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Destaques de 2013 (vs. 2012):
•

Volume de negócios cresce 1,9%

•

Exportações de €1 215 milhões para 118 países

•

EBITDA de € 350,5 milhões

•

Resultado líquido de €210 milhões

•

Cash flow livre de € 263,3 milhões
Rácio de Dívida Líquida / EBITDA de 0,9

•

Síntese dos Principais Indicadores – IFRS (informação não auditada)
(4)

Ano
2013

Ano
2012

Variação
2013/ 2012

1 530,6
350,5
233,7
- 14,1
210,0
263,3
16,9
307,1

1 501,6
385,4
286,2
- 16,3
211,2
311,3
30,1
363,6

1,9%
-9,1%
-18,3%
-13,2%
-0,5%
-15,4%
-13,2
-56,6

22,9%
13,7%
14,2
12,9
52,5%
0,9

25,7%
14,1%
14,3%
15,1%
54,4%
0,9

-2,8 pp
- 0,4 pp
-0,1 pp
-2,2 pp
- 1,9 pp

4º Trimestre
2013

3º Trimestre
2013

Variação
4ºT13/ 3ºT13

Vendas Totais
(1)
EBITDA
Resultados Operacionais (EBIT)
Resultados Financeiros
Resultado Líquido
(2)
Cash Flow Livre
Investimentos
Dívida Líquida Remunerada

393,4
90,4
50,0
1,5
60,3
48,1
3,8
307,1

381,1
85,1
58,9
- 7,9
52,0
96,5
7,6
263,7

3,2%
6,3%
-15,1%
-119,4%
15,9%
-50,1%
-3,8
43,4

EBITDA / Vendas
ROS

23,0%
15,3%

22,3%
13,7%

+ 0,7 pp
+ 1,7 pp

Milhões de euros

Vendas Totais
(1)
EBITDA
Resultados Operacionais (EBIT)
Resultados Financeiros
Resultado Líquido
(2)
Cash Flow Livre
Investimentos
(3)
Dívida Líquida Remunerada
EBITDA / Vendas
ROS
ROE
ROCE
Autonomia Financeira
(3)
Dívida Líquida / EBITDA

(4)

Milhões de euros

(1)
(2)
(3)
(4)

Resultados operacionais + amortizações + provisões
Var. Divída liquida + dividendos + compra de acções próprias
EBITDA correspondente aos últimos 12 meses
A variação percentual corresponde a valores não arredondados
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1.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Ano de 2013 vs Ano de 2012

As vendas consolidadas do Grupo Portucel em 2013 totalizaram € 1 530,6 milhões em 2013, cerca de € 29
milhões acima do valor registado em 2012. Este aumento deveu-se, por um lado, ao contributo positivo do
negócio da pasta e, por outro, ao desempenho da área de energia. Importa salientar, no entanto, que, em
2013, as vendas de energia estão positivamente influenciadas pela consolidação integral da Soporgen,
empresa de cogeração de gás natural no complexo industrial da Figueira da Foz.

Na pasta BEKP, fruto do desempenho produtivo muito positivo das suas fábricas e do acréscimo de consumo
verificado no mercado, o Grupo conseguiu atingir um crescimento de cerca de 13% nos seus volumes de
venda. A produção aumentou cerca de 4% face ao ano anterior, devido essencialmente à maior disponibilidade
de pasta proveniente das fábricas do Grupo, em particular da fábrica de Cacia, onde não foi necessário
efectuar a paragem de manutenção e foi possível registar ganhos significativos de eficiência, com o
consequente aumento da produção. Não obstante o índice de referência do PIX, FOEX BHKP em euros, ter
registado uma subida de cerca de 2%, o preço médio de venda do Grupo ficou abaixo do preço registado em
2012, em resultado da maior agressividade comercial sentida no mercado internacional e do acréscimo de
vendas denominadas em USD para mercados fora da Europa.

No negócio de papel UWF, o Grupo registou um acréscimo de 0,2% no seu volume de vendas, apesar do preço
de papel ter registado um decréscimo. Importa salientar que o ano ficou marcado pelas difíceis condições no
mercado de papel, já que a débil situação económica e a manutenção do índice de desemprego em níveis
elevados na Europa tiveram reflexos negativos no consumo. Assim, apesar do bom desempenho ao nível dos
volumes, as vendas de papel em valor ficaram cerca de 4% aquém do valor registado em 2012. A redução no
preço médio é essencialmente explicada por três factores: a deterioração do preço de referência no mercado
Europeu (o índice PIX recuou 1,9% face a período homólogo), a variação cambial adversa e o mix geográfico de
vendas do Grupo.

Na área de energia, a produção bruta de energia eléctrica situou-se em cerca de 2.300 MWh, o que
representa um incremento de mais de 25%. Tal como já referido, este valor não é comparável com o do ano
anterior, já que inclui a totalidade da produção da Soporgen. As vendas de energia reflectem também esta
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consolidação e totalizaram cerca de 2 100 MWh.

Os custos de produção foram negativamente influenciados pelo preço da madeira e pelo preço de compra da
eletricidade e do gás natural.

O englobamento da Soporgen dentro do perímetro de consolidação do Grupo teve também um impacto
materialmente relevante ao nível dos custos, ao provocar um aumento global, em particular nos custos com o
gás natural.

Neste enquadramento, o EBITDA consolidado em 2013 foi de € 350,5 milhões, o que representa uma redução
de 9,1% relativamente a 2012 e traduz uma margem EBITDA / Vendas de 22,9%, inferior em 2,8 pontos
percentuais à registada no ano anterior.

Os resultados operacionais situaram-se em € 233,7 milhões, menos 18,3% que no ano anterior. Importa referir
que, no ano de 2012, os resultados operacionais foram positivamente influenciados pela reversão de provisões
num montante de cerca de € 15 milhões, enquanto que, em 2013, foram constituídas provisões de € 14
milhões.

Os resultados financeiros apresentam uma evolução favorável, situando-se no final do ano num valor negativo
de € 14,1 milhões, comparando com um valor também negativo de € 16,3 milhões em 2012. Os resultados
financeiros em 2013 foram beneficiados em € 8,7 milhões devido à anulação de juros compensatórios de igual
montante, decorrente do programa de regularização de dívidas fiscais.

O resultado líquido consolidado do período situou-se em € 210 milhões, em linha com o resultado de € 211
milhões obtidos no ano de 2012. O resultado líquido foi positivamente influenciado pelos benefícios fiscais
associados a investimentos realizados e pela anulação de um conjunto de provisões registadas em exercícios
anteriores nos impostos a pagar, por terem deixado de se verificar os riscos que tinham determinado a sua
constituição. Adicionalmente, o resultado líquido reflecte uma taxa efectiva de imposto inferior à taxa
nominal, uma vez que incorpora, em 2013, o impacto em impostos diferidos da redução da taxa de IRC
prevista a partir de 2014.
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4º trimestre de 2013 vs. 3º trimestre de 2013

Depois de um terceiro trimestre caracterizado pelo abrandamento da actividade nos meses de Verão e pela
redução de produção resultante das paragens planeadas de produção, o Grupo registou um bom desempenho
operacional no quarto trimestre, tendo o seu volume de negócios aumentado 3,2%.

Este desempenho deveu-se essencialmente ao aumento da quantidade de papel vendida, que cresceu cerca
de 9,2%, atingindo cerca de 410 mil toneladas. A menor contracção no consumo de papel ocorrida no final do
ano permitiu registar uma melhoria na carteira de encomendas. Assim, e apesar de ser ter verificado uma
erosão do preço do papel UWF, o Grupo obteve um crescimento de mais de 7% no seu valor de vendas.

No negócio da pasta, depois de um terceiro trimestre com um volume de vendas muito robusto, o Grupo
registou uma diminuição de vendas no último trimestre, o que, aliado à descida verificada no preço do BEKP,
se traduziu numa diminuição do valor de vendas de cerca de 16%. O índice de preços da pasta BHKP em Euros
situou-se 5,2% abaixo do valor do terceiro trimestre.

Na energia, o desempenho operacional foi bastante positivo, tendo a produção aumentado em 4%, fruto
também da normalização da produção após as paragens anuais de manutenção ocorridas no trimestre
anterior na Figueira da Foz e em Setúbal. No entanto, o valor de vendas de energia registou um crescimento
de apenas 2,2%, devido à redução do preço médio de venda à rede, em consequência da alteração do regime
aplicável às tarifas de energia eléctrica produzida em cogeração.

Neste contexto, o EBITDA do quarto trimestre totalizou € 90,4 milhões e a margem EBITDA / Vendas situou-se
em 23%, ligeiramente melhor que a registada no trimestre anterior.

Os resultados operacionais atingiram € 50 milhões, evidenciando uma descida de 15%.
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2.

ANÁLISE DE MERCADO

2.1 Papel UWF

O comportamento do mercado de UWF no quarto trimestre de 2013, embora condicionado pela frágil situação
económica na Europa, registou uma moderação no ritmo de contração que se vinha registando, estimando-se
que a procura tenha regredido 1,2% no ano. O consumo de papel de escritório estabilizou nos níveis de
consumo de 2012, o que surpreende pela positiva, dada a contração no consumo privado e público que se tem
verificado na economia Europeia.

Após o valor mínimo do ano, atingido em Agosto, a carteira de encomendas da indústria recuperou para níveis
mais confortáveis de cerca de 3,5 semanas de capacidade. Neste contexto, a taxa de utilização de capacidade
da indústria situou-se, no ano, a um nível médio de cerca de 89%.

Também nos EUA se registou uma diminuição de 1,8% no consumo de UWF relativamente ao período
homólogo, após diversos anos a regredir a um ritmo substancialmente mais elevado. Tal como na Europa, o
consumo de papel de escritório (cut size) nos EUA denotou, no entanto, melhor desempenho, registando, pela
primeira vez nos últimos 6 anos, um crescimento de cerca de 1%.

No Norte de África e no Médio Oriente, países chave da presença do Grupo, continuou a instabilidade política
e económica, o que, combinado com a grande agressividade de produtores de outras áreas geográficas, tornou
a situação competitiva muito difícil. Acresce a maior disponibilidade dos produtores Europeus para colocarem
produção fora da Europa, dada a baixa taxa de ocupação da capacidade instalada no mercado interno, bem
como a valorização do EUR face ao USD, que penalizou as vendas do Grupo nestas regiões.

A média do índice de preços de referência no mercado Europeu de UWF (PIX Copy b) recuou 1,9% no ano,
tendo o preço bruto, do Grupo, em produtos cut-size na Europa tido uma erosão de cerca de 1,5%, originada
pela pressão de downgrading de qualidade que se continuou a verificar em 2013 neste mercado (ao qual o
Grupo está exposto pelo seu mix rico em produtos premium) e da pressão generalizada sobre os preços.
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Neste contexto, o desempenho do Grupo revela uma redução no valor de vendas de papel de cerca de 4%, não
obstante o pequeno aumento conseguido nas quantidades vendidas. No quarto trimestre, o volume de vendas
de papel cresceu cerca de 3% face ao período equivalente de 2012, atingindo o maior volume alguma vez
vendido pelo Grupo em período homólogo.

O crescimento da penetração em mercados não europeus prosseguiu em 2013, com aumento no volume
vendido e alargamento geográfico a mais 5 nações, para um total de 118 países.

As vendas de marcas próprias continuam a progredir no seu peso no total das vendas de produtos
transformados em folhas, pilar de estabilidade e rentabilidade para o Grupo, tendo crescido 3 pontos
percentuais. Em particular, o crescimento de 3% no volume vendido da marca Navigator na Europa demonstra
uma vez mais a força da marca e a sua resiliência a condições adversas de mercado.

No plano dos custos logísticos, a Portucel prosseguiu a implementação de medidas de redução de custo,
elemento relevante na competitividade do Grupo nos mercados internacionais. Consumou-se em 2013 a
inversão da tendência de aumento de custos, com desagravamento global, face a 2012, de mais de € 4
milhões, através da racionalização dos meios utilizados e da aplicação de soluções logísticas mais eficientes em
cada geografia, mantendo o nível de serviço prestado aos clientes.

2.2 PASTA

Apesar da tendência de abrandamento do mercado da pasta, iniciada no terceiro trimestre de 2013, se ter
mantido durante o último trimestre, o ano veio a revelar-se positivo em termos de procura global. De acordo
com informação divulgada pelo PPPC W-20 referente a 2013, verificou-se um consumo total de 44,6 milhões
de toneladas, o que significa um acréscimo de 1,1 milhões de toneladas (2,5%) em relação a 2012. De todos os
segmentos de pasta, foi o de BEKP que teve o comportamento mais positivo, com um consumo total de 15,7
milhões de toneladas, o que representa um aumento de 844 mil toneladas (5,6%).

Este bom desempenho foi possível devido, mais uma vez, ao bom comportamento do mercado chinês,
posicionando-o como o mercado de maior crescimento em volume. A China foi responsável pelo consumo de
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10,4 milhões de toneladas, um aumento de 468 mil toneladas (4,6%) em relação ao ano anterior, salientandose também neste mercado o desempenho da pasta de BEKP, com um consumo de 3,6 milhões de toneladas,
um acréscimo de 674 mil toneladas (23%).

Ao nível de preços, verificou-se uma certa retracção do preço do BEKP no segundo semestre, após o pico de
Junho, onde o indicador de referência PIX atingiu USD 820 CIF Europa, reflexo também da desvalorização
cambial face ao USD de moedas de países com posição de relevo na produção de pasta de fibra curta, como
sejam os da América Latina e a Indonésia, cujos produtores locais estão assim menos pressionados pelo nível
de preços na moeda norte-americana. Mesmo assim, a descida do indicador PIX não foi tão forte como
apontavam algumas previsões, verificando-se mesmo uma certa estabilidade à volta dos USD 770 no quarto
trimestre.

Em consequência de alguns factores como o balanço oferta / procura favorecendo os produtores de fibra
longa e o atraso no arranque dos novos projectos de produção de fibra curta, principalmente BEKP, assistiu-se
a anúncios de aumentos de preços no final do ano.

Evolução Mensal do Preço PIX Europa - BHKP
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Neste enquadramento, as vendas de pasta BEKP do Grupo situaram-se cerca de 17% acima das vendas do ano
anterior.
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Em termos de vendas de pasta BEKP por segmentos papeleiros, 60% do volume é dirigido ao fornecimento do
segmento de papéis especiais, indubitavelmente o de maior valor acrescentado, onde o Grupo continua a
deter uma posição de liderança.

A nível de vendas por destino geográfico, e apesar da conjuntura do ano, o Grupo vendeu, como
habitualmente, uma percentagem muito elevada nos mercados europeus (85%).

3.

DESENVOLVIMENTO

O projecto integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia que a Portucel tem vindo a
desenvolver em Moçambique está a entrar numa nova fase, dado os resultados encorajadores deste período
inicial experimental.

A preparação da nova fase incluiu a decisão de avançar com o EIAS (Estudo de Impacto Ambiental e Social),
segundo os padrões internacionais mais exigentes. O relatório provisório está em fase de finalização, para dar
início ao processo de consultas públicas e, seguidamente, à aprovação das autoridades moçambicanas.

Para apoiar este trabalho, reforçar a sustentabilidade das operações florestais, planear e desenvolver projetos
de inclusão das comunidades locais, implementar os respectivos investimentos e fomentar o tecido
empresarial associado ao projecto, a Portucel Moçambique assinou um contrato de consultoria com a IFC,
International Finance Corporation, instituição do grupo do Banco Mundial vocacionada para trabalhar com o
sector privado.

Este contrato de consultoria com a IFC constitui o primeiro passo numa colaboração que se pretende seja
duradoura, e que permita ampliar o impacto dos investimentos da Portucel no desenvolvimento sustentável
de Moçambique e a criação de oportunidades partilhadas de crescimento nas zonas concessionadas. A
assinatura deste contracto refletiu assim o empenho do Grupo no desenvolvimento de plantações florestais
em Moçambique de acordo com as normas internacionais mais exigentes em matéria ambiental e social.
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Neste contexto de desenvolvimento inclusivo, no ano de 2013 deu-se bastante ênfase ao apoio no
desenvolvimento da agricultura junto das comunidades da área do projecto, tendo sido estabelecidos 78
hectares de campos de demonstração com culturas essenciais à segurança alimentar, como o milho, a soja e o
feijão. Em 2014 as áreas de demonstração irão crescer significativamente.

Foi também lançado o processo de consulta para a construção faseada no tempo dos primeiros 5 viveiros
florestais, a realizar até 2016, com uma capacidade anual de 30 milhões de plantas clonais.

O projecto integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia está avaliado em 2,3 mil milhões
de dólares e prevê a criação de cerca de 7.500 postos de trabalho e um volume de exportações, em ano
cruzeiro, nas condições actuais de mercado de cerca de 1.000 milhões de USD.

4.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

O Grupo continua a evidenciar uma adequada capacidade de geração de fundos, mantendo um rácio de
endividamento conservador, garantindo simultaneamente flexibilidade financeira e elevados níveis de liquidez
que lhe permitirão fazer face a situações de maior restrição de funcionamento do sistema financeiro nacional,
caso se venham a verificar.

Em 2013, a Portucel reduziu a dívida líquida remunerada em € 56,6 milhões face ao final do ano anterior, e
distribuiu um total de € 201,4 milhões aos seus accionistas.

Durante o ano, o Grupo procedeu também ao alongamento da maturidade da sua dívida, de forma a adequá-la
às características dos seus activos. Nesse sentido, e após o reembolso de um empréstimo obrigacionista no
montante de € 200 milhões, a Portucel procedeu a uma emissão de € 350 milhões de obrigações nos mercados
internacionais, pelo prazo de 7 anos. Esta emissão, com um montante inicialmente previsto de € 250 milhões,
despertou um forte interesse por parte dos investidores, pelo que o montante acabou por ser elevado em
mais € 100 milhões.
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No seguimento destas operações financeiras, o Grupo apresentava disponibilidades no montante de € 524
milhões e, ainda, linhas contratadas e não utilizadas de cerca de € 70 milhões.

A dívida bruta no final de Dezembro situava-se em € 831,3 milhões, ascendendo a dívida com vencimento até
final de 2014 em € 59,7 milhões.

A autonomia financeira no final de Setembro era de 52,4% e o rácio Dívida Líquida / EBITDA era de 0,9,
mantendo-se em níveis muito conservadores.

5.

MERCADO DE CAPITAIS

O ano de 2013 revelou-se bastante positivo para o mercado de capitais, com a generalidade das bolsas a
registar crescimentos significativos. Num ambiente de taxas de juro baixas, com alguns sinais de recuperação
económica, os investidores voltaram-se novamente para activos de maior risco. Os principais índices, tanto na
Europa como nos Estados Unidos, obtiveram importantes valorizações, nomeadamente o FT30 (+27,5%) o
Dow Jones Industrial (+26,5%) e o índice de Frankfurt, Xetra Dax (+25,5%). O Ibex 35, que em 2012 fechou o
ano com um balanço negativo, acabou com uma subida de 21,4%. A bolsa portuguesa, embora com um
crescimento um pouco menor, registou um ganho de 16%.

Também as empresas do sector tiveram um bom desempenho no mercado de capitais, tanto ao nível das
empresas produtoras de pasta de celulose como das empresas produtoras de papel, sendo transversal a todas
as geografias.

Neste enquadramento, e apesar de alguma volatilidade, as acções da Portucel tiveram uma evolução
francamente positiva em 2013, apreciando-se 27,6%. Depois da forte valorização ocorrida no primeiro
trimestre, os títulos registaram uma correcção nos meses seguintes, atingindo o seu valor mínimo em 24 de
Junho. As acções recuperaram no segundo semestre, acabando o ano a transacionar a 2,91€/acção, perto do
seu preço máximo anual (€ 2,954 em 3 de Dezembro). Já o ano de 2014 começou em alta, com as acções da
Portucel a ultrapassar os 3,00 € logo nas primeiras sessões de bolsa.
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Verificou-se ao longo de 2013 um aumento na liquidez das acções da Portucel, com um volume médio de
transacções mensal superior ao de 2012. O volume de transacções do ano de 2013 situou-se em cerca de 70
milhões, comparando com um volume de cerca de 48 milhões em 2012 (corrigido do efeito da passagem em
bolsa de cerca de 25 milhões de acções próprias).
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6.

PERSPECTIVAS FUTURAS

As perspectivas económicas nos mercados mais desenvolvidos começaram a evidenciar sinais mais positivos,
embora subsistam os factores de incerteza, que não permitem considerar como duradouramente
ultrapassados as dificuldades e desequilíbrios que têm marcado a economia mundial nos últimos anos. Os
mercados emergentes deverão beneficiar desta evolução embora persistam algumas fragilidades internas que
poderão limitar o desenvolvimento destas economias.

Na Zona Euro deverá prosseguir a débil recuperação económica que se vem verificando nos últimos tempos,
embora de forma limitada e com assimetrias entre a periferia e o centro, reflexo do processo de ajustamento
financeiro público e privado, e de um ainda frágil sistema bancário que dificulta o financiamento à economia.

Nos Estados Unidos, verifica-se uma recuperação mais forte e sustentada, reflexo do aumento da procura
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interna, suportado em ganhos de produtividade e preço da energia francamente competitivo e numa política
fiscal menos restritiva. O impacto na economia da diminuição dos estímulos monetários já anunciada pela
Reserva Federal Americana constitui o maior factor de incerteza.

Na China a actividade económica deverá continuar forte, embora limitada por políticas de crédito e de
investimento mais restritivas, que deverão resultar numa ligeira desaceleração do crescimento económico.

Neste enquadramento, o mercado de pasta BEKP tem-se mostrado bastante resiliente, verificando-se um
crescimento da procura global e, em particular, a manutenção de uma forte procura por parte da China. Num
futuro próximo o mercado deverá manter-se sustentado num significativo aumento da capacidade de
produção de papel tissue e no encerramento e conversão de unidades de produção de pasta, nomeadamente
na China. No entanto, alguma incerteza quanto à evolução do mercado de papel, o arranque das novas
capacidades de pasta previstas para 2014 e 2015, a evolução da relação cambial directa entre o euro e o dólar,
são factores que poderão impactar a oferta e a procura neste mercado.

No mercado de papel UWF, perspectiva-se para 2014 a continuação de um enquadramento difícil, embora
menos acentuado que em anos anteriores, sendo possível alguma estabilização do consumo. O papel de
escritório, em particular, que tem demonstrado uma notável resiliência, poderá ter um desempenho mais
positivo. Antecipa-se assim um início de ano mais animado, sustentado na melhoria do nível de encomendas
entre os produtores de papel.

Deverá manter-se ainda uma forte pressão por parte dos produtores asiáticos, acentuando a tendência para o
downgrading de qualidade que se tem verificado recentemente. O Grupo irá continuar a alargar e consolidar
os seus mercados, reposicionado o seu mix de produtos nos mercados tradicionais.

Setúbal, 29 de Janeiro de 2014
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