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1.Síntese da Actividade

Tem sido uma preocupação constante da Sociedade, a criação de valor para os accionistas a
par de um desenvolvimento sustentado do Grupo Semapa.
Durante o exercício, demos mais um passo nesse sentido ao adquirirmos uma participação de
controle (67,1%) no Grupo Portucel Soporcel.
O Grupo passou então a exercer a sua actividade através do controlo de três áreas de negócio
a saber:
□
□
□

Cimento e seus derivados através do Grupo Secil
Energias renováveis através do Grupo Enersis II
Papel e pasta de papel através do Grupo Portucel Soporcel

Actualmente somos um importante Grupo Industrial Português com responsabilidades
crescentes na economia Portuguesa passando a ter uma dimensão que nos permite intensificar
o ritmo da nossa internacionalização e aumentar a possibilidade de concretizar novas
oportunidades de negócio.
Como é do conhecimento do público, em 2003 a SEMAPA adquiriu 41,06% adicionais do
capital social da Secil passando a deter directa e indirectamente 100% desta sociedade.
Durante o exercício de 2004, e prosseguindo a estratégia delineada no passado, alienou uma
participação de 45,1% do capital social da Secil ao grupo cimenteiro de origem Irlandesa CRH
PLC, por cerca de 327 milhões de euros tendo realizado uma mais valia de cerca de 144
milhões de euros.
Igualmente, o Grupo alienou a participação que detinha do capital social da Cimpor (9%) por
cerca de 251 milhões de euros tendo realizado uma mais valia de cerca de 27,5 milhões de
euros líquida de impostos diferidos.
Concluiu-se a reestruturação da cadeia de participações dos interesses na Enersis, SGPS,
S.A., que agrupava as participações do Grupo Semapa na área das energias renováveis
passando esta a constituir um ramo de negócios autónomo da holding ao ter sido alienado pelo
grupo Secil à Semapa.
O Grupo Semapa foi declarado vencedor pelo Conselho de Ministros do concurso de
privatização de uma participação de 30 % no capital social da Portucel – Empresa Produtora
de Pasta e Papel, S.A. Posteriormente, lançou uma OPA sobre a totalidade do capital social
da Portucel, tendo encerrado o exercício com uma participação de 67,1 % do capital social
desta empresa.
Atendendo às operações realizadas, o desempenho do Grupo Semapa no exercício de 2004
foi muito positivo: o resultado líquido positivo de 182 milhões de euros foi substancialmente
superior aos registados em anos anteriores o que se justifica essencialmente pelas mais valias
geradas nas alienações das participações Secil e Cimpor referidas anteriormente.
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As alterações de participações accionistas do Grupo Semapa ocorridas ao longo de 2004, e
anteriormente referidas, determinam uma significativa alteração do perímetro de consolidação e
não permitem a comparabilidade tal qual entre os exercícios de 2003 e 2004 ao nível dos
principais indicadores e magnitudes.
A alteração mais importante ocorrida foi a inclusão do Grupo Portucel Soporcel no perímetro
de consolidação de acordo com as normas contabilísticas em vigor:
□

Consolidação pelo método integral daquele Grupo desde Outubro até Dezembro.

□

Apropriação pela SEMAPA de 30 % do resultado líquido da Portucel de Junho a
Setembro, de 60% em Outubro e de 67,1 % de Novembro a Dezembro.

Por seu turno, com a alienação de parte da Secil ocorrida em Junho, a SEMAPA consolidou
100% deste Grupo até Maio inclusive e 51% de Junho a Dezembro.
O Grupo Enersis II, continua, tal como o procedimento já adoptado no exercício anterior, a ser
incluído nas demonstrações financeiras consolidadas da SEMAPA valorizado pelo método de
equivalência patrimonial, pelo que não afecta a comparabilidade dos exercícios.
Adicionalmente procedeu-se à normalização das políticas contabilísticas do Grupo em especial
no que respeita aos critérios e taxas de amortização e pressupostos financeiros e actuariais
das responsabilidades com pensões.
Assim sendo, o resultado apropriado pelas subsidiárias da SEMAPA, da Secil é de cerca de 61
milhões de euros e não de 51 milhões de euros, valor que teria sido apropriado sem esta
harmonização. E o resultado da Portucel apropriado pelas subsidiárias da Semapa é de 3,0
milhões de euros, dos quais 1,7 milhões de euros referentes à aplicação do método de
equivalência patrimonial do período compreendido entre 1 de Junho e 30 de Setembro, e 1,3
milhões de euros referentes à inclusão no consolidado integral SEMAPA no último trimestre do
exercício.
Comparando as principais rubricas da Conta de Resultados e do Balanço Individuais entre os
exercícios de 2003 e 2004, as variações mais significativas ocorrem nos seguintes itens:
•

Resultados Operacionais – agravamento decorrente de aumentos em alguns custos de
estrutura originados em parte pela operação de aquisição da Portucel;.

•

Resultados Extraordinários – explicados essencialmente pelas mais valias positivas
realizadas com a venda da Secil e da Cimpor de cerca de 144 milhões de euros e de
27.5 milhões de euros respectivamente.

•

Impostos – a variação não é proporcional à da variação dos resultados antes de
impostos devido ao facto de parte dos resultados extraordinários terem sido originados
em mais valias de alienações de partes de capital, que gozam de um regime fiscal mais
favorável

•

Capitais Próprios – o seu aumento é explicado essencialmente pelo efeito positivo do
resultado líquido do período e pelo efeito negativo na transposição das demonstrações
financeiras das empresas tunisinas em especial após a consolidação do goodwill e justo
valor gerado na aquisição como um activo das subsidiárias e consequente actualização
cambial.
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Em consequência do descrito acima, o resultado líquido, foi positivo em cerca de 182 milhões
de euros e registou um aumento de 142 milhões de euros relativamente ao ano anterior.

2 Principais Acontecimentos e Factos Relevantes
Fevereiro
A SEMAPA apresentou, através da Seinpart – Participações, SGPS, S.A., uma das suas
subsidiárias, uma proposta de compra de um lote de 230.250.000 acções, representativas de
30% do capital social da Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. no âmbito do
concurso público destinado a executar a segunda fase de reprivatização do capital desta
sociedade.
Março
A SEMAPA acordou vender à Beton Catalan, SL, sociedade do Grupo CRH, um lote de
23.880.414 acções, representativas de 45,126% do capital social da Secil – Companhia Geral
de Cal e Cimento, S.A. e de 49% dos direitos de voto.
Abril
A SEMAPA alienou, através das suas subsidiárias, a totalidade da participação que detinha na
Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. representativa de cerca de 9% do capital social
desta empresa, pelo valor de 251 milhões de Euros.
A SEMAPA tomou conhecimento da decisão tomada pelo Conselho de Ministros, no sentido de
ter sido, através da sua participada Seinpart – Participações, SGPS, S.A., declarada a
vencedora do concurso público para a privatização de uma participação de 30% no capital
social da Portucel – Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A..
Maio
Previamente à operação de venda de parte do capital social da Secil, ocorrida em Junho,
procedeu-se a uma reestruturação corporativa a nível do Grupo Semapa, deixando o Grupo
Enersis, núcleo das energias renováveis, de ser detido directamente pela CMP, SA, empresa
integrada na área cimenteira, e passando a ser participado por uma sociedade detida a 89,92%
pela SEMAPA, e que concentra a área das energias renováveis de todo o Grupo Enersis.
Concluiu-se também a reestruturação da cadeia de participações na área das energias
renováveis passando esta a constituir um ramo de negócios autónomo gerido pela SEMAPA.
Junho
Em Junho concretizou-se a venda ao Grupo CRH de 45,1% do capital social da Secil –
Companhia Geral de Cal e Cimento SA, e de 49% dos respectivos direitos de voto, operação
de que resultou um encaixe de 327 milhões de euros
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Julho
Em Julho a SEMAPA foi informada do entendimento da CMVM, em relação ao qual manifestou
a sua discordância, de lhe serem imputáveis, pelo menos, 55% dos direitos de voto na
Portucel – Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A., aí se considerando os direitos de
voto inerentes às acções então detidas pela Sonae Wood Products B.V..
Ainda em Julho a Semapa Investments B.V. publicou o anúncio preliminar de lançamento de
Oferta Pública Geral de Aquisição de acções emitidas pela Portucel – Empresa Produtora de
Pasta de Papel, S.A, ao preço de 1,55 Euros por acção, sendo a sociedade oferente detida a
100% pela Semapa SGPS.
Agosto
Em Agosto a Semapa Investments BV publicou o anúncio definitivo de lançamento da Oferta
Pública Geral de Aquisição de acções Portucel, operação cujo prazo terminou a 28 de
Setembro de 2004.
Setembro
Durante os meses de Agosto e Setembro decorreu a Oferta Pública Geral de Aquisição de
acções Portucel.
Outubro e Novembro
Em resultado da OPA sobre as acções Portucel, a Semapa Investments BV procedeu à
liquidação financeira das acções Portucel correspondente a 30,37% do capital, pelo montante
de 361 milhões de Euros. Após esta operação e uma posterior aquisição de 6,7% de acções
Portucel, a Semapa Investments BV passou a ser titular directa de 284.712.433 acções da
Portucel, representando 37,10% dos respectivos direitos de voto. E o Grupo Semapa no seu
conjunto passou a deter 67,10% do capital e dos direitos de voto da Portucel.
Dezembro
A Seinpar Investments BV, sociedade participada integralmente pela SEMAPA – Sociedade
de Investimento e Gestão SGPS, adquiriu em Bolsa 1.018.800 acções da ENCE – Grupo
Empresarial Ence SA, uma sociedade de nacionalidade espanhola, correspondendo a 4% do
capital social desta empresa.

3 Área Financeira

3.1 Alterações de Participações Accionistas
As alterações de participações accionistas ocorridas ao longo do exercício de 2004 foram
desenvolvidamente referidas no Capítulo anterior.

3.2 Financiamentos
A Assembleia Geral de Obrigacionistas, realizada em Março, procedeu a alterações à ficha
técnica do empréstimo – Obrigações SEMAPA 98 – nomeadamente eliminando a cláusula do
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reembolso antecipado (call option), restringindo a cláusula de reembolso antecipado (put
option) à data do vencimento do 12º cupão (9 de Março de 2004) e alterando a taxa de juro.
Igualmente em Março foi efectuado o reembolso de 149.639.459, obrigações - Semapa 98 –
num montante de 6 milhões de Euros, ficando assim a emissão reduzida a um total de
2.244.590.447 obrigações, com o valor nominal de 17,9 milhões de Euros.
Ainda em Março procedeu-se à amortização integral do Empréstimo BTA à SEMAPA no
montante de 4.414.286 Euros e do Empréstimo do Banco Totta & Açores (BTA) à sua
subsidiária Seinpar B.V., no montante de 244.157.143 Euros.
Em Maio a SEMAPA recebeu da Secil, por si e através da sua participada Cimentospar –
Participações Sociais, SGPS, S.A., dividendos no montante de 140 milhões de Euros, dos
quais 115 milhões provenientes de reservas livres e 25 milhões dos resultados do exercício de
2003.
Em Junho a SEMAPA através da sua participada Seinpart – Participações, SGPS, S.A.
procedeu ao pagamento do preço referente à aquisição do lote de 230.250.000 acções da
Portucel – Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A.. Esta operação representou um
investimento total de 333 milhões de Euros. Para cobertura financeira desta operação e fases
subsequentes, nomeadamente a Oferta Pública Geral de Aquisição, sobre 339.785.231 acções
Portucel, (excluindo-se as acções detidas pelo Estado Português) a Semapa SGPS SA, a
Semapa Inversiones SL, a Semapa Investiments BV, e a Seinpart SGPS, SA, contrataram
um empréstimo junto dos Grupos bancários CGD e BES, no valor global de até 850 milhões de
Euros, com maturidade de até 7 anos. Em 31 de Dezembro este financiamento estava utilizado
em cerca de 700 milhões de euros atendendo ao facto da operação ter sido financiada em
parte por capitais próprios na aquisição desta participação. Este montante está reflectido nas
Demonstrações Financeiras das subsidiárias da SEMAPA.
Em Novembro, a SEMAPA e a Cimentospar (sociedade dominada pela SEMAPA) receberam
cerca de 10,4 milhões de euros a título de dividendos antecipados de 2004 da Secil.
A economia europeia, e em especial a portuguesa, tardam em dar sinais de recuperação o que
leva à prossecução de uma política monetária de taxas de juro baixas por parte do Banco
Central Europeu, que não prevemos venha a ser alterada brevemente. Assim sendo, optámos
pela manutenção da totalidade da dívida em regime de taxa de juro variável com o
consequente benefício derivado do indexante Euribor assumir valores relativamente baixos.
De referir que os financiamentos bancários contratados pela Semapa SGPS estão expressos
em Euros.

3.3 Evolução da Cotação
Ao longo de 2004, as cotações médias da SEMAPA registaram uma valorização de 13,3%. A
cotação média diária das cotações deste título variou entre um mínimo de EUR 3,48 e um
máximo de EUR 4,23. No período em análise, em média, transaccionaram-se diariamente
cerca de 34.310 títulos.
Em 19 de Março de 2004, dia em que a Sociedade comunicou ao mercado os seus resultados
relativos ao exercício de 2003, não se registou alteração significativa na cotação média face à
sessão anterior.
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A distribuição de um dividendo de EUR 0,10 por acção em circulação, os quais representaram,
em termos líquidos, para os accionistas sujeitos a tributação, cerca de EUR 0,085 por acção
para accionistas residentes e EUR 0,075 por acção para accionistas não residentes, não teve
impacto relevante na formação do preço.
No gráfico seguinte mostra-se a evolução média das cotações da Empresa no exercício de
2004, bem como os principais factos que foram objecto de comunicação ao mercado:

Evolução das cotações médias das acções da SEMAPA durante o ano de 2004
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O desempenho relativo das cotações da Empresa foi globalmente positivo no ano de 2004,
uma vez que apresentou uma valorização superior à registada no principal índice do mercado
accionista português – PSI 20, conforme se encontra evidenciado no gráfico que a seguir se
apresenta:
Evolução das Cotações da Semapa Vs PSI 20 durante o ano de 2004
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3.4 Dividendos
A SEMAPA pagou aos seus Accionistas, durante o 1º Semestre, dividendos relativos aos
resultados do exercício de 2003 no montante de 11.833.244,50 Euros, a que corresponde um
dividendo de 0,10 Euros por acção em circulação.
3.5 Resultado Líquido do Exercício
O Resultado Líquido consolidado do exercício, depois de deduzidos Interesses Minoritários de
14.685.763,00 euros, foi de 182.073.722,32 euros positivo. Como referido anteriormente, este
resultado está fortemente influenciado pelas mais valias realizadas na alienação das
participações accionistas na Secil e na Cimpor.

4 Factos ocorridos após o termo do Exercício de 2004
Após o encerramento do exercício de 2004, mais concretamente em 26 de Janeiro de 2005, foi
comunicado ao mercado a alienação da totalidade da participação social detida na ENCE –
Grupo Empresarial Ence, S.A.. A referida alienação foi efectuada através das sociedades
dominadas pela SEMAPA Sociedade de Investimento e Gestão SGPS, SA., Seinpar
Investments BV, que alienou o lote de 1.018.800 acções de que era titular e Portucel –
Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA, que alienou um lote de 1.018.800 acções
adquiridas nesta data.

5 Referências Finais
Numa conjuntura particularmente difícil como a que caracterizou o exercício de 2004, o Grupo
Semapa conseguiu, conforme referido, reforçar a sua posição como grupo empresarial
diversificado, realizando no exercício investimentos muito significativos e registar indicadores
de actividade bastante satisfatórios, para além de prosseguir um ambicioso plano de
racionalização da organização e funcionamento das suas áreas de Negócio. Sem o dedicado
empenhamento dos seus Colaboradores, o apoio e compreensão dos seus Clientes e
Fornecedores, a cooperação das instituições financeiras, das Autoridades de Regulação e
Fiscalização e do Conselho Fiscal, e, finalmente, o acompanhamento dos seus Accionistas tal
não teria sido possível concretizar.
A todos deseja, por isso, o Conselho de Administração expressar o seu vivo reconhecimento.

6. Proposta de Aplicação de Resultados

Considerando que a Sociedade deve manter uma estrutura financeira compatível com o
crescimento sustentado do Grupo que tutela nas diversas Áreas de Negócio em que opera;
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Considerando que a independência da Empresa perante o sistema financeiro passa pela
preservação no curto, no médio e longo prazos de níveis de endividamento consolidados que
permitam a manutenção de indicadores sólidos de solvabilidade;
Considerando o valor do Investimento efectuado em acções Portucel e as obrigações
financeiras decorrentes;
Propõe-se a seguinte aplicação para o saldo da conta de Resultados Líquidos de
182.073.722,32 Euros:

Dividendos às acções em circulação …(0,10Euros/acção)…………. 11.833.244,50 Euros
Resultados Transitados ………………………………………………….. 3.000.000,00 Euros
Reserva Legal ……………………………………………………………... 9.103.686,00 Euros
Reservas Livres ………………………………………………………… 158.136.791,82 Euros

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2005

O Conselho de Administração

Presidente
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Vogais
Maria Maude Mendonça de Queiroz Pereira Lagos
Carlos Eduardo Coelho Alves
José Alfredo de Almeida Honório
Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses
Gonçalo Allen Serras Pereira
Francisco José de Melo e Castro Guedes
Paulo Jorge de Carvalho Ventura
Luís Manuel Pego Todo Bom
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RELATÓRIO
sobre a estrutura e as práticas do governo societário
Exercício 2004

Capítulo O
Declaração de cumprimento

Recomendação nº 1
A sociedade assegura a existência de um permanente contacto com o mercado, respeitando o
princípio da igualdade de tratamento dos accionistas e prevenindo as assimetrias no acesso à
informação por parte dos investidores. Funciona para o efeito na sociedade um gabinete de apoio
ao investidor.
A recomendação é pois integralmente adoptada.

Recomendação nº 2
A recomendação é adoptada no que respeita ao voto por correspondência, sendo disponibilizado
no sítio da sociedade na internet o boletim de voto e exigida uma antecedência para recepção dos
votos de apenas três dias úteis, sem qualquer outra limitação estatutária ao exercício do voto por
esta forma.
Quanto a restrições ao voto por representação, os estatutos da sociedade consagram só a
restrição para a representação de pessoas singulares a que se refere o artigo 380º nº 1 do Código
das Sociedades Comerciais.
A recomendação para que a exigência de antecedência do depósito ou bloqueio das acções não
seja superior a cinco dias úteis não é adoptada pela sociedade, que exige 8 dias de calendário de
antecedência para recepção dos documentos comprovativos do bloqueio. Trata-se pois de uma
diferença de um dia que, precisamente por se tratar de apenas um dia, não corresponde a uma
divergência dos princípios que se pretendem defender na recomendação em causa.
Nota-se que este prazo foi sufragado na assembleia geral anual de 2003 por unanimidade dos
accionistas presentes, que apoiaram da mesma forma a exigência de um prazo de detenção das
acções de pelo menos 30 dias antes da assembleia geral, prazo esse que pode ser atestado pela
entidade depositante sem obrigar a qualquer bloqueio durante a parte desse tempo que excede os
8 dias de calendário da comunicação.
Esta recomendação não é pois integralmente adoptada.
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Recomendação nº 3
A recomendação no sentido de criar um sistema interno de controlo de riscos é adoptada pela
sociedade. A nível da sociedade as funções estão confiadas ao próprio Conselho de Administração
e só no âmbito das dominadas, onde a dimensão e complexidade da exposição o justifica, existem
outras pessoas afectas a essa função.

Recomendação nº 4
Não existem quaisquer medidas adoptadas com o objectivo de impedir o êxito de ofertas públicas
de aquisição, sendo por isso esta recomendação plenamente acolhida.

Recomendação nº 5
O órgão de administração é composto por uma pluralidade de membros que exercem uma
orientação efectiva em relação à gestão da sociedade e aos seus responsáveis. A recomendação
neste sentido é pois adoptada pela sociedade.

Recomendação nº 6
Esta recomendação não é adoptada por nenhum dos actuais administradores da sociedade se
enquadrar no conceito de administrador independente tal como definido no nº 2 do artigo 1 do
Regulamento CMVM 11/2003.
Entende o Conselho de Administração que a sua composição reflecte uma diversidade adequada a
maximizar a prossecução do interesse social pelo que não se justifica neste momento a alteração
da composição do órgão para inclusão de um administrador que respeite os critérios do referido
regulamento, sem prejuízo da oportuna evolução no sentido recomendado.

Recomendação nº 7
Não foi adoptada pela sociedade a recomendação de criação de comissões de controlo internas
com atribuição de competências na avaliação da estrutura e governo societários.
O Conselho de Administração reconhece a conveniência da permanente reflexão e
aperfeiçoamento da estrutura e modelo de governo, não obstante, tem vindo a entender que não
se justifica ainda a criação de uma comissão com essas atribuições específicas. É o próprio
Conselho que mantém esse controlo no âmbito de uma grande abertura às opiniões e sugestões
dos restantes órgãos e estruturas da sociedade.
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Recomendação nº 8
A estrutura da remuneração do Conselho de Administração, que nos termos estatutários pode ser
constituída por uma parte fixa e outra variável, sendo que a parte variável pode compreender uma
participação nos lucros, permite um alinhamento dos interesses dos administradores com os da
sociedade.
Não é adoptada a recomendação no sentido da divulgação da remuneração dos administradores
em termos individuais. A não adopção fica a dever-se à ponderação de todos os interesses em
causa que, no entender da administração, para além de outros potenciais efeitos negativos, aponta
no sentido de não serem os ganhos resultantes dessa divulgação superiores ao direito de reserva
e privacidade de cada administrador.

Recomendação nº 9
A Comissão de Remunerações da sociedade é composta apenas por pessoas colectivas o que,
face ao conceito de independência seguido pela recomendação, leva a que não possa deixar de se
considerar plenamente adoptada.

Recomendação nº 10
Esta recomendação não é aplicável por não ter sido até hoje adoptado pela sociedade qualquer
plano de atribuição de acções e/ou opções de aquisição de acções.

Recomendação nº 11
Também esta recomendação não é aplicável à sociedade por ser dirigida apenas a investidores
institucionais.

Capítulo I
Divulgação de Informação

1. Mapas Funcionais
Apresenta-se de forma gráfica simplificada o organigrama relativo à repartição de competências no
quadro do processo de decisão empresarial:
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Accionistas / Assembleia Geral
> Decisões vinculativas
> Controlo accionista

FISCALIZAÇÃO
Gabinete de Apoio ao Investidor

Conselho Fiscal
Auditores independentes

Serviços
> Assessoria jurídica e fiscal
> Serviços administrativos
> Serviços financeiros

Comissão Executiva

Conselho de Administração
> Planeamento estratégico
> Política de investimentos
> Política de recursos humanos
> Política financeira
> Gestão de riscos
> Supervisão geral

Exercício de poderes
específicamente delegados pelo
Conselho de Administração
no âmbito da gestão corrente

Decisões relativas
à relação accionista

Sociedades participadas

2. Comissões específicas
Na âmbito da própria sociedade só funciona de forma autónoma a Comissão de Remunerações,
que é composta pelas seguintes sociedades accionistas da Semapa:
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.
Longapar, SGPS, S.A.

As funções usualmente atribuídas a outras Comissões, como sejam a avaliação de estrutura e
governo societário ou as questões éticas, estão aqui confiadas ao próprio Conselho de
Administração. No caso das questões éticas, a responsabilidade do Conselho de Administração foi
mesmo especificamente consagrada com a aprovação dos “Princípios Deontológicos” da
sociedade.
Lembra-se aqui que, pelo facto da sociedade ser uma sociedade gestora de participações sociais,
a sua estrutura é relativamente simplificada, funcionando por isso diversas comissões ao nível das
sociedades dominadas sem reflexo directo na Semapa.
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3. Controlo de riscos
O controlo de riscos na sociedade é efectuado através da existência de auditorias independentes,
através dos órgãos sociais e de serviços com funções específicas nessa área.
A auditoria independente é realizada na Semapa e nas sociedades em relação de domínio pela
PriceWaterhouseCoopers, com excepção da Soporcel e suas subsidiárias cujas auditorias são
efectuadas pela Deloitte & Touche.
Na vertente interna, para além da relevância nesta área das funções desempenhadas pelo
Conselho Fiscal, o controlo de riscos é efectuado de forma diversa na Semapa e nas suas
principais dominadas, atendendo à diferente natureza e exposição das sociedades.
No caso da Semapa o controlo cabe à própria administração, sob a responsabilidade do Dr. José
Alfredo de Almeida Honório, e tem especial ênfase na componente da gestão de recursos
financeiros uma vez que as restantes vertentes de risco, nomeadamente risco de crédito da
carteira de clientes e riscos patrimoniais, responsabilidade civil e doença, estão em parte
significativa acautelados pelo trabalho desenvolvido nas participadas.
Aponta-se em especial o risco ambiental que, quer no caso da Secil quer no caso da Portucel,
assume destacada relevância e é objecto de controlo por serviços próprios das dominadas.

4. Evolução da cotação
Ao longo de 2004, as cotações médias da SEMAPA registaram uma valorização de 13,3%. A
cotação média diária das cotações deste título variou entre um mínimo de EUR 3,48 e um máximo
de EUR 4,23. No período em análise, em média, transaccionaram-se diariamente cerca de 34.310
títulos.
Em 19 de Março de 2004, dia em que a Sociedade comunicou ao mercado os seus resultados
relativos ao exercício de 2003, não se registou alteração significativa na cotação média face à
sessão anterior.

A distribuição de EUR 0,10 por acção em circulação, os quais representaram, em termos líquidos,
para os accionistas sujeitos a tributação, cerca de EUR 0,085 por acção para accionistas
residentes e EUR 0,075 por acção para accionistas não residentes, não teve impacto relevante na
formação do preço.
No gráfico seguinte mostra-se a evolução média das cotações da Empresa no exercício de 2004,
bem como os principais factos que foram objecto de comunicação ao mercado:
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Evolução das cotações médias das acções da SEMAPA durante o ano de 2004
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O desempenho relativo das cotações da Empresa foi globalmente positivo no ano de 2004, uma
vez que apresentou uma valorização superior à registada no principal índice do mercado accionista
português – PSI 20, conforme se encontra evidenciado no gráfico que a seguir se apresenta:

Evolução das Cotações da Semapa Vs PSI 20 durante o ano de 2004
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5. Política de distribuição de dividendos
No que se refere à distribuição de dividendos, a Sociedade tem seguido a política de distribuir um
montante elevado sem recorrer a endividamento adicional para o efeito e sem pôr em causa a sua
solidez financeira. Procura-se manter por um lado uma estrutura financeira compatível com o
crescimento sustentado da empresa e das diversas áreas de negócio e por outro indicadores
sólidos de solvabilidade.
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O rácio dividendos distribuídos / resultados líquidos do ano (pay-out) tem sido elevado tendo
registado o máximo de 94% em 1995 e o mínimo de 26% em 2001.
Nos últimos três exercícios foi distribuído o seguinte dividendo por cada acção em circulação:
2002 (relativo ao exercício de 2001) 0,10€ por acção
2003 (relativo ao exercício de 2002) 0,10€ por acção
2004 (relativo ao exercício de 2003) 0,10€ por acção

6. Planos de atribuição de acções e opções
Não existem na sociedade planos de atribuição de acções nem planos de atribuição de opções de
aquisição de acções.

7. Negócios com titulares dos órgãos sociais, titulares de participações qualificadas e sociedades
dominadas
Não há, neste âmbito, quaisquer negócios a registar.

8. Serviços de apoio ao investidor
O serviço de apoio ao investidor funciona num gabinete sob a responsabilidade do Senhor Dr. José
Miguel Gens Paredes, também representante da sociedade para as relações com o mercado, que
dispõe de colaboradores e de acesso em tempo útil a todos os sectores da sociedade por forma a
garantir por um lado a eficácia necessária na resposta às solicitações e por outro a transmissão de
informação pertinente aos accionistas e investidores em tempo útil e sem desigualdades.
Para além dos contactos gerais da sociedade o Senhor Dr. José Miguel Gens Paredes pode ser
contactado através do endereço jmparedes@semapa.pt ou através dos contactos telefónicos
gerais da sociedade.
Por este meio é possível ter acesso a toda a informação pública relativa à sociedade. Nota-se, de
qualquer forma, que a informação mais usualmente solicitada pelos investidores está disponível no
sítio da sociedade na internet em www.semapa.pt.

9. Comissão de remunerações
A Comissão de remunerações da Semapa tem a seguinte composição, já acima indicada:
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.
Longapar, SGPS, S.A.
Em todas estas sociedades existem membros do órgão de administração que são também
administradores da Semapa.
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10. Remuneração paga a auditores
Durante o exercício de 2004 foram suportados pela sociedade e por outras consigo em relação de
domínio os seguintes custos com auditores:
Serviços de revisão legal de contas
415.464€
Outros serviços de garantia de fiabilidade
177.102€
Serviços de consultoria fiscal
168.111€
Outros serviços que não de revisão legal de contas
77.322€
_
837.999€
Nota: Relativamente ao Grupo Portucel Soporcel, esclarece-se que as verbas referidas incluem 100% dos montantes
pagos anualmente por aquele Grupo de sociedades, independentemente da participação accionista da Semapa.

Quanto aos serviços de consultoria fiscal e outros que não a revisão legal de contas, os nossos
auditores têm instituídas exigentes regras internas para garantir a salvaguarda da sua
independência, tendo essas regras sido adoptadas na prestação destes serviços e objecto de
monitorização por parte da sociedade.

Capítulo II
Exercício de direito de voto e representação accionista

1. Regras societárias sobre direito de voto
Não existem regras societárias que de alguma forma limitem o direito de voto ou que excluam o
direito de voto por correspondência. As regras societárias pertinentes no que respeita ao exercício
do direito de voto pelos accionistas são apenas as que se desenvolvem nos pontos seguintes.

2. Modelo para voto por correspondência
A sociedade disponibiliza um modelo para o exercício do direito de voto por correspondência. Este
modelo está disponível no sítio da sociedade na internet e pode ser pedido através dos serviços de
apoio ao investidor.
3. Voto por meios electrónicos
Não é ainda possível o exercício do direito de voto por meios electrónicos. Anota-se que até esta
data a sociedade não teve qualquer solicitação ou manifestação de interesse por parte de
accionistas ou investidores na disponibilização desta funcionalidade.
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4. Antecedência de bloqueio
Os estatutos da sociedade exigem que os accionistas apresentem à sociedade o documento
comprovativo da titularidade das acções até oito dias antes da data da assembleia.
Desse documento deverá também resultar que o accionista é titular de acções da sociedade desde
pelo menos o trigésimo dia anterior à data da assembleia e que as acções se manterão
bloqueadas até ao seu termo. Como se disse antes neste relatório, este prazo de 30 dias pode ser
atestado pela entidade depositante sem obrigar a qualquer bloqueio durante a parte desse tempo
que excede os 8 dias de calendário da comunicação.

5. Prazo de recepção de voto por correspondência
Os votos por correspondência podem ser recebidos até três dias úteis antes da data da reunião da
Assembleia Geral.

6. Número de acções a que corresponde um voto
Corresponde um voto a cada 385 acções da sociedade.

Capítulo III
Regras societárias

1. Códigos de conduta
Na sociedade vigora um conjunto de “Princípios Deontológicos” aprovados pelo Conselho de
Administração e que estabelecem regras e princípios de natureza deontológica aplicáveis aos
trabalhadores e aos membros dos órgãos sociais.
São em especial consagrados os deveres de diligência, traduzidos em obrigações concretas de
profissionalismo, zelo e responsabilidade, o dever de lealdade, que no âmbito dos princípios de
honestidade e integridade visa especialmente precaver situações de conflitos de interesses, e o
dever de confidencialidade com incidência no tratamento de informação relevante.
São ainda consagrados deveres de responsabilidade social empresarial, nomeadamente de defesa
ambiental e de protecção de todos os accionistas, concretamente minoritários, assegurando
designadamente o cumprimento de deveres de informação e um tratamento igual e justo.
O documento é de acesso reservado.
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2. Controlo de risco na actividade
Não existem ao nível da própria Semapa unidades orgânicas dedicadas à auditoria interna ou à
gestão de riscos, sendo o controlo de riscos efectuado nos termos descritos no ponto I-3.

3. Medidas susceptíveis de interferir em OPAs
Não existem disposições estatutárias ou medidas adoptadas pela sociedade susceptíveis de
interferir no êxito de ofertas públicas, nem a sociedade tem conhecimento de acordos parassociais
que possam ter esse efeito, sem prejuízo da assumida coordenação de direitos de voto por parte
de accionistas titulares de mais de metade do capital da sociedade, nos termos indicados no
respectivo anexo ao relatório do Conselho de Administração.

Capítulo IV
Órgão de administração

1. Caracterização do órgão de administração
O Conselho de Administração da sociedade é composto por nove membros. Exercem funções
executivas, fazendo parte da Comissão Executiva da sociedade, os administradores Senhores
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira, Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves, Dr. José Alfredo de
Almeida Honório, Eng. Gonçalo Allen Serras Pereira e Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes.
Não exercem funções executivas a administradora Senhora D. Maria Maude Mendonça de Queiroz
Pereira Lagos e os administradores Eng. Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses, Dr.
Paulo Jorge Barreto de Carvalho Ventura e Eng. Luís Manuel Pego Todo Bom.
Nos termos já acima expostos nenhum dos membros do Conselho de Administração é
independente segundo o conceito do Regulamento da CMVM nº 11/2003.
Os membros do órgão de administração exercem funções nas seguintes sociedades, sendo
indicadas com as siglas “GS” as sociedades que fazem parte do “Grupo Semapa”:
Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
CIMENTOSPAR Participações Sociais,SGPS, Lda (GS). .................................. Gerente
CIMIANTO - Gestão de Participações, SA,......................................................... Presidente Conselho Administração
CIMINPART - Investimentos e Participações, SGPS, S.A. (GS) ....................... Presidente Conselho Administração
CIMO - Gestão de Participações, SGPS, SA...................................................... Presidente Conselho Administração
CMPartin - Inversiones y Participaciones Empresariales SL (GS)...................... Presidente Conselho Administração
CMP - Cimentos Maceira e Pataias, SA (GS)..................................................... Presidente Conselho Administração
ECOLUA - Actividades Desportivas, Lda ............................................................ Gerente
LONGAPAR, SGPS, SA ..................................................................................... Presidente Conselho Administração
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O E M - Organização de Empresas, SGPS, SA.................................................. Presidente Conselho Administração
PARSECIL, SL (GS) ........................................................................................... Presidente Conselho Administração
PARSEINGES - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A. (GS)............................. Presidente Conselho Administração
PORTUCEL - Empresa Produtora de Pasta e Papel, S.A. (GS)......................... Presidente Conselho Administração
REFUNDOS – Sociedade Gestora de Fundos de Invest. Imobiliários, S.A. ....... Presidente da Mesa da A.G.
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA (GS) ...................................... Presidente Conselho Administração
SECILPAR, SL (GS) ........................................................................................... Presidente Conselho Administração
SEINPART Participações, SGPS, S.A (GS) ...................................................... Presidente Conselho Administração
SEMAPA Inversiones, SL (GS)........................................................................... Presidente Conselho Administração
SEMINV - Investimentos, SGPS, S.A (GS)......................................................... Presidente Conselho Administração
Sociedade Agrícola da QUINTA DA VIALONGA, SA ......................................... Presidente Conselho Administração
SODIM SGPS, SA .............................................................................................. Presidente Conselho Administração
SONACA – Sociedade Nacional de Canalizações, S.A...................................... Secretário da Mesa da A.G.
SOPORCEL - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A. (GS) ................................ Presidente Conselho Administração
VÉRTICE-Gestão de Participações, SGPS, SA.................................................. Presidente Conselho Administração

Maria Maude Mendonça de Queiroz Pereira Lagos
CIMIANTO-Gestão de Participações, SA............................................................ Administradora
O E M - Organização de Empresas, SGPS, SA.................................................. Administradora
SODIM, SGPS, SA ............................................................................................. Administradora
Hotel RITZ, SA.................................................................................................... Presidente Conselho Administração
LONGAVIA-Imobiliária, SA ................................................................................. Administradora
Ideias Interactivas – Informática, S.A.................................................................. Administradora

Carlos Eduardo Coelho Alves
SONACA – Sociedade Nacional de Canalizações, S.A...................................... Administrador
CIMIANTO - Gestão de Participações, SA.......................................................... Administrador
SODIM, SGPS, SA ............................................................................................. Administrador
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA (GS) ...................................... Presidente da Comissão Executiva
CMP - Cimentos Maceira e Pataias, SA (GS)..................................................... Presidente da Comissão Executiva
CIMO - Gestão de Participações, SGPS, SA...................................................... Administrador
SCG – Société des Ciments de Gabès, SA (GS)................................................ Presidente Conselho Administração
SEMINV - Investimentos, SGPS, S.A (GS)......................................................... Administrador
SECILPAR, SL (GS) ........................................................................................... Administrador
CIMINPART - Investimentos e Participações, SGPS, S.A. (GS) ....................... Administrador
PARCIM – Investments B.V. (GS) ...................................................................... Administrador
PARSEINGES - Gestão de Investimentos, SGPS, S.A. (GS)............................. Administrador
SEINPART Participações, SGPS, S.A (GS) ...................................................... Administrador
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LONGAPAR, SGPS, SA ..................................................................................... Administrador
BETOPAL, S.L. (GS) .......................................................................................... Administrador
ENERSIS, SGPS, S.A. ....................................................................................... Presidente da Mesa da A.G.
CMPartin-Inversiones y Participaciones Empresariales SL (GS)........................ Administrador
PARSECIL, SL (GS) ........................................................................................... Administrador
SEMAPA Inversiones, SL (GS)........................................................................... Administrador
CIMENTOSPAR - Participações Sociais, Lda. (GS) ........................................... Gerente
FLORIMAR – Gestão e Participações, SGPS, Soc. Unipessoal, Lda. (GS) ....... Gerente
PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA (GS) .......................... Administrador
SOPORCEL – Sociedade Portuguesa de Papel, SA (GS) ................................. Administrador
ENERSIS II – Sociedade de Gestão de Participações, SGPS, S.A.................... Presidente da Mesa da A.G.

José Alfredo de Almeida Honório
PORTUCEL – Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA (GS) .......................... Presidente da Comissão Executiva
SOPORCEL – Sociedade Portuguesa de Papel, SA (GS) ................................. Presidente da Comissão Executiva
PORTUCEL FLORESTAL – Empresa de Desenv. Agro-Florestal, SA (GS)....... Presidente Conselho de Administração
ALIANÇA FLORESTAL – Sociedade para o Desenv.. Agro-Florestal, SA (GS) . Presidente Conselho de Administração
SEMINV - Investimentos, SGPS, S.A (GS)......................................................... Administrador
CMPartin-Inversiones y Participaciones Empresariales SL (GS)........................ Administrador
PARSECIL, SL (GS) ........................................................................................... Administrador
SEMAPA Inversiones, SL (GS)........................................................................... Administrador
CIMENTOSPAR - Participações Sociais, SGPS, Lda. (GS) ............................... Gerente
FLORIMAR – Gestão e Participações, SGPS, Soc. Unipessoal, Lda. (GS) ....... Gerente
BETOPAL, S.L. (GS) .......................................................................................... Administrador
LONGAPAR, SGPS, S.A.. .................................................................................. Administrador
CIMINPART-Investimentos e Participações, SGPS, S.A. (GS) .......................... Administrador
PARCIM Investment B.V. (GS) ........................................................................... Administrador
PARSEINGES-Gestão de Investimentos, SGPS, S.A. (GS)............................... Administrador
SEINPART Participações, SGPS, S.A. (GS) ..................................................... Administrador
CIMO-Gestão de Participações, SGPS, S.A....................................................... Administrador
CIMIANTO-Gestão de Participações, SGPS, S.A............................................... Administrador
CMP-Cimentos Maceira e Pataias, S.A (GS)...................................................... Administrador
SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (GS) ...................................... Administrador
HIDROTUELA – Hidroeléctrica do Tuela, SA (GS)............................................. Vice-Presidente da Mesa da A.G.

Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses
CIMILONGA – Imobiliária S.A............................................................................. Presidente Conselho Administração
LONGAVIA – Imobiliária, S.A.............................................................................. Presidente Conselho Administração
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IMOCIPAR – Imobiliária, S.A. ............................................................................. Presidente Conselho Administração
SONAGI, SGPS, S.A. ......................................................................................... Presidente Conselho Administração
SONAGI – Imobiliária S.A. .................................................................................. Presidente Conselho Administração
Sociedade Imobiliária de Baldio de Paula, S.A. .................................................. Presidente Conselho Administração
SAIVANE Imobiliária, S.A. .................................................................................. Presidente Conselho Administração
CIMIANTO-Gestão de Participações, SGPS, S.A............................................... Administrador
Hotel RITZ, SA.................................................................................................... Administrador
SCG – Société des Ciments de Gabès, SA (GS)................................................ Administrador

Goliatur – Sociedade Investimentos Imobiliários SA ...............................Administrador
Cunha e Meneses, Lda

Gerente

Francisco José Melo e Castro Guedes
CMP- Cimentos Maceira e Pataias, S.A (GS)..................................................... Administrador
PARSEINGES-Gestão de Investimentos, SGPS, S.A. (GS)............................... Administrador
SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (GS).................................... Administrador
SEINPART Participações, SGPS, S.A. (GS) ...................................................... Administrador
SEMINV – Investimentos, SGPS, S.A. (GS) ....................................................... Administrador
SCG – Société des Ciments de Gabès, S.A. (GS)............................................. Administrador
ENERSIS II – Sociedade de Gestão de Participações, SGPS, S.A. (GS) .......... Administrador
CDS- Ciments de Sibline, SGPS, S.A. (GS) ....................................................... Administrador
CIMINPART-Investimentos e Participações, SGPS, S.A. (GS) .......................... Administrador
ENERSIS, SGPS, S.A. (GS) ............................................................................... Administrador
SEMAPA Inversiones, SL (GS)........................................................................... Administrador
SILONOR, S.A. (GS) .......................................................................................... Administrador

Gonçalo Allen Serras Pereira
Alto Marão - Energia Eólica, Unipessoal, Lda(GS) ............................................ Gerente
Aproveitamento Hídrico Vale Ruvinhosa, Lda(GS) ............................................ Gerente
CIMENTOSPAR - Participações Sociais, Lda (GS) ............................................ Gerente
CIMIANTO - Gestão de Participações, SGPS, SA.............................................. Administrador
CIMINPART - Investimentos e Participações, SGPS, SA (GS) .......................... Administrador
CMPartin - Inversiones y Participaciones Empresariales, SL (GS)..................... Administrador
Compª das Energias Renováveis da Serra dos Candeeiros, Lda (GS) .............. Gerente
ECH - Exploração de Centrais Hidroeléctricas, SA (GS) .................................... Administrador
ENEPRO - Projectos de Energias Renováveis, Lda (GS) .................................. Gerente
ENERFLORA - Produção de Energia Eléctrica, Lda (GS) .................................. Gerente
Enerfuel Produção de Biocombustíveis, Lda (GS).............................................. Gerente
ENERSIS, SGPS, SA (GS) ................................................................................. Presidente Conselho de Administração
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ENERSIS II, Sociedade Gestora de Participações Sociais,SA (GS) .................. Presidente Conselho de Administração
ENERULTRA, Produção de Energia Elétrica,Lda (GS) ...................................... Gerente
ENERVIA - Sociedade de Produção de Energia, SA (GS) ................................. Administrador
Freita Eólica - Energia Eólica, Lda(GS) ............................................................. Gerente
HE 70 - Energias Renováveis Reunidas, SGPS, SA(GS) .................................. Presidente Conselho de Administração
HIDROCORGO - Hidroeléctrica do Corgo, SA(GS) ........................................... Administrador
Hidroeléctrica da Barroca, Lda (GS) ................................................................... Gerente
Hidroeléctrica da Mesa do Galo, Lda(GS) ......................................................... Gerente
Hidroeléctrica da Ribeira de Alforfa, SA (GS) ..................................................... Administrador
Hidroeléctrica de Dornelas, Lda (GS) ................................................................. Gerente
Hidroeléctrica de Fraga, Lda(GS) ..................................................................... Gerente
Hidroeléctrica de Penacova, Lda (GS)................................................................ Gerente
HIDROMARÃO - Sociedade Produtora de Energia, SA (GS) ............................ Presidente Conselho de Administração
JAYME DA COSTA - Mecânica e Electricidade, SA .......................................... Administrador
MCD - Materiais de Construção Dragados e Betão Pronto, SA (GS) ................. Administrador
Mini Hídrica do Palhal, Lda (GS)......................................................................... Gerente
Parque Eólico Cabeça Alta, Lda (GS)................................................................. Gerente
Parque Eólico Chiqueiro, Lda(GS) ..................................................................... Gerente
Parque Eólico da Penha da Gardunha, Lda (GS) ............................................... Gerente
Parque Eólico da Serra de Leomil, S.A. (GS) ..................................................... Presidente Conselho de Administração
Parque Eólico de Marco Negro - Prod. Energias Renováveis, Lda (GS) ............ Gerente
Parque Eólico de Trevim, Lda (GS) . .................................................................. Gerente
Parque Eólico do Infante - Prod. Energias Renováveis, Lda (GS) ..................... Gerente
Parque Eólico do Zibreiro, Lda (GS) .................................................................. Gerente
Parque Eólico Malhadas-Góis, S.A. (GS) .......................................................... Presidente Conselho de Administração
Parque Eólico Serra da Opa, Lda (GS)............................................................... Gerente
Parc Eolien de la Voie Bleriot Est (GS)............................................................... Administrador
PARSEINGES - Gestão de Investimentos, SGPS, SA. (GS).............................. Administrador
PECF - Parque Eólico de Chão Falcão, Lda (GS) .............................................. Gerente
PEL - Parque Eólico da Lousã, Lda (GS) ........................................................... Gerente
PEP - Parque Eólico da Povoeira, Lda (GS)....................................................... Gerente
PESL - Parque Eólico da Serra do Larouco, SA. (GS) ...................................... Presidente Conselho de Administração
PESM - Parque Eólico da Serra das Meadas, Lda (GS)..................................... Gerente
PEVB - Parque Eólico de Vila do Bispo, Lda (GS).............................................. Gerente
Renewable Energy Systems Sistemas Energéticos, S.A. (GS) .......................... Presidente Conselho de Administração
SCG - Société des Ciments de Gabès, SA(GS). ............................................... Administrador
SECIL Investimentos, SGPS, SA. (GS) ............................................................. Administrador
SECILPAR, SL (GS) ........................................................................................... Administrador
SEINPART - Participações, SGPS, SA. (GS) .................................................... Administrador
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SEMAPA Inversiones, SL. (GS).......................................................................... Administrador
SONACA - Sociedade Nacional de Canalizações, S.A. ..................................... Presidente Conselho de Administração
Ventos da Serra, Produção de Energia Lda. (GS) ............................................. Gerente

Paulo Jorge Barreto de Carvalho Ventura
Besleasing e Factoring - Instituição Financeira de Crédito, SA .......................... Presidente da Mesa da AG.
CARREFOUR - Sociedade de Exploração de Centros Comerciais, SA ............. Presidente da Mesa da AG.
CIMIANTO - Gestão de Participações, SGPS, SA.............................................. Presidente da Mesa da AG.
CIMIANTO - Sociedade Técnica de Hidráulica, SA ............................................ Presidente da Mesa da AG.
CIMINPART - Investimentos e Participações, SGPS, SA................................... Presidente da Mesa da AG.
CMP - Cimentos Maceira e Pataias, SA ............................................................. Presidente da Mesa da AG.
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ, PORTUGAL, SA.................................. Presidente da Mesa da AG.
COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, SA......................................... Presidente da Mesa da AG.
ESIA - Inter Atlântico Companhia de Seguros, SA ............................................. Presidente da Mesa da AG.
ESPÍRITO SANTO FINANCIAL (PORTUGAL) - SGPS, SA ............................... Presidente da Mesa da AG.
GALERIAS RITZ - Imobiliária, SA....................................................................... Presidente da Mesa da AG.
GOLIATUR - Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA................................ Presidente da Mesa da AG.
HIDROPROJECTO - Engenharia e Gestão, SA ................................................. Presidente da Mesa da AG.
HOTEL RITZ, SA ................................................................................................ Presidente da Mesa da AG.
JCDECAUX AIRPORT - Publicidade em Aeroportos, SA ................................... Presidente da Mesa da AG
JCDECAUX NEONLIGHT – Publicidade Luminosa, SA ..................................... Presidente da Mesa da AG.
PARQUE RITZ - Imobiliária, SA.......................................................................... Presidente da Mesa da AG.
PARSEINGES - Gestão de Investimentos, SGPS, SA ....................................... Presidente da Mesa da AG.
PEMA - Pesquisas e Empreend. Mineiros, Agro-Indust. e de Comercio, SA...... Administrador
RED PORTUGUESA - Publicidade Exterior, SA................................................. Presidente da Mesa da AG
SAIVANE IMOBILIÁRIA SA ................................................................................ Presidente da Mesa da AG.
SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA (GS) ...................................... Presidente da Mesa da AG.
SECIL, Betões e Inertes – Soc. Gestora de Participações Sociais, SA (GS) ..... Presidente da Mesa da AG.
SEINPART - Participações, SGPS, SA (GS) ...................................................... Presidente da Mesa da AG.
SEMINV - Investimentos, SGPS, SA (GS).......................................................... Presidente da Mesa da AG.
SODIM - SGPS, SA ............................................................................................ Presidente da Mesa da AG.
SONACA - Sociedade Nacional de Canalizações, SA........................................ Presidente da Mesa da AG.
VÉRTICE - Gestão de Participações, SGPS, SA ............................................... Administrador

Luís Manuel Pego Todo Bom
Banco Finantia, S.A. ........................................................................................... Administrador
Amorim Imobiliária, SGPS, S.A........................................................................... Administrador
Celulose do Caima, SGPS, S.A. ......................................................................... Administrador
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Companhia de Seguros Sagres, S.A. ................................................................. Administrador

2. Comissão Executiva
A única comissão com competência em matéria de gestão é a Comissão Executiva, sendo
composta, como se adiantou já, pelos administradores Senhores Pedro Mendonça de Queiroz
Pereira, Eng. Carlos Eduardo Coelho Alves, Dr. José Alfredo de Almeida Honório, Eng. Gonçalo
Allen Serras Pereira e Dr. Francisco José Melo e Castro Guedes.
Estão delegados na Comissão executiva os mais amplos poderes de gestão, na sua grande parte
discriminadamente indicados no acto de delegação, e apenas limitados no que respeita à matéria
identificada no artigo 407º nº 4 do Código das Sociedades Comerciais

3. Funcionamento do órgão de administração
A gestão da sociedade é centrada na articulação entre o Conselho de Administração e a Comissão
Executiva.
A coordenação e a aproximação é assegurada pela existência de um presidente comum, pela
transmissão regular de toda a informação relevante relativa à gestão corrente da sociedade aos
membros do Conselho de Administração que não são membros da Comissão Executiva por forma
a permitir um acompanhamento permanente da vida societária, e pela convocação de reuniões do
Conselho de Administração para todas as decisões consideradas especialmente relevantes, ainda
que se enquadrem no âmbito dos poderes gerais delegados.
É relevante notar neste âmbito o facto de existir uma permanente disponibilidade dos membros da
Comissão Executiva para prestar as informações que sejam solicitadas pelos restantes membros
do Conselho de Administração e a prática seguida de transmissão imediata a estes de todas as
informações que a relevância ou urgência assim o imponham.
Estão vedadas à Comissão Executiva as deliberações sobre:
i) Escolha do Presidente do Conselho de Administração;
ii) Cooptação de administradores;
iii) Pedido de convocação de assembleias gerais;
iv) Relatórios e contas anuais;
v) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade;
vi) Mudança de sede e aumentos de capital, e
vii) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade.
Não existe definição interna de incompatibilidades ou de número máximo de cargos acumuláveis
pelos administradores em órgãos de gestão de outras sociedades.
Durante o ano de 2004 o Conselho de Administração reuniu dez vezes.
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Anexo a que se referem os artigos 447º e 448º do Código das Sociedades Comerciais e a
alínea e) do nº 1 do artigo 8º do Regulamento CMVM nº 04/2004
(Exercício de 2004)

1. Valores mobiliários da sociedade detidos pelos titulares dos órgãos sociais: José Alfredo
de Almeida Honório - 20.000 acções.

2. Os titulares dos órgãos sociais não são titulares de valores mobiliários de sociedades
dominadas ou em relação de grupo com a Semapa.

3. Valores mobiliários da sociedade detidos por sociedades em que os membros dos órgãos
de administração e fiscalização exercem cargos nos órgãos sociais: Cimianto – Gestão de
Participaçõs, S.A. – 100 acções; Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A. - 14.592.300
acções; Longapar, SGPS, S.A. - 20.000.000 acções; Sodim SGPS, SA - 26.115.000 acções;
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, SA - 642.535 acções; Sonaca - Sociedade
Nacional de Canalizações, SA - 1.250.000 acções; OEM - Organização de Empresas, SGPS,
SA – 500.000 acções; Cunha e Meneses, Lda – 8.000 acções; Secil Investimentos, SGPS,
S.A. – 2.727.975 acções.

4. Aquisição, alienação ou oneração de valores mobiliários da sociedade ou de sociedades
em relação de domínio ou de grupo pelos titulares dos órgãos sociais e pelas sociedades
referidas em 3: Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. comprou 42.225 acções da
sociedade no dia 2-2-2004 pelo preço de 3,51€ por acção, comprou 4.500 acções da
sociedade no dia 3-2-2004 pelo preço de 3,63€ por acção e vendeu 46.725 acções da
sociedade no dia 6-2-2004 pelo preço de 3,90€ por acção; Carlos Eduardo Coelho Alves
vendeu 761 acções da Enersis – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. no dia 175-2004 pelo preço de 14,9147€ por acção; Sonagi, SGPS, S.A. vendeu 6.360 acções da
Enersis– Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., em 26-5-2004, pelo preço de
14,9147€ por acção à Geciment – Gestão de Participações, SGPS, S.A., actualmente
denominada Enersis II – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.; Sonagi, SGPS,
S.A. adquiriu 67 acções da referida Geciment em 21-5-2004 pelo preço de 5,00€ por acção, à
Semapa; Frederico José da Cunha Mendonça e Meneses vendeu 8.000 acções da sociedade
no dia 27-12-2004 pelo preço de 4,10€ por acção a Cunha e Meneses, Lda.

1/2

5. Participações qualificadas calculadas nos termos do artigo 20º do Código de Valores
Mobiliários:

Entidade
A-

Nº acções

Cimianto - Gestão de Participações, S.A.
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.
Longapar, SGPS, S.A.
Sonaca - Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.
OEM – Organização de Empresas, SGPS, S.A.
Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga, S.A.
Sodim, SGPS, S.A.
José Alfredo Almeida Honório
Soma:

B-

Banco BPI, S.A.
Banco Português de Investimento, S.A.
BPI Pensões - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
BPI Fundos - Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Clientes institucionais com gestão discricionária de carteira
Clientes particulares com gestão discricionária de carteira
Soma:

C-

Cimpor Portugal, SGPS, S.A.

D-

AF Investimentos - Fundos Mobiliários, S.A.

100
14.592.300
20.000.000
1.250.000
500.000
642.535
26.115.000
20.000
63.119.935

% dir. de
% dir. de voto não
voto
suspensos
0,00%
12,33%
16,90%
1,06%
0,42%
0,54%
22,07%
0,02%
53,34%

0,00%
12,62%
17,30%
1,08%
0,43%
0,56%
22,59%
0,02%
54,60%

0,01%
3,55%
0,89%
0,03%
0,06%
0,06%
4,60%

0,02%
3,63%
0,91%
0,03%
0,06%
0,06%
4,71%

23.695.611 20,02%

20,50%

17.490
4.195.830
1.051.000
33.546
70.016
72.534
5.440.416

2.468.900

2,09%

2,14%

Esclarece-se que as 2.727.975 acções da sociedade detidas Seminv Investimentos, SGPS,
S.A., e correspondentes a 2,305% do capital social, estão sujetas ao regime de acções
próprias.
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4. Política de remuneração
A política de remuneração, que não é determinada pelo próprio Conselho de Administração, alinha
os interesses dos administradores com os da sociedade dividindo a remuneração numa parte fixa e
noutra variável.
Quanto à primeira, é estabelecida tendo em conta os usuais critérios em funções de administração,
ponderando em especial o nível das responsabilidades, a dimensão e capacidade da sociedade,
os valores praticados no mercado para funções equivalentes e a natureza executiva ou não das
funções. Quanto à segunda, traduz-se numa participação nos resultados aprovada em assembleia
geral e estatutariamente limitada a 5% dos resultados líquidos.
5. Valores de remuneração
Durante o exercício de 2004 a remuneração total auferida pelo conjunto dos administradores com
funções executivas na sociedade, incluindo os montantes pagos a qualquer título por sociedades
em relação de domínio, foi de 7.427.953,00€, sendo de 3.935.579,00€ a parte fixa e de
3.492.374,00€ a parte recebida a título de participação nos lucros.
Quanto aos administradores com funções não executivas, a remuneração total auferida, incluindo
os montantes pagos a qualquer título por sociedades em relação de domínio, foi de 1.342.956,00€,
sendo de 620.956,00€ a parte fixa e de 722.000,00€ a parte recebida a título de participação nos
lucros.
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SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 31 DE DEZEMBRO DE 2003
(Montantes expressos em Euros)

2004
ACTIVO

Notas

2003

Activo

Amortizações

Activo

Activo

bruto

e provisões

líquido

líquido

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

IMOBILIZADO:
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação

Notas

2004

2003

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital
8 e 10

Trespasses

236.233
236.233

(214.664)
(214.664)

21.569

61.626

-

-

21.569

61.626

Imobilizações corpóreas:

118.332.445

118.332.445

Acções próprias - valor Nominal

36, 37 e 40

-

-

Acções próprias - descontos e prémios

-

-

Prémios de emissão de acções

40

3.923.459

3.923.459

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas

40

(32.230.787)

(13.477.352)

Reservas:

Equipamento de transporte

10

164.418

(121.939)

42.479

103.365

Reservas legais

40

13.117.391

11.113.753

Equipamento administrativo

10

136.063

(81.971)

54.092

5.322

Outras reservas

40

101.765.900

77.530.008

Outras imobilizações corpóreas

10

2.349

(294)

2.055

-

302.830

(204.204)

98.626

108.687

Resultados transitados

40

Resultado líquido do exercício

40

(2.557.432)

130.418

182.073.722

40.072.775

384.424.698

237.625.506

34

4.587.844

3.007.910

Empréstimos por obrigações

51

13.467.543

19.153.839

Dívidas a instituições de crédito

51

-

4.046.429

13.467.543

23.200.268

Total do capital próprio
Investimentos financeiros:
Partes de capital em empresas do grupo

10 e 16

Partes de capital em empresas associadas
Títulos e outras aplicações financeiras

292.530.557

-

292.530.557

-

-

-

260.641.000
-

1.229

-

1.229

1.229

292.531.786

-

292.531.786

260.642.229

124.371.545

-

124.371.545

-

PASSIVO:
PROVISÕES PARA OUTROS RISCOS E ENCARGOS:
Outras provisões para riscos e encargos

REALIZÁVEL A MÉDIO E LONGO PRAZO:
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:
Empresas do grupo

DÍVIDAS A TERCEIROS - Médio e longo prazo:
53

CIRCULANTE:
DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo:

Dívidas de terceiros - Curto prazo:
Empresas do grupo

53

15.828.926

-

15.828.926

33.132.690

Estado e outros entes públicos

48

875.523

-

875.523

-

Outros devedores

49

4.280.907

(402.000)

3.878.907

456.148

20.985.356

(402.000)

20.583.356

33.588.838

391.932

(6.405)

385.527

-

Títulos negociáveis
Outros títulos negociáveis

54

Empréstimos por obrigações

51

4.489.181

4.788.460

Dívidas a instituições de crédito

51

23.002.167

735.714

Fornecedores, c/c
Empresas do grupo

112.570

22.194

53

361.816

17.789.601

Accionistas

52

6.883.458

6.419.209

Estado e outros entes públicos

48

161.727

225.169

Outros credores

49

234.253

613

35.245.172

29.980.960

774.544

672.572

Depósitos bancários e caixa:
Depósitos bancários
Caixa
54

426.449

426.449

1.215

1.215

71.201
465

427.664

427.664

71.666

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
Acréscimos de custos

50

Proveitos diferidos
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos

50

58.506

58.506

-

21.740

21.740

14.170

80.246

80.246

14.170

438.500.319

294.487.216

Total de amortizações

518

-

775.062

672.572

438.500.319

294.487.216

(418.868)

Total de provisões

(402.000)

Total do activo

439.327.592

(820.868)

Total do capital próprio e do passivo

O anexo faz parte integrante do balanço em 31 de Dezembro de 2004
O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003
(Montantes expressos em Euros)

CUSTOS E PERDAS

Notas

2004

Fornecimentos e serviços externos

2003
1.909.682

PROVEITOS E GANHOS
508.036

Custos com o pessoal:
Remunerações

3.142.518

Encargos sociais

352.916

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo

10

99.600

Provisões

34

1.186.262

2.588.751
3.495.434

247.517

-

44

Proveitos suplementares

53

537.096
2.590

(B)

793.640

Outros custos e perdas operacionais

5.071

(A)

219.387
798.711

14.095

7.489.689

16 e 45

8.414.289

18.000

233.482

34 e 45

3.809.987

3.007.910

45

1.543.371

Amortizações e provisões de aplicações e
investimentos financeiros
Juros e custos similares - Outros

45.851.006

31

32

Relativos a empresas do grupo

53

6.395.026

Outros

45

59.492

Proveitos e ganhos extraordinários

(C)
Custos e perdas extraordinários

21.257.336
46

(E)
Imposto sobre o rendimento do exercício

13.767.647

6

(G)
Resultado líquido do exercício

1.095.426

46

260.094
57.342.512

242

46.111.374

58.923.386

47.923.709

144.458.587

82.915

203.381.973

48.006.624

4.121.336
7.886.845

39.732

2.200

21.297.068

7.889.045

11.183

44.804

21.308.251

7.933.849

182.073.722
203.381.973

40.072.775
48.006.624

(F)
Resultados operacionais:
Resultados financeiros:

(B) - (A)

(5.908.815)

(1.953.174)

(D-B) - (C-A)

43.574.865

41.990.038

Resultados correntes:

(D) - (C)

37.666.050

40.036.864

Resultados antes de impostos:

(F) - (E)

182.084.905

40.117.579

Resultado líquido do exercício

(F) - (G)

182.073.722

40.072.775

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturezas para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004
O Técnico Oficial de Contas

685.797
1.812.335

Outros juros e proveitos similares:
3.765.509

16

-

50.887.963

(D)
Perdas relativas relativas a empresas associadas

539.686

Rendimentos de participações de capital
Relativos a outras empresas

Impostos

1.126.538
685.797

1.580.874

Ganhos em empresas do grupo e associadas
187.723

2003
1.041.188

Proveitos e ganhos operacionais
2.836.268

187.723
1.285.862

2004

Notas

Prestações de serviços

O Conselho de Administração

SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003
(Montantes expressos em Euros)

Notas

2004

2003

Vendas e prestações de serviços
Custo das vendas e das prestações de serviços
Resultados brutos

1.041.188
(4.937.051)
(3.895.863)

1.126.538
(2.443.183)
(1.316.645)

Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais
Resultados operacionais

539.686
(468.065)
(2.084.573)
(5.908.815)

740.838
(451.648)
(872.878)
(1.900.333)

4.911.147
38.663.718
144.418.855
182.084.905

(835.090)
42.852.970
32
40.117.579

(11.183)

(44.804)

Custo líquido de financiamento
Ganhos / (perdas) em associadas
Resultados não usuais ou não frequentes
Resultados correntes
Impostos sobre o rendimento do exercício
Interesses Minoritários
Resultado líquido do exercício
Resultado por acção

38

-

-

182.073.722

40.072.775

1,54

0,34

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por funções
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração

SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003
(Montantes expressos em Euros)

Notas

2004

2003

(4.401.000)
(5.482.864)
(9.883.864)

(1.030.626)
(4.388.906)
(5.419.532)

Pagamentos de imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos / (pagamentos) relativos à actividade operacional
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias

(18.881)
(2.189.494)
(12.092.239)

(557.311)
2.569.359
(3.407.484)

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Fluxos das actividades operacionais (1)

(12.092.239)

(3.407.484)

329.688.663
38.410
369.674
90.194.963
420.291.710

101.724
18.891.842
18.993.566

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Juros e proveitos similares
Dividendos

10

Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas

Fluxos das actividades de investimento

10

(2)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Empréstimos concedidos
Venda de acções próprias
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Empréstimos concedidos
Juros e custos similares
Dividendos
Aquisição de acções próprias

Fluxos das actividades de financiamento

40

(3)

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
(4) = ( 1) + (2) + (3)
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO
PROVISÕES PARA TÍTULOS E OUTRAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO

55
55

(67.512.284)
(71.298)
(67.583.582)

(329.083)
(61.084)
(390.167)

352.708.128

18.603.399

165.389.257
97.837.611
263.226.868

50.019.449
25.014.633
9.631.381
84.665.463

(170.242.705)
(420.011.844)
(1.159.200)
(11.833.245)
(603.246.994)

(29.008.633)
(56.668.561)
(1.867.715)
(11.567.917)
(99.112.826)

(340.020.126)

(14.447.363)

595.763
71.666
(6.405)
661.024

71.666
71.666

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração
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NOTA INTRODUTÓRIA
A Semapa — Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. ("Empresa") foi constituída em 21 de Junho
de 1991 e tem por objecto social a gestão de participações sociais noutras sociedades, nomeadamente nos
sectores da produção de cimento e derivados, de pasta e de papel e de energia renováveis, através das suas
participadas Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A., Portucel – Empresa Produtora de Pasta e
Papel, S.A. e Enersis II, SGPS, S.A. (ex - Geciment – Gestão de Participações, SGPS, S.A.) holding para o
sector das energias renováveis.
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade. As
notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à Empresa ou a sua
apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras anexas.

3.

BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com princípios
de contabilidade geralmente aceites em Portugal, os quais podem ser diferentes dos utilizados noutros
países.
Estas demonstrações financeiras reflectem apenas as contas individuais da Empresa. A Empresa
preparou também contas consolidadas, as quais reflectem em 31 de Dezembro de 2004, relativamente
às contas individuais, as seguintes diferenças:

Aumento
Total do activo

2.910.538.283

Total do passivo (excluindo os interesses minoritários)

2.402.941.893

Proveitos totais

737.099.926

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os
seguintes:
a)

Imobilizações incorpóreas
As imobilizações incorpóreas incluem as despesas com o aumento de capital, que são amortizadas
pelo método das quotas constantes durante um período de cinco anos e as despesas com a
emissão do empréstimo por obrigações, que são amortizadas pelo método das quotas constantes
durante um período de dez anos (prazo de reembolso do referido empréstimo).

b)

Imobilizações corpóreas
As imobilizações corpóreas, que compreendem equipamento de transporte, equipamento
administrativo e outras imobilizações corpóreas, encontram-se registadas ao custo de aquisição e
são amortizadas através do método das quotas constantes, durante um período que varia entre
três e oito anos:
Vida útil
(anos)
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

3a4
3a8
4a8
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c)

Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em empresas do grupo (e subsidiárias de empresas do grupo) e
associadas são registados pelo método da equivalência patrimonial.
De acordo com o método da equivalência patrimonial, os investimentos financeiros são ajustados
anualmente pelo montante correspondente à proporção da Empresa nos resultados líquidos das
empresas do grupo por contrapartida de ganhos ou perdas do exercício (Nota 45). Adicionalmente,
os dividendos recebidos destas empresas, por distribuição de resultados ou reservas, são
registados como uma diminuição ao valor dos investimentos financeiros, no exercício em que são
atribuídos.

d)

Especialização de exercícios
A Empresa regista os seus custos e proveitos de acordo com o princípio da especialização dos
exercícios pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida em que são geradas,
independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os
montantes recebidos e pagos e os correspondentes proveitos e custos geradas são registadas nas
rubricas de acréscimos e diferimentos (Nota 50).

e)

Impostos sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento do exercício inclui imposto corrente e diferido, quando aplicável. O
imposto sobre o rendimento é reconhecido na demonstração dos resultados, excepto quando se
relaciona com ganhos ou perdas directamente reconhecidos em reservas, caso em que é também
reconhecido directamente em reservas, nomeadamente, no que se refere ao efeito das
reavaliações.
O imposto corrente sobre o rendimento é determinado com base nos resultados líquidos, ajustados
em conformidade com a legislação fiscal vigente à data do balanço.
O imposto diferido é calculado, com base na responsabilidade de balanço, sobre as diferenças
temporárias entre os valores contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base de
tributação. Para a determinação do imposto diferido é utilizada a taxa fiscal (decretada) que se
espera estar em vigor no exercício em que as diferenças temporárias serão revertidas.
São reconhecidos impostos diferidos activos sempre que existe uma razoável segurança de que
serão gerados lucros fiscais futuros contra os quais os activos poderão ser utilizados. Os impostos
diferidos activos são revistos anualmente e reduzidos sempre que deixe de ser provável que os
mesmos possam ser utilizados.

f)

Provisões
As provisões são constituídas pelos valores efectivamente necessários para fazer face a perdas
económicas estimadas.

g)

Uso de estimativas
A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão da empresa efectue julgamentos e
estimativas que afectam os montantes de proveitos, despesas, activos, passivos e divulgações à
data do balanço. Estas estimativas são determinadas pelo juízo da gestão da empresa, baseado:
(i) na melhor informação e conhecimento de eventos presentes, suplementada, em alguns casos,
em relatos de peritos independentes e (ii) nas acções que a empresa considera poder vir a
desenvolver no futuro. Todavia, na data de desfecho das operações, os resultados das mesmas
poderão ser diferentes destas estimativas.
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6.

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
Nos termos da legislação em vigor os prejuízos fiscais são reportáveis durante um período de seis anos
após a sua ocorrência e susceptíveis de dedução aos lucros fiscais gerados durante esse período. A
Empresa é tributada individualmente, possuindo reporte de prejuízos fiscais não utilizados, desde 1999,
que ascendem a Euros 18.974.833. Conforme referido na Nota 3.e), e dado que a Empresa tem vindo a
gerar resultados operacionais negativos, não existe uma razoável segurança de que serão gerados
lucros fiscais futuros pelo que não foi efectuado nenhum registo de impostos diferidos activos decorrente
dos referidos prejuízos fiscais.
Os ganhos e perdas em empresas do grupo, resultantes da aplicação do método da equivalência
patrimonial, são deduzidos ou acrescidas, respectivamente, ao resultado do exercício, para apuramento
da matéria colectável.
O imposto sobre o rendimento do exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, corresponde ao imposto
corrente apurado no montante de Euros 11.183, referente a tributações autónomas.
A reconciliação da taxa efectiva de imposto é evidenciada como segue:
2004
Resultado antes de impostos
Taxa nominal de imposto
Imposto esperado
Diferenças permanentes (a)
Ajustamentos à colecta
Prejuízos fiscais não recuperáveis
Prejuízos fiscais utilizados

182.084.905
27,50%
50.073.349
(49.999.697)
11.183
(73.652)
11.183
0,01%

Taxa efectiva de imposto

(a)

2003
40.117.579
33,00%
13.238.801
(14.239.988)
44.804
1.001.187
44.804
0,11%

Este valor respeita essencialmente a:
2004

Efeito da aplicação do método da Equivalência Patrimonial (Nota 16)
Amortização de trespasses
Provisões tributadas (Nota 34)
Mais Valias não tributadas
Mais Valias fiscais
Outros

Impacto fiscal 27,5% (2003: 33,00%)

2003

(42.473.674)
4.996.249
(144.423.547)
60.865
23.026
(181.817.080)

(45.833.006)
92.087
3.007.910
(418.471)
(43.151.480)

(49.999.697)

(14.239.988)

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por
parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos e dez anos para a Segurança Social.
As declarações fiscais da Empresa relativas aos anos de 2001 a 2004 poderão vir ainda a ser sujeitas a
revisão.
A Administração da Empresa entende que eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por
parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas
demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2004.
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7.

NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA EMPRESA
O número médio de empregados ao serviço da Empresa em 31 de Dezembro de 2004 e 2003 foi de 13
pessoas.

8.

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS
Em 31 de Dezembro de 2004, esta rubrica tinha a seguinte composição:

Custos com aumentos de capital (ano 2000)

164.336

Despesas relativas ao empréstimo obrigacionista (ano 1998)

71.897
236.233

10. MOVIMENTO NO ACTIVO IMOBILIZADO
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, o movimento ocorrido no valor das imobilizações
incorpóreas, imobilizações corpóreas e investimentos financeiros, bem como nas respectivas
amortizações acumuladas, foi o seguinte:
Activo bruto
Rubricas
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação (Nota 8)
Trespasses
Imobilizações corpóreas:
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras
Investimentos financeiros:
Partes de capital em empresas do grupo (Nota 16)
Partes de capital em empresas associadas (Nota 16)
Títulos e outras aplicações financeiras

Saldo
inicial

Aumentos

Abates e
outros

Alienações
-

Saldo
final

236.233
92.087
328.320

-

(92.087)
(92.087)

236.233
236.233

296.270
68.193
364.463

67.870
2.349
70.219

(131.852)
-

-

(131.852)

-

260.641.000
1.229
260.642.229

335.661.008
125.565
335.786.573

(180.087.222)
(125.565)
(180.212.787)

(123.684.229)
(123.684.229)

292.530.557
1.229
292.531.786

261.335.012

335.856.792

(180.344.639)

(123.776.316)

293.070.849

164.418
136.063
2.349
302.830

Amortizações acumuladas
Rubricas
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação
Trespasses
Imobilizações corpóreas:
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

Saldo
inicial

Reforço

Alienações

174.607
92.087
266.694

40.057
40.057

192.905
62.871
255.776

40.149
19.100
294
59.543

(111.115)
-

522.470

99.600

(111.115)

4

Saldo
final

Abates

-

(111.115)

(92.087)
(92.087)
(92.087)

214.664
214.664
121.939
81.971
294
204.204
418.868
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O movimento ocorrido, na rubrica “Partes de capital em empresas do grupo” e “Partes de capital em
empresas associadas”, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, foi o seguinte:
Empresas do
Grupo
Saldo inicial

Empresas
Associadas

260.641.000

Resultado apropriado pela aplicação do método
da equivalência patrimonial (Notas 6, 16 e 45):
- Ganhos
- Perdas
Dividendos distribuídos à Empresa pela Secil, S.A.
Dividendos distribuídos à Empresa pela Seinpar, BV.
Prestações suplementares na filial Semapa Inversiones SL
Outras variações nos CP's da filial Semapa Inversiones SL
Prestações suplementares na filial Semapa Investments B.V.
Outras variações nos CP's da filial Semapa Investments B.V.
- Cobertura de capitais próprios negativos
- Outras
Aquisição de capital e prestações suplementares na filial CMP Investments B.V.
Aquisição de capital e prestações suplementares na filial Seminv SGPS, S.A.

-

50.879.090
(8.414.289)
(78.894.963)
(11.300.000)
3.800.000
80.530
7.500.000

8.873
-

(3.007.910)
38.664
22.524.771
250.597.260

-

Aquisição de capital da associada Becim - Corretores de Seguros, Lda

-

123.627

Alienação de capital das filiais:
- Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A

(180.037.222)

- Enersis II - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

-

(50.000)

- Becim - Corretores de Seguros, Lda

-

-

Ajustamentos de partes de capital nas filiais e associadas (Nota 40):
- Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. por:
- variações na reserva de conversão cambial e outras variações nos CP's
- CMP Investments B.V.
- Dividendos Semapa distribuídos à subsidiária Seminv, SGPS, S.A.
- Becim - Corretores de Seguros, Lda.
Saldo final

(125.565)

(22.105.731)
6.559
272.798
292.530.557

(6.935)
-

16. EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS
Em 31 de Dezembro de 2004, os investimentos financeiros em partes de capital em empresas do grupo
associadas, tinha a seguinte composição:

Sede
Social

Empresas
Betopal, S.L.

31 de Dezembro de 2004
Capital
Capitais
Resultado
social
próprios
líquido

Madrid

3.005

20.737

102

100,00%

20.737

102

Amesterdão

50.000

25.567.318

3.035.987

100,00%

25.567.318

3.035.987

264.600.000

332.525.128

75.487.154

6,42%

21.332.996

27.632.885

18.000

18.382.866

14.415.450

100,00%

18.382.866

14.415.450

(625.260)

(4.499.170)

100,00%

-

(3.883.535)

(3.178.322)

(7.525.111)

100,00%

-

(4.530.754)

227.226.640

21.409.601

100,00%

227.226.640

-

-

0,00%

-

8.873

292.530.557

42.473.674

CMP Investments B.V.

(c)

Secil, S.A.

(a)

Outão

Seinpar Investments, B.V.

(a)

Amesterdão

Semapa Inversiones, S.L.

(b)

Madrid

3.006

Semapa Investments, B.V.

(b)

Amesterdão

18.000

Seminv, SGPS, SA

(a)

Amesterdão

7.500.000
150.000

Becim , Lda

(a)

%

Fracção de capital detida
Valor de
Proporção
balanço
no resultado
(Nota 10)
(Notas 10 e 45)

Lisboa

5.794.666

O resultado líquido da subsidiária Secil apropriado pela Semapa até Maio de 2004 foi efectuado a
100% via participação directa e indirecta através da Seinpar BV.
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A empresa Seinpar, B.V. detinha a 100% a sociedade Seminv – Investimentos, SGPS, S.A. (ex –
Secil, Investimentos – SGPS, S.A.), que adquiriu em Março de 2003 a totalidade do capital social
da Cimentospar – Participações Financeiras, SGPS, Lda. (ex - FLSHH, SGPS). Esta sociedade,
por sua vez, detém uma participação efectiva na Secil, S.A. de 44,58%.
Em 8 de Outubro de 2004 a Seinpar BV alienou a Seminv – Investimentos, SGPS, S.A. à Semapa,
SGPS, S.A..
(b)

As sociedades Semapa Inversiones S.L. e Semapa Investments B.V. utilizam o método do custo
histórico na mensuração das suas participações na Portucel, S.A., apresentando as suas contas
estatutárias, em 31 de Dezembro de 2004, capitais próprios positivos. Contudo, após ajustamentos
de consolidação, o valor dos capitais próprios apresentados pelas referidas sociedades apresentase negativo, pelo que os respectivos investimentos financeiros apresentam um valor nulo no
balanço da Semapa SGPS, S.A., tendo sido constituída provisão, no valor dos respectivos capitais
próprios negativos, apropriados pelo método da equivalência patrimonial, na rubrica do passivo
“Provisões para outros riscos e encargos”, pelos montantes de Euros 625.260 e
Euros 3.178.322 (Nota 34), respectivamente.
Estas sociedades dominam indirectamente 15,3% e 14,7% da Portucel, S.A., sendo que a Semapa
Investments BV detém ainda uma participação directa de 37,1% no capital desta sociedade.

(c)

A CMP Investments BV detém 89,92% do capital da Enersis II, SGPS, S.A. (ex - Geciment, SGPS,
S.A.), holding do sector das energias renováveis do Grupo pelo que os seus resultados reflectem a
actividade deste ramo de negócio prosseguido pelo Grupo.

32. GARANTIAS PRESTADAS
Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2004, as filiais Semapa Inversiones S.L. e Semapa
Investments B.V. contraíram conjuntamente com a Semapa, junto de um sindicato bancário, um
financiamento (cujo capital em dívida a 31 de Dezembro de 2004 é de Euros 700.561.863) para a
aquisição, através da Seinpart – Participações, SGPS, S.A. e Semapa Investments B.V., de uma
participação de 67,1% do capital social da sociedade Portucel – Empresa Produtora de Pasta e Papel,
S.A..
No âmbito deste financiamento foram constituídos penhores sobre as partes de capital e prestações
acessórias detidas directa e indirectamente pela Semapa nas sociedades Semapa Inversiones, S.L.,
Semapa Investments B.V., Seinpart – Participações, SGPS, S.A., Portucel – Empresa Produtora de
Pasta e Papel, S.A., CMP Investments B.V. e Enersis, SGPS, S.A..

34.

MOVIMENTO OCORRIDO NAS PROVISÕES
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, realizaram-se os seguintes movimentos nas
rubricas de provisões:
Saldo
inicial

Rubricas
Provisões para riscos e encargos:
Apropriação pelo método da equivalência patrimonial de
capitais próprios negativos de subsidiárias (Nota 16)
Outras provisões
Provisões para outros devedores
Provisões para aplicações de tesouraria

3.007.910
3.007.910

Reforço

3.803.582
784.262
402.000
6.405
4.996.249

Reduções

(3.007.910)
(3.007.910)

Saldo
final

3.803.582
784.262
402.000
6.405
4.996.249

O valor dos capitais próprios da subsidiária Semapa Inversiones S.L. era negativo a 31 de Dezembro de
2004 no montante de Euros 625.260 (Nota 16) tendo sido constituída uma provisão de igual montante
por contrapartida da rubrica da demonstração dos resultados “Amortizações e provisões de aplicações e
investimentos financeiros”.
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Adicionalmente, o valor dos capitais próprios, da subsidiária Semapa Investments B.V. era negativo, a
31 de Dezembro de 2004, no montante de Euros 3.178.322 tendo sido constituída nessa data uma
provisão de igual montante. No exercício de 2003 tinha sido, igualmente, constituída uma provisão no
montante de Euros 3.007.910 por idênticas razões, a qual foi revertida em 2004 no momento da
alienação das acções detidas pela sociedade na Cimpor, SGPS, S.A..

36. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Em 31 de Dezembro de 2004, o capital social da Empresa, encontrava-se totalmente subscrito e
realizado, sendo composto por 118.332.445 acções com o valor nominal de 1 Euro cada (Nota 40).

37.

IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS COLECTIVAS COM CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
De acordo com a última Assembleia Geral, datada de 16 de Abril de 2004, e as participações
qualificadas comunicadas, as seguintes pessoas colectivas detêm o capital em 31 de Dezembro de
2004:
Nome

Nº de Acções

%

Sodim, SGPS, S.A.

26.115.000

22,07

Cimpor Portugal, SGPS, S.A.

23.695.611

20,02

Longapar, SGPS, S.A.

20.000.000

16,90

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

14.592.300

12,33

Seminv - Investimentos, SGPS, S.A

2.727.975

2,31

BPI Fundos - Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

2.649.810

2,24

AF Investimentos - Fundo Imobiliários, S.A.

2.468.900

2,09

Sonaca - Sociedade Nacional de Canalizações, S.A,

1.250.000

1,06

Outros accionistas com participações inferiores a 1%

24.832.849

20,99

118.332.445

100,00

40. VARIAÇÃO NAS RUBRICAS DE CAPITAL PRÓPRIO
O movimento ocorrido nas rubricas de capital próprio durante o exercício findo em 31 de Dezembro de
2004, foi como segue:

Rubricas
Capital

Saldo
inicial

Aumentos

Diminuições

Transferências

Saldo
final

118.332.445

-

-

-

118.332.445

3.923.459

-

-

-

3.923.459

(13.477.352)

-

Reservas legais

11.113.753

-

-

2.003.638

13.117.391

Outras reservas

77.530.008

-

-

24.235.892

101.765.900

Prémios de emissão de acções
Ajustamentos de partes de capital em filiais
e associadas (Nota 10)

(21.434.351)

2.680.916

(32.230.787)

Reservas:

Resultados transitados
Resultado líquido do período

130.418

-

(6.934)

(2.680.916)

40.072.775

182.073.722

(13.833.245)

(26.239.530)

237.625.506

182.073.722

(35.274.530)

-

(2.557.432)
182.073.722
384.424.698

Por deliberação da Assembleia Geral da Empresa, realizada em 16 de Abril de 2004, a aplicação do
resultado líquido do exercício de 2003, foi como segue:
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Distribuição de dividendos (0,10 euros por acção)

11.833.245

Reservas legais

2.003.638

Outras reservas

24.235.892

Gratificação de balanço aos membros do conselho de administração

2.000.000
40.072.775

Ajustamentos de partes do capital em filiais e associadas: reflectem a compensação efectuada entre os
valores contabilísticos das partes de capital detidas nas empresas do grupo e associadas e a proporção
dos capitais próprios que eles representavam na data do primeiro registo pelo método de equivalência
patrimonial, bem como os ajustamentos efectuados, após aquela data, directamente aos seus capitais
próprios.
A movimentação ocorrida nesta rubrica, no exercício de 2004, apresenta-se como segue:

Ajustamentos
Partes Capital
Saldo inicial
Variações nos capitais próprios da Seinpar B.V.
Variações nos CP's da filial Semapa Inversiones SL
Variações nos CP's da filial Semapa Investments B.V.
Ajustamentos de partes de capital nas filiais e associadas:
- Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. por:
- variações na reserva de conversão cambial e outras variações nos CP's
- reclassificação para Resultados Transitados por alienação de 45,125%
- Dividendos Semapa distribuídos à subsidiária Seminv, SGPS, S.A.
- CMP Investments B.V.

(13.477.352)
272.829
80.530
38.664

(22.105.731)
2.680.916
272.798
6.559

Saldo final

(32.230.787)

O montante de Euros 22.105.731 corresponde, essencialmente, a 51% do ajustamento efectuado na
reserva de conversão cambial na subsidiária Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. em
resultado da conversão ao câmbio de encerramento dos activos e passivos da sua subsidiária Société
des Ciments de Gabes, incluindo goodwill e o justo valor apurado na data de aquisição.
Até 31 de Dezembro de 2003, o acréscimo pelo justo valor daqueles activos foi tratado como activo da
subsidiária Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A., expresso em moeda estrangeira e
convertido à taxa de câmbio da data de aquisição. No decurso do exercício de 2004, o Grupo passou a
considerar o goodwill e o justo valor como activo da Subsidiária e desse modo expresso em dinares
tunisinos e transposto à taxa de câmbio de fim do período.
A transferência de Euros 2.680.916 para Resultados transitados refere-se à reclassificação das
variações nos capitais próprios da filial Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A., por motivo da
alienação de uma participação de 45,125% (49% dos direitos de voto) no capital social desta.
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Reservas legais: A legislação comercial estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem
de ser destinada ao reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital. Esta
reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para
absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.
43. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS
As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, incluindo a incluindo a participação nos
resultados de 2003 (Nota 40), no exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, foram as
seguintes:

Conselho de Administração

2004

2003

3.828.222

3.101.377

Conselho Fiscal

4.090

2.394

3.832.312

3.103.771

44. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MERCADOS
As prestações de serviços nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, distribuem-se da
seguinte forma:
2004
Mercado interno (Nota 53)
Mercado externo (Nota 53)

2003

450.938
590.250

639.038
487.500

1.041.188

1.126.538
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45. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINANCEIROS
Os resultados financeiros dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2004 e 2003 têm a seguinte
composição:
2004

2003

Custos e perdas:
Juros suportados com empréstimos obtidos
junto de accionistas (Nota 52)

250.259

277.920

Juros suportados com empréstimos obtidos
junto de empresas do grupo (Nota 53)
Juros suportados com outros empréstimos obtidos

389.182

11.170

840.585

788.698

Perdas em empresas do grupo (Nota 16)

8.414.289

18.000

Provisões para investimentos financeiros (Notas 16 e 34)

3.809.987

3.007.910

63.345

17.638

Outros custos e perdas financeiros (Nota 49)
Resultados financeiros

13.767.647

4.121.336

43.574.865

41.990.038

57.342.512

46.111.374

6.395.026

260.094

Proveitos e ganhos:
Juros obtidos com empréstimos concedidos
a empresas do grupo (Nota 53)
Outros juros obtidos
Ganhos em empresas do grupo e associadas (Nota 16)
Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria
Rendimentos de participações de capital

49.480

242

50.887.963

45.851.006

10.012

-

31
57.342.512

32
46.111.374

46. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
Os resultados extraordinários dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2004 e 2003 têm a seguinte
composição:
2004

2003

Custos e perdas:
Donativos

150

2.200

Dívidas incobráveis

127

-

39.455

-

Outros custos extraordinários
Resultados extraordinários

39.732

2.200

144.418.855

80.715

144.458.587

82.915

Proveitos e ganhos:
Ganhos em imobilizações (Nota 16)
Redução de provisões
Outros proveitos e ganhos extraordinários

10
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-

27.874

35.039

55.041

144.458.587
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A rubrica “Ganhos em imobilizações” inclui um montante de Euros 144.303.341 referente à mais valia
apurada na alienação de 45,125% do capital social da Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento,
S.A. (49% dos direitos de voto) bem como um montante de Euros 102.534 referente à mais valia
apurada na alienação da participação de 25% detida na sociedade Becim – Corretores de Seguros,
Lda..

48. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Em 31 de Dezembro de 2004, não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes
públicos. Os saldos com estas entidades, em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, eram como segue:

2004
Devedores
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS
Contribuições para a Segurança Social
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Imposto do Selo

Credores

2003
Credores

875.523
-

76.391
40.804
44.532
-

35.003
56.546
25.125
106.995
1.500

875.523

161.727

225.169

Em 31 de Dezembro de 2004 o montante registado na rubrica de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas – IRC, tinha a seguinte composição:

Estimativa de imposto sobre o rendimento

(11.183)

Pagamento especial por conta

12.224

Retenção na fonte

874.482
875.523
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49.

OUTROS DEVEDORES E CREDORES
Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, estas rubricas tinham a seguinte composição:
2004

2003

Outros devedores
Devedores diversos:
Empresas do Grupo (Nota 53)
Empresas Participadas
Outros

54.789

166.444

-

285.600

4.226.118

4.104

4.280.907

456.148

234.254

119

Outros credores
Consultores e assessores
Outros

-

494

234.254

613

O valor inscrito na rubrica “Outros devedores – Outros” inclui o montante de Euros 3.027.602 referente a
encargos na aquisição da Portucel, S.A. a debitar à subsidiária Semapa Investments B.V., por conta das
quais a Semapa SGPS, S.A. efectuou o seu pagamento.

50. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, estas rubricas tinham a seguinte composição:

2004
Custos diferidos:
Rendas
Seguros
Despesas com abertura de crédito
Outros custos diferidos

2003

17.153
4.587
21.740

1.126
13.044
14.170

194.868
524.981

187.772
392.944

14.008
-

8.269
11.910
56.378

40.688
774.545

15.299
672.572

Acréscimos de custos:
Juros de empréstimos a liquidar
Férias, subsídio de férias e outros encargos com o pessoal
Seguros a liquidar
Assistência jurídica
Auditoria
Outros acréscimos de custos
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51. EMPRÉSTIMOS
Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, esta rubrica apresentava a seguinte composição:

Curto prazo

Empréstimos por obrigações Semapa/98
Empréstimos obtidos de instituições bancárias

4.489.181
23.002.167
27.491.348

2004
Médio e
longo prazo

13.467.543
13.467.543

2003
Total

17.956.724
23.002.167
40.958.891

Total

23.942.299
4.782.143
28.724.442

Em 9 de Março de 1998 a Empresa emitiu um empréstimo por obrigações, através da emissão de
4.800.000 obrigações com o valor nominal de mEsc. 1 cada, por um prazo de 10 anos. Posteriormente,
durante o ano de 2001, foi efectuada a redenominação para o montante total da emissão de Euros
23.942.299, correspondente a 2.394.229.906 obrigações com o valor nominal de 0,01 euro cada. Após o
reembolso antecipado e o programado no 12º cupão de 20% ocorridos em 9 de Março de 2004 o
montante do empréstimo obrigacionista ascende actualmente a Euros 17.956.724 correspondendo a
2.244.590.447 obrigações com o valor nominal de 0,01 euro cada.
Os juros dos cupões são pagos semestralmente e o reembolso ocorrerá 20% no 14º cupão (09/03/2005),
25% no 16º (09/03/2006) e no 18º (09/03/2007) e 10% no 20º e último cupão (09/03/2008), não sendo já
possível qualquer reembolso antecipado por decisão da Assembleia Geral de obrigacionistas de 5 de
Março de 2004. Estas obrigações foram integralmente subscritas e realizadas no acto de subscrição e
encontram-se representadas por valores mobiliários escriturais cotados na Euronext Lisbon.
Em 31 de Dezembro de 2004, os empréstimos classificados a médio e longo prazo apresentavam o
seguinte plano de reembolso previsto:

2006

5.614.469

2007

5.614.469

2008 (1º semestre)

2.238.605
13.467.543

Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, os créditos bancários concedidos e não sacados, ascendiam a
Euros 2.094.591.

52. ACCIONISTAS
Em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, o montante a pagar a accionistas, respeitante a operações de
tesouraria, tinha o seguinte detalhe:

2004

2003

Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.

3.888.777

4.699.610

Longapar, SGPS, S.A.

2.026.737

866.638

Sonaca - Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.

Estes montantes vencem juros a taxas normais de mercado.
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Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, as transacções com accionistas, foram como
segue:
2004
Compras
de bens e
serviços
Cimianto - Gestão de Participações, S.A. (SGPS)
Cimo - Gestão de Participações, SGPS, S.A.
Longapar, SGPS, S.A.
Sonaca - Sociedade Nacional de Canalizações, S.A.

Custos
financeiros
(Nota 45)

185.000
185.000

153.166
62.093
35.000
250.259

53. EMPRESAS DO GRUPO
Os saldos em 31 de Dezembro de 2004, com as principais empresas do grupo são os seguintes:

Empresas
do grupo
-curto prazo
Betopal, S.L.
Cimenpar Investments B.V.
Cimentospar - Participações, SGPS, S.A
CMP Investmenst B.V.
Geciment - Participações, SGPS, S.A
Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.
Seinpar Investments, B.V.
Seinpart - Participações, SGPS, S.A
Semapa Inversiones S.L.
Semapa Investments B.V.
Seminv - Investimentos, SGPS, S.A

2.005
3.546
13.769.783
2.053.592
15.828.926

Activo
Empresas
do grupo
- médio e
longo prazo

Passivo
Outros
devedores
(Nota 49)

Empresas
do grupo
-curto prazo

-

7.125

-

23.747.967
99.878.815
744.763
124.371.545

32
11
565
45.475
1.130
451
54.789

112.742
9.254
239.820
361.816

O montante de Euros 15.828.926, a receber das empresas do grupo, respeita a operações de tesouraria
de curto prazo e vencem juros a taxas de mercado, debitados trimestralmente.
O montante de Euros 124.371.545 a receber das empresas do Grupo respeita a empréstimos de médio e
longo prazo e vencem juros a taxas de mercado debitados trimestralmente.
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Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, as transacções efectuadas com as empresas do
grupo, foram como segue:
Vendas
e prestações
de serviços
Betopal, S.L.
Cimentospar - Participações, SGPS, S.A
CMP Investmenst B.V.
Geciment - Participações, SGPS, S.A
Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.
Secilpar SL
Seinpar Investments, B.V.
Seinpart - Participações, SGPS, S.A
Semapa Inversiones S.L.
Semapa Investments B.V.
Seminv - Investimentos, SGPS, S.A
Outras

Compras
de bens e
serviços

Proveitos
financeiros
(Nota 45)

Proveitos
suplementares

Custos
financeiros
(Nota 45)

750
1.000
400.146
187.500
1.000
2.708
448.084

5.843
-

532.745
1.370
-

5
274
521.384
167.085
2.043.593
23.551
197.213
3.441.875
46

1.687
25.194
3.061
317.539
32.739
8.049
913
-

1.041.188

5.843

534.115

6.395.026

389.182

O montante de Euros 1.041.188 na rubrica “Vendas e prestações de serviços” refere-se a serviços
prestados pela Empresa, nas áreas financeira, contabilística, fiscal e informática, entre outros.
O montante de Euros 534.115 na rubrica “Proveitos suplementares” refere-se a cedência de pessoal
efectuada pela Empresa.

54. DISCRIMINAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
A discriminação de caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, é como segue:

2004
Títulos negociáveis
Depósitos a prazo
Depósitos à ordem
Numerário
Descobertos bancários

55. CUSTOS SUPORTADOS
REVISORES

2003

385.527
420.660
5.789
1.215
813.191
COM

SERVIÇOS

PRESTADOS

71.201
465
71.666
PELOS

ACTUAIS

AUDITORES/

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2004 e 2003, os custos suportados com serviços prestados,
pelos actuais auditores/ revisores, foram os seguintes:
2004

2003

Serviços de Revisão Legal de Contas

56.378

56.378

Serviços de assessoria fiscal

86.423

1.420

Outros serviços de assessoria financeira

70.145

-

212.946

57.798
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67. RECONCILIAÇÃO DA RUBRICA “RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS” EVIDENCIADA NA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS E NA DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS POR FUNÇÕES
A demonstração dos resultados por funções apresenta um conceito de resultados extraordinários
diferente do definido no Plano Oficial de contabilidade (POC) para preparação da demonstração dos
resultados por naturezas. Assim o valor dos resultados extraordinários no exercício findo em 31 de
Dezembro de 2004, de Euros 144.418.855, apresentados na demonstração dos resultados por
naturezas (Nota 46) foi reclassificado para a rubrica de resultados correntes:
Demonstração dos resultados
2004
Por

Reclassi-

Por

naturezas

ficações

funções

Resultados operacionais

(5.908.815)

Resultados correntes

37.666.050

144.418.855

Resultados extraordinários

144.418.855

(144.418.855)

Resultado líquido do exercício

182.073.722

16

-

-

(5.908.815)
182.084.905
182.073.722

SEMAPA — SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
ANEXO AO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA
O EXERCÍCIO FINDO NESTA DATA
(Montantes expressos em Euros)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Pedro Mendonça de Queiroz Pereira
Presidente

Maria Maude Mendonça de Queiroz Pereira Lagos
Vogal

Carlos Eduardo Coelho Alves
Vogal

José Alfredo de Almeida Honório
Vogal

Frederico José da Cunha de Mendonça e Meneses
Vogal

Gonçalo Allen Serras Pereira
Vogal

Francisco José de Melo e Castro Guedes
Vogal

Paulo Jorge Barreto de Carvalho Ventura
Vogal

Paulo Jorge Morais Costa
Técnico Oficial de Contas

Luís Manuel Pego Todo Bom
Vogal

17

BELARMINOMAR7iNsEUGÉNIOFER?E1W\&AWCIADOS,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Belarmino Martins, Eugênio
Ferreira
& Associados, SROC, Lda.
Palácio Sottomayor
Rua Sousa Martins, 1 - 3°
1050-217 Lisboa
Portugal
Tel +351 213599000
Fax +351213599999

Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria
sobre a Informação Financeira Individual

Introdução
1
Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das Contas
e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira contida no Relatório de gestão e
nas demonstrações financeiras anexas da SEMAPA - Sociedade de Investimento e
Gestão, SGPS, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2004
(que evidencia um total de €438.500.319 e um total de capital próprio de €384.424.698,
incluindo um resultado líquido de €182.073.722), as Demonstrações dos resultados, por
naturezas e por funções, e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo
naqueladata, e o correspondente Anexo.

Responsabilidades
2
É da responsabilidade do Conselho de Administração (i) a preparação do Relatório
de gestão e de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos
de caixa; (ii) que a informação financeira histórica seja preparada de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal e que seja completa,
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos Valores
Mobiliários; (iii) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados; (iv) a
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e (v) a divulgação de qualquer
facto relevante que tenha influenciado a sua actividade, posição financeira ou resultados.
3
A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida nos
documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente sobre se é
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo Código dos
Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente
baseado no nosso exame.

Âmbito
4
O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras não contêm distorções
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação, numa
base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das
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demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios
definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii)a apreciação
sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo
em conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da
continuidade; (iv)a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação
das demonstrações financeiras; e (v) a apreciação se a informação financeira é completa,
verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.
5
O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação
financeira constante do relatório de gestão com os restantes documentos de prestação
de contas.
6
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a
expressão da nossa opinião.
Opinião
7
Em nossa opinião, com base no exame efectuado, as referidas demonstrações
financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
materialmente relevantes, a posição financeira da SEMAPA- Sociedade de Investimento
e Gestão, SGPS, S.A. em 31 de Dezembro de 2004, o resultado das suas operações e
os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal e a informação nelas constante é
completa,verdadeira,actual, clara,objectivae lícita.
Lisboa, 11 de Março de 2005

Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &Associados,
Sociedade de Revisores Oficiaisde Contas, Lda
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(2)

Relatório e Parecer do
Conselho Fiscal

Senhores Accionistas,
1
Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório
sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o Relatório de
Gestão e as Demonstrações Financeiras apresentados pelo Conselho de Administração
da SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. relativamente ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2004.
2
No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que
considerámos adequada, a actividade da empresa. Verificámos a regularidade da
escrituração contabilística e da respectiva documentação. Vigiámos também pela
observância da lei e dos estatutos.

3

Acompanhámos igualmente os trabalhos desenvolvidos pela Belarmino Martins,
Eugénio Ferreira & Associados, SROC, Lda e apreciámos a Certificação Legal das
Contas, em anexo, com a qual concordamos. Tomámos também conhecimento do teor
do Relatório sobre a Fiscalização endereçado por aquela Sociedade ao Conselho de
Administração, nos termos do art° 4510 do Código das Sociedades Comerciais.
4

No âmbito das nossas funções verificámos que:

i)

o Balanço, as Demonstrações dos Resultados por naturezas e por funções, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa e o correspondente Anexo permitem uma
adequada compreensão da situação financeira da empresa e dos seus resultados;

ii)

as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados;

iii)

o Relatório de Gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e
da situação da sociedade evidenciando os aspectos mais significativos;

iv)

a proposta de aplicação de resultados se encontra devidamente fundamentada.

SEMAPA

- Sociedade

de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

5
Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de
Administração e Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas,
somos do parecer que:
i)

seja aprovado o Relatório de Gestão;

ii)

sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras;

iii)

seja aprovada a proposta de aplicação de resultados.

Lisboa, 11 de Março de 2005
o Presidente do Conselho Fiscal
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Relatório de Auditoria
1
Efectuámos a auditoria ao Balanço da SEMAPA - Sociedade de Investimento e
Gestão, SGPS, S.A, à data de 31 de Dezembro de 2004, bem como às Demonstrações
dos Resultados, por natureza e por funções do exercício findo naquela data, e à
Demonstração dos Fluxos de Caixa e respectivo Anexo. Estas Demonstrações
Financeiras são da responsabilidade do Conselho de Administração da Empresa,
competindo-nos como auditores a emissão de uma opinião sobre estas, baseada na
nossa auditoria.
2
A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de
Auditoria. Estas normas exigem que planeemos e executemos a auditoria por forma a
obtermos segurança aceitável sobre se as referidas Demonstrações Financeiras não
contêm distorções materialmente relevantes. Uma auditoria inclui o exame, numa base
de teste, das evidências que suportam os valores e informações constantes das
demonstrações financeiras. Adicionalmente, uma auditoria inclui a apreciação dos
princípios contabilísticos adoptados e a avaliação das estimativas significativas
efectuadas pela Administração bem como a apreciação da apresentação das
Demonstrações Financeiras. Em nosso entender a auditoria efectuada constitui base
suficiente para a emissão da nossa opinião.
3
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras apresentam de forma
apropriada, em todos os seus aspectos relevantes, a situação financeira da SEMAPA Sociedade de Investimentos e Gestão, SGPS, S.A, a 31 de Dezembro de 2004, bem
como os resultados das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela
data, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
Lisboa, 11 de Março de 2005
PricewaterhouseCoopers & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
representada por:
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COMUNICADO

Informamos que na Assembleia Geral anual de accionistas desta sociedade realizada
em 30 de Março de 2005 foram aprovados os documentos de prestação de contas
apresentados relativos ao exercício de 2004; foi deliberada a distribuição de um
dividendo de 11 cêntimos por acção e foi aprovada a alteração proposta ao artigo 11º
nº 1 do contrato social no sentido de permitir que o Conselho de Administração da
sociedade possa ser composto por um número ímpar de membros entre 3 e 15.

31 de Março de 2005

A Administração

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Sociedade Aberta
Sede: Av.Fontes Pereira de Melo, 14 – 0 1050-121 Lisboa
Capital Social: 118.332.445 Euros - Mat. na C.R.C. de Lisboa sob o n.º 2630 - NIPC n.º 502593130

Extracto da Acta da Assembleia Geral da Semapa
de 30-3-2005
Semapa
Assembleia Geral
Acta nº 21

No dia 30 de Março de 2005, pelas 11 horas, reuniu em Lisboa, na Av. das Forças
Armadas, nº 125, 13º C, a Assembleia Geral da Semapa - Sociedade de Investimento e
Gestão, SGPS, SA, sociedade aberta, com sede em Lisboa na A. Fontes Pereira de Melo,
nº 14, 10º andar, com o capital social de 118.332.445 euros, pessoa colectiva nº
502593130, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 2630,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão, o Balanço e as Contas do exercício de
2004, bem como sobre o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Deliberar sobre os documentos de consolidação de contas referentes ao mesmo
exercício;
3. Deliberar sobre a aplicação de resultados;
[…]
O Senhor Presidente começou por verificar que a assembleia tinha sido regularmente
convocada por anúncios publicados no dia 22 de Fevereiro de 2005 na III série do Diário da
República, no dia 18 de Fevereiro de 2005 no Jornal Diário Económico, no mesmo dia nas
edições de Lisboa e Porto do Jornal Público, e ainda no dia 15 de Fevereiro de 2005 no
Boletim de Cotações da Euronext de Lisboa, que se encontravam presentes todos os titulares
dos órgãos sociais com excepção do Dr. Rafael Caldeira Castel-Branco Valverde, vogal do
Conselho Fiscal, que justificou a sua falta, e que se encontravam presentes ou representados
accionistas titulares de 67.257.132 acções, correspondentes a 174.689 votos e a cerca de
56,84% do capital da sociedade, conforme melhor resulta da lista de presenças que foi
mandada elaborar e que fica arquivada em pasta própria.
[…]
Ninguém mais desejando usar da palavra, o Senhor Presidente submeteu à votação, e
foram aprovados por unanimidade, o Relatório de Gestão, o Balanço e as Contas do exercício
de 2004, bem como o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal. Foram depois submetidos à

votação de forma independente, e também aprovados por unanimidade, os documentos de
consolidação de contas relativos ao mesmo período. Os documentos foram aprovados com a
rectificação do anexo ao relatório no que respeita à participação qualificada do Banco BPI S.A.
na Semapa, rectificação que, segundo explicou previamente o senhor Presidente, seria
introduzido no local próprio e se ficou a dever a uma informação posterior do Banco BPI, cujos
termos exactos constavam do documento distribuído aos Senhores Accionistas antes do início
dos trabalhos.
[…]
Ninguém mais desejando usar da palavra, questionou o Senhor Presidente da mesa
sobre se havia algum accionista que se opunha à votação conjunta daquelas duas propostas,
uma vez que a segunda era cumulável com a primeira. Ninguém se tendo manifestado, foram
as duas propostas em conjunto submetidas à votação e aprovadas por unanimidade, fixando
assim a seguinte aplicação para o resultado líquido do exercício:
Para Dividendos às acções em circulação................................ 13.016.568,95 Euros
Para Resultados Transitados ...................................................... 3.000.000,00 Euros
Para Reserva Legal..................................................................... 9.103.686,00 Euros
Para Reservas Livres .............................................................. 147.853.467,37 Euros
Para remuneração dos membros do Conselho de
Administração .............................................................................. 9.100.000,00 Euros
[…]
Nada mais havendo a tratar e ninguém mais pretendendo usar da palavra, foi a reunião
encerrada quando eram 13 horas e 15 minutos, dela se lavrando esta acta que segue
devidamente assinada pelos membros da mesa e pelo secretário da sociedade, quanto a este
também nos termos e para os efeitos das alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 446º-B e alínea b) do
nº 3 do artigo 85º, ambos do Código das Sociedades Comerciais.
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