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Evolução da Actividade

• Vendas consolidadas do Grupo cifraram-se em 178 milhões de Euros
ü Volume de Negócios inferior em 2,25 milhões de Euros (-1,2%);

Em termos globais

• Perca de 2,7%, nas tintas decorativas

ü Redução da actividade em Portugal

• Crescimento de 2,4% na repintura

ü Componente de trading e Angola (+85%)

ü Desempenho negativo em Portugal

• Crescimento de 4,3% na indústria

ü Bom desempenho da actividade exportadora

• Crescimento negativo (-11,4%) de Acessórios e Outros

ü Conclusão, em Portugal, do processo da mudança de máquinas tintométricas para 
o novo sistema de 3G



Portugal

• Quebra de 6,3% - mercado terá caído 9%

ü Espelha a letargia da economia Portuguesa

§ Sector da construção

Espanha

• Crescimento de 2,3%

ü O mercado como um todo terá crescido 1% - 1,5%, crescendo as decorativas 
2%, ao contrário da Industria que recua 0,5%.

§ Crescimento do mercado sustentado na gama baixa

Trading

• Crescemos 17%

ü Robusto crescimento do mercado Africano

Evolução da Actividade
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Performance do Grupo

Portugal

• Segmento de tintas decorativas evidencia forte quebra das vendas em valor 
(-6,7%)
ü Mercado habitacional em recessão

§ Elevado número de andares em venda, essencialmente na periferia das grandes cidades
Ø Quebra na construção de Edifícios residenciais
Ø Quebra no número de licenças emitidas

§ Reabilitação não arranca
Lei do arrendamento em revisão

• Segmento da indústria com crescimento de 1%, um bom desempenho
ü Mercado com evolução negativa

§ Conjuntura económica
§ Fraca competitividade da industria nacional



5

Performance do Grupo

Espanha

• Crescemos 1,3% nas tintas decorativas

ü Dificuldade da marca penetrar no subsegmento de obra nova

• No sector da anticorrosão o crescimento foi moderado (+3,5%)

ü Continuam a ser lançadas obras novas para as quais estamos bem 
posicionados.

• Na industria tivemos um desempenho frouxo (4%)

ü Vamos rever a estratégia para 2006, já que queremos crescer vigorosamente 
neste mercado
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Perspectivas

A componente Portuguesa do nosso negócio, que ainda representa 2/3 da 
nossa actividade, manter-se-á pressionada pela conjuntura económica, pelo 
que prevemos que o mercado das tintas continuará a cair em quantidade e 
poderá apenas marginalmente aumentar em valor.

Espanha, com a construção a manter-se como sustentáculo do crescimento 
económico, continuará a evidenciar uma evolução positiva, que será
potenciada por uma forte aposta no desenvolvimento do segmento de tintas 
para a indústria.

A componente de trading e Angola darão um contributo muito positivo à
actividade prevista para 2006. 
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Volume de Negócios

Por Destino:

-1%-2.236180.263178.027

17%1.3758.1519.527Angola

17%1.5509.33210.882Exportação

2%1.35759.58060.937Espanha

-6%-6.518103.20096.682Portugal

%K€20042005

Variação
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Demonstração de Resultados Consolidada

6,3%4,6%

-27%-3.08111.2908.209Resultado Líquido

8,6%7,0%

-20%-3.04715.50412.457EBIT

14,0%12,8%

-10%-2.53725.26322.725EBITDA

56,5%54,4%

-5%-5.050101.90696.856Margem Bruta

-1%-2.236180.263178.027Volume de Negócios

%K€20042005

Variação
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Balanço Consolidado

-1%-784115.131114.347Capital Investido

-13%-6.06247.68641.624Endividamento Bancário Líquido

8%5.27867.44672.724Capital Próprio

-27%-3.08111.2908.209Resultado líquido do exercício

21%7.79537.06744.863Outras reservas

-10%563-5.911-5.348Acções Próprias

0%025.00025.000Capital social

-1%-784115.131114.347Activo Líquido

0%-204.4564.436Impostos Diferidos

-11%-4.50642.30637.800Fundo de Maneio

5%3.37867.23370.611Imobilizado

32%3641.1361.500Investimentos Financeiros

%K€20042005

Variação


