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Grupo Semapa anuncia novas presidências
 Heinz-Peter Elstrodt será nomeado Chairman da Semapa SGPS
 João Castello Branco, CEO da Semapa SGPS, será o Chairman das
participadas The Navigator Company e da Secil – Companhia Geral
de Cal e Cimento
Heinz-Peter Elstrodt assume por cooptação a partir de 1 de Janeiro de 2019 o cargo de
Chairman – Presidente do Conselho de Administração – da Semapa.
João Castello Branco acumulará o cargo atual de CEO - Presidente da Comissão Executiva
- da Semapa com o de Chairman das participadas Navigator e Secil com efeito imediato.
Ambas as nomeações surgem em virtude da morte prematura do Presidente do Grupo,
Pedro Queiroz Pereira em Agosto último, que ocupava aqueles cargos.
Estas alterações são o corolário de um trabalho que já se tinha vindo a desenvolver para
preparar a transição geracional antes do falecimento de Pedro Queiroz Pereira, e
refletem o desejo acionista de dar continuidade a um modelo de separação entre a
esfera acionista e a esfera de gestão e de continuar a apostar na profissionalização do
mesmo, não só a nível da gestão executiva mas também em matérias de governo e de
gestão não executiva.
No curriculum de Heinz-Peter Elstrodt destaca a sua experiencia de acompanhamento
em temas de governo e estratégia de empresas internacionais relevantes,
nomeadamente em “family business”. Nesta qualidade apoiou empresas líderes de
controlo familiar em várias regiões do globo em processos de transição geracional e
governo corporativo, matérias nas quais tem vindo a trabalhar nos últimos anos com o
Grupo Semapa. Ocupou o cargo de Chairman e de administrador não executivo em
vários grupos internacionais e leciona na London Business School.

Comunicado de Imprensa
31 de Outubro de 2018

Breve resumo biográfico de Heinz-Peter Elstrodt:
Heinz-Peter Elstrodt de nacionalidade alemã tem 62 anos e tem vindo a exercer
cargos de administração não executiva num conjunto de conselhos de
administração. É também docente na London Business School onde leciona
sobre empresas de controlo familiar. Antes disso trabalhou na McKinsey, tendo
sido Presidente desta consultora para a Região da América Latina
Elstrodt apoiou dezenas de empresas familiares líderes na transição geracional e
profissionalização, tanto em questões acionistas, de família, de corporate
governance, como de estratégia e organização. Tem trabalhado nestas matérias
na América Latina, Europa, Medio oriente e Asia e apresentado as suas
perspetivas em inúmeros fóruns, incluindo o World Economic Forum. Tem vários
artigos publicados sobre estes temas.
É licenciado em Administração de Empresas e Engenharia Industrial pela
Universidade de Karlsruhe, Alemanha (1979) e obteve um PhD em Economia pela
Universidade de Augsburg, Alemanha (1982).
Sobre o Grupo Semapa
A Semapa é um dos principais grupos industriais portugueses com mais de 6.000 colaboradores
e presença em vários continentes, com mais de 75% do seu volume de negócios gerados no
mercado externo. Tem como actividade a gestão indirecta de participações, organizadas em
quatro áreas de negócio:





Pasta e papel, através da participação na The Navigator Company.
Cimento e outros materiais de construção, através da participação na Secil
Ambiente, através da participação na ETSA
Nova Economia e Start’ups através da Semapa Next
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