela importante melhoria no mix de produtos ao nível da qualidade (53% vendas 

premium vs. 46%) e do peso das marcas próprias (68% vs.60%), mas negativamente impactado pela evolução do câmbio 

do EUR/USD (o câmbio médio situou-se em 1,2104 no período e compara com um câmbio de 1,0830 no semestre 

homólogo). 

No negócio de tissue, verificou-se um ajustamento em alta do preço médio de venda face ao período homólogo de 2017 

(+7,6%), em resultado da melhoria do mix de produtos, com o menor peso de bobines e uma maior percentagem de 

produto acabado, assim como dos aumentos de preços implementados. O volume de vendas situou-se em 28,5 mil 

toneladas, crescendo 1,6% acima do volume do semestre homólogo. O aumento do preço médio do tissue não foi, no 

entanto, suficiente para absorver o agravamento nos custos de produção, em particular do preço da pasta (hardwood 

e softwood) e dos químicos. Em meados de maio, ocorreu o arranque da primeira linha de transformação da nova 

fábrica de Cacia, devendo a linha de produção de bobines iniciar a sua produção durante o mês de agosto.  

No negócio de energia verificou-se uma recuperação no 2º trimestre no valor das vendas de energia elétrica, o que 

conduziu no total do semestre a um ligeiro incremento de 0,2%, face ao 1º semestre do ano anterior (84,3 milhões de 

euros). Refira-se que este valor inclui as vendas de energia associadas à produção de pasta e papel (73,2 milhões de 

euros) e as vendas “stand-alone” das CTB´s (Centrais Termoelétricas a Biomassa) de 11,1 milhões de euros. A produção 

bruta total de energia elétrica no final do 1º semestre de 2018 registou uma redução de 2,5% face ao período homólogo, 

que resultou sobretudo das paragens programadas das fábricas de pasta, tendo no entanto atingido o valor de 1,09 

TWh. 

Neste enquadramento, o EBITDA situou-se em 226,0 milhões de euros, que compara com 198,4 milhões de euros 

registados no 1º semestre de 2017. O impacto final da venda do negócio das pellets nos EUA, líquido de custos e 
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ajustamentos, foi de 13 milhões de euros (um ajustamento positivo face aos 9,4 milhões de euros reportados no final 

do 1º trimestre, valor que incorporava uma estimativa de custos que acabaram por não se materializar), pelo que o 

EBITDA do semestre sem esse efeito teria sido de 213,5 milhões de euros. A margem EBITDA situou-se 27,7% (26% sem 

o impacto da venda das pellets), que compara com 24,4% em 2017. 

Do lado dos custos, continuou a verificar-se uma evolução desfavorável na rúbrica dos químicos e em particular na soda 

cáustica, com impacto nos custos variáveis unitários de produção. Os custos de logística registaram também um 

agravamento, devido essencialmente à evolução do preço do Brent. Nos custos fixos, a rúbrica de pessoal manteve a 

tendência de subida verificada no 1º trimestre, devido ao incremento do número de colaboradores com o novo projeto 

de Tissue em Cacia, ao programa de rejuvenescimento em curso e ao aumento de estimativa dos prémios de 

desempenho em virtude dos bons resultados registados pelo Grupo. Por outro lado, a Navigator prosseguiu com o seu 

programa de excelência operacional M2, tendo registado um impacto positivo YoY de cerca de 9,2 milhões de euros em 

EBITDA. 

Os resultados financeiros situaram-se em 11,4 milhões de euros negativos (vs. 8,3 milhões de euros negativos no 

período homólogo), um agravamento que se deve essencialmente ao registo do diferencial entre o valor a receber de 

parte da venda do negócio das pellets e o valor descontado do mesmo. 

Os resultados antes de impostos totalizaram 141,8 milhões de euros (vs. 107,5 milhões de euros), tendo a taxa de 

imposto efetiva do período sido negativamente afetada pela constituição de um conjunto de provisões fiscais e pelo 

aumento da taxa da derrama estadual. 

Assim, a Navigator atingiu resultados líquidos do semestre de 113,9 milhões de euros, um aumento de 25,9% em relação 

ao 1º semestre de 2017. 

2º Trimestre de 2018 vs. 2º Trimestre de 2017 

O 2º trimestre ficou marcado pela evolução positiva dos preços da pasta, papel e tissue. Os volumes registados em 2018 

ficaram, no entanto, abaixo dos volumes registados no 2º trimestre de 2017 devido às paragens de produção já 

referidas.  

O efeito de preço mais do que compensou o efeito volume, e o valor de vendas no trimestre cresceu 3% para 432 

milhões de euros. Destaque em particular para o valor das vendas de papel que cresceram cerca de 6%, fruto da 

significativa melhoria do preço médio de venda do Grupo (+7,6%). Já nas vendas de pasta, o aumento do preço médio 

de venda de cerca de 25%, não foi suficiente para atenuar a redução de volume vendido, tendo o valor das vendas de 

pasta caído cerca de 17%.  
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O EBITDA situou-se em 115 milhões de euros, o valor trimestral mais elevado registado pela Navigator, com uma 

margem de EBITDA de 26,6%. O valor de EBITDA corrigido do ajustamento da venda do negócio de pellets teria sido de 

cerca de 112 milhões de euros (26% de margem), o que ainda representaria um valor recorde para um trimestre.  
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CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

  

 

 

DESTAQUES DO 1º SEMESTRE 2018 (VS. 2017) 

 

• O volume de negócios da Secil acumulado a 

junho 2018 cifrou-se em 240,7 milhões de 

euros, 3,5% abaixo do verificado no período 

homólogo, uma diminuição de 8,6 milhões de 

euros. Esta redução deveu-se ao impacto 

negativo da desvalorização cambial face ao Euro 

das moedas dos diferentes países onde a Secil 

atua de cerca de 20 milhões de euros 

• Caso o efeito cambial adverso não tivesse 

ocorrido, o volume de negócios teria sido de 

cerca de 261,1 milhões de euros representando 

um crescimento de 4,7% 
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VOLUME DE NEGÓCIOS DESAGREGADO POR PAÍS: 

 
Nota: Outros inlcui Angola e Outros 

• O EBITDA alcançou 41,5 milhões de euros, tendo 

decrescido cerca de 2,8 milhões de euros 

comparativamente ao 1º semestre de 2017. À 

semelhança do volume de negócios, o impacto 

negativo da desvalorização cambial face ao 

Euro, foi de cerca de 3,9 milhões de euros. Caso 

não tivesse ocorrido essa desvalorização o 

EBITDA teria sido de cerca de 45,3 milhões de 

euros e o crescimento teria sido de 2,3%. 

EBITDA 

 

EBITDA DESAGREGADO POR PAÍS: 

 
Nota: Outros inlcui Angola e Outros 
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• Os resultados financeiros líquidos ascenderam a -22,5 milhões de euros, o que reflete uma melhoria face ao 1º 

semestre de 2017. Por um lado, verificou-se uma redução dos encargos com juros, e por outro, um aumento 

das diferenças de câmbio desfavoráveis 

 

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. 

IFRS - valores acumulados
 (milhões de euros)

1º S 2018 1º S 2017 Var. 2ºT 2018 2ºT 2017 Var.

Volume de negócios 240,7 249,3 -3,5% 122,4 128,0 -4,3%

EBITDA 41,5 44,3 -6,4% 23,7 25,6 -7,4%
Margem EBITDA (%) 17,2% 17,8% -0,5 p.p. 19,4% 20,0% -0,6 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (25,7) (25,4) -1,0% (13,5) (12,6) -7,7%
Provisões (3,3) (0,2) <-1000% (3,7) (0,3) <-1000%

EBIT 12,5 18,7 -32,8% 6,5 12,7 -49,0%
Margem EBIT (%) 5,2% 7,5% -2,3 p.p. 5,3% 9,9% -4,6 p.p.

Resultados f inanceiros líquidos (22,5) (24,2) 7,1% (13,3) (14,7) 9,3%

Resultados antes de impostos (9,9) (5,5) -79,5% (6,8) (1,9) -250,0%

Impostos sobre o rendimento 2,1 (2,1) 202,1% 2,5 (1,8) 238,2%

Lucros do período (7,8) (7,6) -2,2% (4,4) (3,7) -16,8%
Atribuível aos acionistas da Secil (10,2) (12,4) 17,9% (6,1) (7,0) 11,7%
Atribuível a interesses não controlados  (INC) 2,4 4,8 -49,8% 1,8 3,2 -44,6%

Cash-Flow 21,2 18,0 17,3% 12,9 9,1 40,8%

30/06/2018 31/12/2017 Jun18 vs. 
Dez17

Capitais próprios (antes de INC) 351,3 385,2 -8,8%

Dívida líquida 410,8 414,0 -0,8%
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QUADRO RESUMO DE INDICADORES OPERACIONAIS 

  
Nota: Quantidades expurgadas de vendas intra-grupo.  

em 1 000 t 1º S 2018 1º S 2017 Var. 2ºT 2018 2ºT 2017 Var.

Capacidade produtiva anual de cimento 9.750 9.750 0,0% 9.750 9.750 0,0%

Vendas

Cimento cinzento 2.485 2.455 1,2% 1.332 1.311 1,6%

Cimento branco 47 46 3,0% 23 26 -13,8%

Clinquer 319 412 -22,6% 83 213 -61,2%

Inertes 1.442 1.722 -16,2% 721 988 -27,0%

Prefabricação em betão 62 62 0,2% 33 31 3,9%

Argamassas 78 64 21,2% 39 32 24,2%

Cal hidráulica 12 13 -4,2% 7 6 6,2%

Cimento-cola 10 9 11,4% 5 4 5,4%

em 1 000 m3

Betão-pronto 758 706 7,3% 386 365 5,7%
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PORTUGAL 

Volume de Negócios EBITDA 

  

O Banco de Portugal (Boletim Económico – junho de 2018) apresentou uma projeção de crescimento económico para 

2018 de 2,3%. Esta evolução está sustentada no crescimento das exportações, na recomposição da procura interna e 

no aumento do investimento. 

O consumo de cimento em Portugal no 1º semestre de 2018 foi marcado por uma variação homóloga mensal negativa 

em março devido às chuvas, mas nos restantes meses por variações positivas. De acordo com as estimativas, o mercado 

terá crescido cerca de 6%. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas em Portugal apresentou um crescimento de 1,8% 

comparativamente ao período homólogo de 2017, atingindo os 133,5 milhões de euros. 

A unidade de negócio de Cimento em Portugal atingiu um volume de negócios de 82,1 milhões de euros, em linha com 

o período homólogo. Esta evolução deveu-se à melhoria das atividades no mercado interno, onde apesar do decréscimo 

das quantidades vendidas, o aumento do preço médio de venda permitiu mitigar a evolução desfavorável das 

quantidades. 

No mercado externo, a existência de oferta excedentária na Europa, Mediterrâneo e África Ocidental continuou a 

provocar um nível de concorrência elevado. Esta envolvente teve impacto negativo nas quantidades de venda e nos 

preços de venda. As vendas totais de exportação diminuíram cerca de 13,3%. Esta evolução deveu-se à diminuição das 

vendas de clínquer em 23% e às vendas de cimento para mercados fora do Grupo Secil em 16%. As vendas dos terminais 

aumentaram 42,5% (em especial na Holanda e em Espanha, este último integrou o Grupo Secil só em abril de 2017). Os 

preços de venda decresceram comparativamente ao 1º semestre de 2017. No entanto, o mix mais favorável de vendas 

de cimento vs. vendas de clínquer, teve um impacto positivo no volume de negócios. 
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Nos restantes segmentos de negócio com atividade desenvolvida a partir de Portugal (Betão Pronto, Inertes, 

Argamassas e Pré-fabricados), o volume de negócios acumulado a junho de 2018 ascendeu a 51,4 milhões de euros, o 

que representa um crescimento de 5,1%. 

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

maior dinamismo da construção, apesar das vendas terem sido afetadas negativamente pelas condições climatéricas 

verificadas em março. A unidade de negócio de Betão registou um crescimento das quantidades vendidas de 17,3%, 

crescimento verificado no mercado português e também influenciado positivamente pelas vendas em Espanha. 

O EBITDA do conjunto das atividades em Portugal decresceu 3,7%, cifrando-se em 19,0 milhões de euros face aos 19,7 

milhões do 1º semestre de 2017. 

A unidade de negócio de Cimento atingiu um EBITDA de 14,1 milhões de euros, valor ligeiramente inferior ao do período 

homólogo que totalizou 14,3 milhões de euros. Este ligeiro decréscimo deve-se ao aumento dos custos variáveis, em 

resultado do aumento dos preços dos combustíveis fósseis e também do acréscimo dos custos com manutenção face 

ao período homólogo. No 1º semestre de 2018 já foram efetuadas algumas das manutenções relevantes, que em 2017 

foram realizadas no 2º semestre, pelo que esta variação negativa decorre apenas do timing de realização das 

manutenções. A venda de excedentes de licenças de CO2 no período totalizou 2,9 milhões de euros.  

As unidades de negócio de materiais de construção apresentaram um EBITDA de 4,9 milhões de euros, o que compara 

com os 5,4 milhões de euros acumulados a junho de 2017. Este decréscimo deve-se a uma pressão sobre os preços de 

venda no betão pronto e ao aumento dos custos variáveis de produção, devido a uma menor disponibilidade de cinzas 

e ao aumento do preço da areia fina. 

LÍBANO 

Volume de Negócios EBITDA 
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De acordo com os últimos dados publicados pelo FMI, a economia libanesa deverá crescer 1,5% em 2018 (World 

Economic Outlook, FMI abril 2018). 

A evolução da situação económica e política no Líbano continua incerta. Foram realizadas em maio de 2018 eleições 

parlamentares, sendo esperado que até ao final do ano seja formado o governo. 

O consumo de cimento durante o 1º semestre de 2018 atingiu as 2,32 milhões de toneladas, inferior ao período 

homólogo em 4%, influenciado por um longo período de chuvas (1º trimestre) e por uma tendência de decréscimo do 

mercado. 

O volume de negócios do conjunto das operações no Líbano registou um valor inferior ao período homólogo, tendo 

atingido os 39,5 milhões de euros. Este montante está influenciado negativamente pela desvalorização cambial do dólar 

face ao euro, em cerca de 4,7 milhões de euros. 

As vendas de Cimento totalizaram 532 mil toneladas, valor igual ao do período homólogo, uma vez que os seus mercados 

relevantes não foram tão afetados pelas chuvas. O volume de negócios decresceu face ao período homólogo, em virtude 

da diminuição do preço de venda, devido ao aumento da competitividade do mercado e influenciado pela 

desvalorização cambial, alcançando os 36,8 milhões de euros.  

O volume de negócios de Betão registou uma redução de 19,1% quando comparado com o período homólogo, atingindo 

2,7 milhões de euros, resultante da redução de 11,4% das quantidades vendidas e manutenção do nível de preços. 

O EBITDA conjunto das operações do Líbano totalizou 11,1 milhões de euros, o que representou uma diminuição de 

37,8%, quando comparado com o período homólogo. A unidade de Cimento atingiu um EBITDA de 11,2 milhões de 

euros, 36,5% abaixo do período homólogo. Este decréscimo deveu-se ao aumento dos custos de produção, 

nomeadamente ao impacto do aumento do preço dos combustíveis sólidos e à entrada em vigor (no 4º trimestre de 

2017) de um novo imposto especial sobre a produção de cimento (com um impacto de cerca de 1,8 milhões de euros a 

junho de 2018). Refira-se que o EBITDA acumulado a junho de 2017 estava influenciado positivamente pelo recebimento 

de cerca de 2 milhões de euros de uma indemnização de uma seguradora, devido à avaria de um dos moinhos em 2016. 

O EBITDA no 1º semestre de 2018 encontra-se influenciado negativamente pela desvalorização cambial do dólar face 

ao euro de cerca de 1,3 milhões de euros. 

Caso não tivesse ocorrido o efeito cambial e não tivesse sido recebida a indemnização acima referida, o EBITDA teria 

sido de 12,4 milhões de euros que compararia com os 15,9 milhões de euros do período homólogo. 
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BRASIL 

Volume de Negócios EBITDA 

   

O FMI aponta para um crescimento de 1,8%, da economia brasileira em 2018 (World Economic Outlook Update, FMI 

julho 2018). 

A economia brasileira continuou a ser afetada pela falta de confiança dos agentes económicos e falta de investimento 

público, muito influenciados pela situação política que se mantém muito instável. Apesar da redução das taxas de juro, 

o investimento privado não aumentou significativamente. No 1º semestre verificou-se uma deterioração da taxa de 

câmbio. 

Desde a greve dos camionistas que ocorreu em maio, verificou-se uma alteração das previsões dos agentes económicos 

(visíveis nos relatórios Focus do BCB), que reduziram as previsões de crescimento económico (no início do ano estimava-

se cerca de 2,7%, neste momento será de 1,5%) e aumentaram as previsões da inflação. Ainda é incerto o total impacto 

da tabela de fretes (em resultados das reivindicações dos camionistas) na inflação nos próximos meses e também em 

toda a cadeia produtiva. 

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

cimento para o mercado interno decresceram 1,5% no 1º semestre, fortemente influenciado pela greve dos camionistas 

de maio (mês onde as vendas tiveram uma quebra de cerca de 20%). O mês de junho apresentou alguma recuperação, 

em parte pelas quantidades não vendidas em maio. Os meses de fevereiro e março foram também marcados por forte 

períodos de chuvas em todo o país, o que limitou também o desempenho das vendas de cimento. 

O volume de negócios do conjunto das operações atingiu os 37,2 milhões de euros o que representou um decréscimo 

de 14,2%. Esta diminuição está influenciada pela diminuição das quantidades vendidas de cimento e pela desvalorização 

cambial do real face ao euro (em cerca de 7,4 milhões de euros). 
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As vendas do Brasil Cimento foram de 609 mil toneladas, o que representou um decréscimo de 1,5% face ao 1º semestre 

de 2017. No entanto, verificou-se a subida do preço médio de venda, representando um crescimento continuado desde 

o final do 1º semestre de 2017. Esta melhoria dos preços foi resultado de pequenos aumentos que se foram registando 

nos diversos estados onde a Secil atua, um sinal importante para a manutenção do equilíbrio da empresa, mas ainda 

está longe dos preços anteriormente praticados antes da crise. 

As vendas de Betão, mercado também afetado negativamente pela conjuntura, decresceram cerca de 4,0%, tendo sido 

vendidos 116 mil m3. O preço de venda mantém-se praticamente estável quando comparado com igual período do ano 

passado. 

No 1º semestre, o EBITDA atingiu 3,1 milhões de euros, o que compara com o valor de 2,3 milhões de euros em igual 

período do ano anterior. Sem efeito cambial, o EBITDA teria sido de 3,7 milhões de euros o que representaria um 

crescimento de 60,3%. A importante reorganização da estrutura efetuada em 2017 permitiu obter poupanças 

significativas nos custos fixos destas unidades. Os custos de produção variáveis apresentaram uma redução de 1,5% em 

relação a igual período do ano anterior, resultante de melhorias operacionais, nomeadamente a nível de consumos 

térmicos. Os custos fixos de produção e de estrutura também ficaram abaixo face a igual período do ano anterior, devido 

a algumas medidas de reorganização/reestruturação interna realizadas ao longo do 2º semestre de 2017. 

 

TUNÍSIA 

Volume de Negócios EBITDA 

  

De acordo com os últimos dados publicados pelo FMI, a economia tunisina deverá crescer 2,4% em 2018, crescimento 

superior aos 1,9% verificados em 2017 (World Economic Outlook, FMI abril 2018). 
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A Tunísia continua a enfrentar desafios significativos, incluindo elevados défices externos e fiscais, aumento da dívida e 

um crescimento insuficiente para reduzir o desemprego. Subsiste ainda alguma instabilidade social e uma pressão nas 

reivindicações sindicais. O défice do estado reflete-se nas obras públicas e o sector imobiliário enfrenta dificuldades de 

financiamento, com impacto no volume da construção. 

Neste contexto, estima-se que o mercado interno de cimento tenha praticamente estagnado face ao período homólogo, 

tendo registado um ligeiro acréscimo de 0,9%. O mercado de cimento continuou a ser caracterizado por uma 

concorrência muito intensa, devido ao excesso de capacidade instalada. No entanto, em 2018 assistiu-se a um aumento 

dos preços de venda. 

O mercado de exportação de cimento registou uma redução significativa devido a constrangimentos na fronteira com 

a Líbia e com a obtenção de divisas no mercado financeiro Líbio. 

O volume de negócios do conjunto das operações desenvolvidas na Tunísia no 1º semestre de 2018, atingiu cerca de 

22,6 milhões de euros, que se traduziu numa variação homóloga positiva de 1,9% e incorpora uma desvalorização 

cambial do dinar face ao euro de cerca de 4,3 milhões de euros. 

Na unidade de negócio de Cimento na Tunísia, o volume de negócios cresceu cerca de 7,7% tendo-se cifrado em 20,3 

milhões de euros. No mercado interno as quantidades vendidas cresceram cerca de 15,9%, apesar do ligeiro 

crescimento de mercado. Os preços de venda que vinham a decrescer no mercado interno em 2017, e cuja diminuição 

não foi acompanhada pela Secil, registaram aumentos no final de 2017 e no 1º semestre de 2018. Estes aumentos foram 

efetuados pela generalidade dos players. O aumento dos preços dos combustíveis, o aumento generalizado de preços 

na Tunísia e de impostos, terão sido os impulsionadores para que os produtores de cimento ajustassem os níveis de 

preços. As quantidades vendidas de cimento e clínquer para o mercado externo reduziram-se em 6,6%. 

O volume de negócios de Betão decresceu cerca de 30,1%, atingindo 2,3 milhões de euros, resultante da diminuição do 

volume de vendas em cerca de 20,4%. 

No 1º semestre de 2018, o EBITDA das atividades na Tunísia atingiu 6,1 milhões de euros, o que representou um 

crescimento de 53,8% face ao período homólogo. Esta variação incorpora uma desvalorização cambial do dinar face ao 

euro de cerca de 1,1 milhões de euros, sendo que sem este efeito o EBITDA teria sido de 7,2 milhões de euros. 

Este aumento do EBITDA é justificado pelo aumento do volume de vendas em quantidade e dos preços no mercado 

interno. Estes impactos positivos permitiram mais que compensar os efeitos negativos do aumento dos custos com 

energia térmica (devido ao aumento dos preços dos combustíveis), com materiais de embalagem, matérias primas e 

manutenção. O crescimento dos custos com manutenção está relacionado com o facto de que a junho de 2018 a maior 

parte das grandes manutenções anuais já terem sido realizadas. 
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ANGOLA E OUTROS  

O FMI prevê que a economia angolana em 2018 tenha um crescimento de 2,2% (World Economic Outlook, FMI abril 

2018).  

A situação financeira e económica em Angola continua difícil. Apesar do aumento dos preços do petróleo e do 

lançamento de algumas reformas, a economia continua estagnada, o sector bancário fragilizado e existe uma elevada 

escassez de divisas, provocando dificuldades a muitas empresas. Para fazer face a esta situação, o Governo Angolano 

implementou fortes medidas de redução de custos e lançou vários programas de diversificação da economia que, no 

entanto, não produziram resultados imediatos, pois não existem investidores estrangeiros a apostar na economia 

angolana e o Estado debate-se com problemas financeiros. 

O mercado Angolano de cimento apresentou uma variação nula relativamente ao período homólogo de 2017. Contudo, 

pela primeira vez em 3 anos foi interrompida a quebra contínua, que se verificava desde 2015. 

As quantidades vendidas de cimento cresceram 12,8% face às vendas acumuladas a junho de 2017, tendo sido vendidas 

no 1º semestre de 2018 cerca de 63 mil toneladas. Esta evolução positiva dos volumes num mercado estagnado foi 

conseguida devido ao facto de alguns dos produtores de cimento estarem em dificuldades financeiras e/ou operacionais 

no início de 2018. Num contexto de forte inflação e de significativa desvalorização do kwanza face ao euro, a Secil tem 

vindo a implementar uma rigorosa política de preços que lhe permite fazer face ao agravamento dos custos expressos 

tanto em moeda nacional como os decorrentes das importações que faz para garantir a sua operação. Nestes termos, 

o preço do cimento aumentou em cerca de 33% face a junho de 2017. 

Em consequência, o volume de negócios atingiu um total de 8,0 milhões de euros, valor superior ao do 1º semestre de 

2017 (ainda que influenciado negativamente pela desvalorização cambial) e o EBITDA acumulado a junho de 2018 

atingiu os 2,2 milhões de euros, 409,4% acima do verificado no período homólogo. Os custos foram substancialmente 

afetados pela desvalorização do Kwanza face ao Euro. Os custos variáveis subiram 16%, fundamentalmente devido ao 

aumento do custo de aquisição do clínquer. Os custos fixos cresceram 22%, sendo as principais rúbricas responsáveis 

por este aumento os custos com materiais de conservação, cuja indexação à taxa de câmbio é significativa. 

Apesar deste aumento dos custos, o acréscimo do preço de venda e das quantidades vendidas, foram suficientes para 

permitir a obtenção de resultados operacionais superiores aos do 1º semestre de 2017. 

2º Trimestre de 2018 vs. 2º Trimestre de 2017 

O EBITDA do 2º trimestre de 2018 foi inferior em cerca de 1,9 milhões de euros face ao período homólogo. Esta variação 

negativa deveu-se essencialmente ao EBITDA do Líbano, cujo valor decresceu 4,2 milhões de euros. Este decréscimo é 

explicado pelo facto de no 2º trimestre de 2017 ter sido recebida uma indemnização de um seguro no montante de 2 
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milhões de euros e de o 2º trimestre de 2018 estar impactado negativamente pelo imposto sobre a produção (que só 

entrou em vigor no 4º trimestre de 2017) em cerca de 700 mil euros. O EBITDA do 2º trimestre tem também o impacto 

do aumento dos preços do petcoque em 600 mil euros. 

Esta variação negativa foi contudo parcialmente compensada pela performance mais positiva da Tunísia, cujo EBITDA 

cresceu 2,2 milhões de euros. Este crescimento deveu-se ao aumento das vendas no mercado interno (+0,8 milhões de 

euros) e ao aumento do preço de venda (+1,4 milhões de euros). 
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AMBIENTE 
 

  

 

DESTAQUES DO 1º SEMESTRE 2018 (VS. 2017) 

 

  

• O volume de negócios da ETSA cifrou-se em 

cerca de 11,1 milhões de euros no 1º semestre 

de 2018, o que representou uma diminuição de 

aproximadamente 24,5% relativamente a igual 

período de 2017. Esta diminuição resulta de um 

decréscimo das vendas em cerca de 43,7%, 

devido às atuais condições de mercado, 

parcialmente atenuada pelo crescimento de 

cerca de 2,7% nas prestações consolidadas de 

serviços 
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• O EBITDA da ETSA totalizou cerca de 2,5 milhões 

de euros nos primeiros 6 meses do ano de 2018, 

o que representou uma quebra de cerca de 

36,3% face ao período homólogo de 2017, 

explicado essencialmente pela diminuição das 

quantidades vendidas e respetivos preços de 

venda  

EBITDA 

 

• Os resultados financeiros melhoraram em cerca de 10,4% face ao período homólogo do ano anterior, 

essencialmente em resultado da redução da dívida média 

 

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. 
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Volume de negócios 11,1 14,7 -24,5% 5,5 7,2 -22,7%

EBITDA 2,5 4,0 -36,3% 1,0 1,7 -40,6%
Margem EBITDA (%) 23,0% 27,3% -4,3 p.p. 18,1% 23,6% -5,5 p.p.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade (1,5) (1,4) -4,0% (0,7) (0,7) -6,0%
Provisões - (0,1) 100,0% - (0,1) 100,0%
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O volume de negócios da ETSA cifrou-se em cerca de 11,1 milhões de euros no 1º semestre de 2018, o que representou 

uma diminuição de aproximadamente 24,5% relativamente a igual período de 2017.  

Esta variação resulta cumulativa e essencialmente de (i) uma diminuição das quantidades vendidas de categoria 3 em 

cerca de 6,9% face ao 1º semestre do ano anterior, (ii) uma diminuição do preço médio de venda de gorduras de 

categoria 3, em cerca de 21,1% e das farinhas da mesma categoria em cerca de 41,1% em relação ao praticado em 

idêntico período de 2017, sendo que no caso da gordura estas diminuições de preços e quantidades foram provocadas 

em grande parte pela introdução de tarifas alfandegárias por parte dos EUA ao biodiesel da Argentina que passou a ser 

exportado para a Europa, iii) um aumento de cerca de 2,7% nas prestações consolidadas de serviços, essencialmente 

devido ao crescimento do valor faturado pela subsidiária ABAPOR (que registou um acréscimo de cerca de 6,4% 

relativamente ao período homólogo do ano anterior), mas também por um aumento de prestação de serviços aos 

matadouros pela subsidiária ITS em cerca de 10,0%. 

O EBITDA da ETSA totalizou cerca de 2,5 milhões de euros nestes primeiros 6 meses do ano de 2018, o que representou 

uma quebra de cerca de 36,3% face ao período homólogo de 2017, explicado essencialmente pela diminuição das 

quantidades vendidas e respetivos preços de venda, embora parcialmente anulado pela diminuição dos custos com 

combustíveis térmicos utilizados no processo de conversão industrial. A margem de EBITDA atingiu 23,0%, o que se 

traduziu numa variação negativa de cerca de 4,3 p.p face à margem registada no período homólogo de 2017.  

Os resultados financeiros melhoraram em cerca de 10,4% face ao período homólogo do ano anterior, essencialmente 

em resultado da redução da dívida média, apesar da dificuldade no recebimento dos valores faturados ao Estado, sendo 

que a dívida vencida por parte do Estado ascendia a 7,6 milhões de euros no final do 1º semestre. 

O resultado líquido no final do 1º semestre totalizou 0,9 milhões de euros. 

2º Trimestre de 2018 vs. 2º Trimestre de 2017 

O volume de negócios da ETSA do 2º Trimestre de 2018 cifrou-se em cerca de 5,5 milhões de euros, o que representou 

uma diminuição de aproximadamente 22,7% relativamente a igual período de 2017. Esta diminuição resulta de um 

decréscimo das vendas em cerca de 36,5%, devido às atuais condições de mercado, enquanto que as prestações 

consolidadas de serviços apresentaram um decréscimo inferior a 1%. 

A variação das vendas resulta essencialmente de (i) uma diminuição do preço médio de venda de gorduras de categoria 

3, em cerca de 24,9% e das farinhas da mesma categoria em cerca de 42,4% em relação ao praticado em idêntico período 

de 2017, (ii) um decréscimo das quantidades vendidas de Gordura de Categoria 1 em 83,7% a um preço inferior em 

cerca de 27,6%, tendo estes efeitos sido ligeiramente atenuados por (iii) um aumento das quantidades vendidas de 

categoria 3 (quando analisadas em conjunto) em cerca de 9,2% face ao 2º trimestre do ano anterior. 
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Os efeitos atrás descritos conjugados com uma contenção nos custos com FSE’s e Gastos com o pessoal, contribuiram 

para um decréscimo do EBITDA do 2º Trimestre de 2018 quando comparado com o período homólogo em cerca de 

40,6%. 

4.  EVENTOS SUBSEQUENTES 

MOÇAMBIQUE 
Tal como informado ao mercado em 9 de julho de 2018, a Portucel Moçambique e o Governo de Moçambique assinaram 

um memorando de entendimento em relação à reformulação do projeto de investimento, que passará a desenvolver-

se em duas fases. Num primeiro momento será criada uma base florestal de cerca de 40 000 hectares, que garantirá o 

abastecimento de uma unidade (a construir) de produção de estilha de madeira de eucalipto para exportação, de cerca 

de 1 milhão de toneladas por ano, num investimento global estimado de USD 140 milhões. 

Foi constituída uma equipa conjunta entre a Portucel Moçambique e o Governo para, num prazo estimado de 6 meses, 

trabalhar com vista a assegurar o cumprimento das condições precedentes necessárias para avançar com o 

investimento, onde se inclui o estabelecimento das infraestruturas logísticas necessárias à exportação de estilha. A 

primeira fase do projeto está portanto condicionada à boa resolução das condições precedentes identificadas no 

Memorando de Entendimento agora assinado com o Governo de Moçambique. 

5.  PERSPETIVAS FUTURAS 

PASTA E PAPEL  
As perspetivas para o sector da pasta mantiveram-se positivas ao longo do 1º semestre de 2018, verificando-se uma 

pressão em alta no preço durante este período. Uma maior disciplina por parte dos produtores, conjugada com 

paragens de produção programadas e alguns eventos não previstos, condicionaram novamente a quantidade de pasta 

disponível no mercado, mantendo-se, por outro lado, uma procura forte que tem conseguido absorver as novas 

capacidades que arrancaram no ano passado. Neste momento, não se antecipam fatores que possam vir alterar 

significativamente esta tendência positiva do mercado. 

O período ficou marcado pela conclusão e arranque do projeto denominado PO3 (Projeto de Otimização 3), de aumento 

da capacidade de produção de pasta na Figueira da Foz, que passou de uma capacidade nominal de 580 mil 

toneladas/ano para 650 mil toneladas/ano. Este projeto incluiu também um conjunto de importantes melhorias 

ambientais com impacto significativo na globalidade do Complexo Fabril da Figueira da Foz. Um dos objetivos foi 

melhorar a eficiência do processo de produção de pasta, com a redução do consumo específico de madeira e de 

químicos, assim como a implementação das melhores práticas ambientais, nomeadamente com a incorporação da 

deslinhificação por oxigénio e a consequente diminuição de efluentes, e ainda um investimento num queimador de 
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gases não-condensáveis integrado na Caldeira de Recuperação, com consequente redução ao nível dos odores, para 

valores muito baixos e quase impercetíveis. O aumento de capacidade da Figueira da Foz representou um investimento 

de cerca de 9,3 milhões de euros, neste semestre. 

Do lado do papel UWF, o nível da carteira de encomendas mantém-se elevado e a Navigator liderou durante o 1º 

semestre um conjunto de aumentos de preços na Europa, no mercado norte-americano e nos mercados internacionais. 

Os produtores de papel não integrados continuam com uma forte pressão devido ao grande aumento do custo da pasta, 

assim como da subida dos custos de químicos e de logística, verificando-se atualmente uma situação de margens 

negativas, algo nunca antes verificado no sector. Outros produtores anunciaram novos aumentos de preço nos Estados 

Unidos e nos restantes mercados internacionais, tendo a Navigator anunciado aos seus clientes, em maio, um aumento 

de preços na Europa com efeitos a partir de 1 de julho, antecipando um novo aumento de magnitude equivalente 

perspetivado para outubro. 

No mercado do tissue mantém-se também a forte pressão provocada pelo elevado nível dos preços da pasta e, apesar 

de se ter verificado uma evolução positiva no preço do tissue durante o semestre, a globalidade dos produtores não 

conseguiu ainda repercutir na totalidade o aumento deste fator de custo no preço final dos seus produtos. A Navigator 

irá proceder a novos aumentos de preços. Em paralelo, proceder-se-á ao arranque da produção de bobines em Cacia 

previsto para o 3º trimestre, o que permitirá duplicar a capacidade produtiva da Navigator. O forte desempenho 

comercial desenvolvido ao longo dos últimos meses permite perspetivar uma boa colocação da nova produção junto 

dos clientes. 

Importa referir que, apesar da manutenção das expectativas positivas para o crescimento das principais economias 

mundiais, em particular para a economia norte-americana e europeia, existe também uma crescente volatilidade nos 

mercados, fruto dos receios das potenciais consequências do aumento das tensões comerciais. A Navigator, que vende 

os seus produtos em cerca de 130 geografias e tem as suas vendas expostas à evolução de diferentes moedas 

internacionais, em particular do USD, não pode deixar de ver com alguma preocupação estes recentes 

desenvolvimentos. 

CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
Em Portugal, as expectativas para 2018 são moderadamente positivas. Os indicadores macroeconómicos apontam para 

um crescimento embora o nível de investimento, condicionado pela gestão do défice seja um fator limitativo. A evolução 

do contexto externo poderá também ter um papel decisivo no crescimento, sendo que, a sua evolução é agora vista de 

forma mais positiva pela maioria dos organismos internacionais que acompanham a evolução económica mundial.  

A generalidade das previsões avançadas para a evolução da construção em 2018 é favorável. A Comissão Europeia 

antecipa um crescimento de 3,2% do investimento em construção, e a FEPICOP prevê uma evolução de +4,5% no 

produto do setor em 2018. Também a análise às respostas dos empresários do sector aos inquéritos qualitativos do INE 
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permite concluir que os responsáveis pelas empresas encaram de forma mais favorável a evolução do setor da 

construção. A dinâmica do mercado de arrendamento e o crescimento do setor do turismo são os drivers que mais 

motivam esta tendência de crescimento. Estas perspetivas deixam antever uma melhoria dos resultados em Portugal. 

No Líbano, a procura de cimento deverá diminuir ligeiramente em relação a 2017, apesar de alguma melhoria na 

situação política. Os novos impostos implementados no último trimestre de 2017 deverão ter um impacto negativo nos 

resultados das empresas de cimento do país. Os desenvolvimentos potenciais nas condições do conflito sírio e da 

situação dos refugiados sírios no Líbano provavelmente terão um impacto macro económico e de mercado que não 

pode ser totalmente antecipado nesta fase. Espera-se que um ambiente competitivo desafiador continue no 2º 

semestre de 2018. 

No Brasil, para o ano de 2018, é expectável que continuem as 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 um forte condicionante do crescimento, realizando-se eleições Presidenciais em outubro de 2018. O 

impacto ainda desconhecido da greve dos camionistas e a consequente aprovação da tabela de fretes, que terá impacto 

nos custos logísticos poderá levar a um aumento da inflação. As perspetivas são positivas para os preços de venda que 

têm vindo a crescer desde meados de 2017 onde atingiram o valor mais baixo, em termos nominais, dos últimos anos. 

Por outro lado, continuarão os esforços da melhoria dos custos de produção e contenção de custos fixos.  

Na Tunísia é expectável que o nível concorrencial se mantenha intenso, dado o excesso de oferta no país. No entanto, 

o aumento dos preços de venda que se tem vindo a verificar, permite expectativas positivas quanto à sua evolução ao 

longo de 2018. A Tunísia atravessa uma difícil situação financeira. A instabilidade social poderá aumentar em resultado 

das reformas que o governo está obrigado a implementar para reduzir o défice corrente e orçamental. 

As perspetivas para 2018 em Angola são moderadamente positivas. Os programas de diversificação da economia 

lançados pelo executivo angolano e a tendência de subida do preço de venda do petróleo indiciam uma retoma 

económica em 2018, que terá como consequência um crescimento do consumo de cimento. 

A dificuldade de obtenção de divisas num quadro de crise cambial vivida em Angola e a resolução dos problemas 

operacionais dos demais produtores de cimento colocam desafios acrescidos às nossas operações no futuro próximo. 

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

manutenção das condições atuais no setor onde a ETSA se insere, sem alterações significativas a nível do consumo 

alimentar. 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. 
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Prevê-se que o mercado de biodiesel na Europa possa melhorar no 2º semestre devido à reintrodução de barreiras 

alfandegárias ao biodiesel vindo da Argentina e da Indonésia previstas para outubro deste ano. Os baixos preços com 

que estes produtos importados são vendidos na Europa tem tido um efeito muito negativo sobre a indústria Europeia 

de biodiesel que teve que reduzir ou mesmo suspender a sua atividade no 1º semestre de 2018 pressionando 

negativamente o preço da gordura animal. 

 

Lisboa, 27 de julho de 2018 

 

A Administração  
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CALENDÁRIO FINANCEIRO 

Data Evento 

31 outubro 2018 Divulgação dos Resultados dos Primeiros 9 Meses de 2018  

 

 

 

DEFINIÇÕES 

EBITDA = EBIT + Depreciações, amortizações e perdas por imparidade + Provisões  

EBITDA UDM = EBITDA dos últimos doze meses 

Cash-Flow = Lucros do período + Depreciações, amortizações e perdas por imparidade + Provisões 

Dívida líquida = Dívida remunerada não corrente (líquida de encargos com emissão de empréstimos) + Dívida 

remunerada corrente (incluindo dívida a acionistas) – Caixa e seus equivalentes 
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ADVERTÊNCIA 

O presente documento contém afirmações que dizem respeito ao futuro e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem 

levar a resultados reais diferentes dos indicados nessas afirmações. Os referidos riscos e incertezas resultam de fatores 

alheios ao controlo e capacidade de previsão da Semapa, como, por exemplo, condições macroeconómicas, mercados 

de concessão de crédito, flutuações de moeda e alterações legislativas ou regulamentares. As afirmações acerca do 

futuro previstas neste documento referem-se apenas ao mesmo e à data da sua divulgação, pelo que a Semapa não 

assume qualquer obrigação de as atualizar. 
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