
 
 
 

 
 

 
 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 
A CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (CIMPOR), informa o público em geral e os seus 
accionistas em particular que, encontrando-se já apurados os principais indicadores financeiros relativos 
ao primeiro trimestre de 2009, entende dever proceder à sua divulgação imediata – em antecipação à data 
inicialmente prevista de 27 de Maio próximo – dada a relevância da informação em causa.  
 
Numa conjuntura extremamente adversa, em que, de acordo com a informação entretanto divulgada, 
muitos dos grandes grupos cimenteiros internacionais registaram uma deterioração significativa dos seus 
resultados operacionais (apresentando, inclusive, prejuízos), os resultados obtidos pelo Grupo CIMPOR, 
pelo seu carácter de excepção, justificam a antecipação do calendário previsto. 
  
Em termos consolidados, e após interesses minoritários, os resultados do Grupo, neste primeiro trimestre 
de 2009, cifraram-se em aproximadamente 51 milhões de euros, registando um decréscimo, relativamente 
ao período homólogo do ano anterior, de apenas 11,1%. 

 
SÌNTESE DE INDICADORES FINANCEIROS 

 

(EUR M) 1T 2009 1T 2008 Var. 

    Volume de Negócios 481,6 465,2     3,5 % 

Cash Costs Operacionais 346,4 330,9     4,7 % 

   Cash Flow Operacional (EBITDA) 135,2 134,3     0,7 % 

Amortizações e Provisões   49,9   43,7   14,0 % 

   Resultados Operacionais (EBIT)   85,3   90,5   - 5,8 % 

Resultados Financeiros - 13,1 - 12,1 s.s. 

   Resultados Antes de Impostos   72,2   78,5   - 8,0 % 

Imposto sobre o Rendimento   17,6   17,9   - 1,6 % 

   Resultado Líquido   54,6   60,6   - 9,9 % 

   Atribuível a:    

     Detentores do Capital   51,2   57,6 - 11,1 % 

     Sócios Minoritários    3,4    3,0   14,7 % 

 
Ao nível operacional, a CIMPOR logrou aumentar, ainda que ligeiramente (0,7%), o EBITDA gerado nestes 
primeiros três meses (cerca de 135 milhões de euros), o que, no contexto da grave crise que a economia 
mundial actualmente atravessa, é bem demonstrativo da excelência da estratégia de crescimento e 
internacionalização que o Grupo vem prosseguindo, bem como da resiliência do seu portfolio à 
degradação da conjuntura. 
 
 
Lisboa, 14 de Maio de 2009 
       A Representante para as Relações com o Mercado 

 
              Filipa Saraiva Mendes 
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