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Sines já abastece fábricas da La Seda

A unidade de PTA (ácido tereftálico purificado) que implicou um investimento de quatro centenas de milhões de euros

em Sines já está a fornecer fábricas da La Seda de Barcelona (LSB), grupo catalão que construiu, lidera a gestão e

detém ainda uma posição minoritária.

A unidade de PTA (ácido tereftálico purificado) que implicou um investimento de quatro centenas de milhões de euros

em Sines já está a fornecer fábricas da La Seda de Barcelona (LSB), grupo catalão que construiu, lidera a gestão e

detém ainda uma posição minoritária. A fábrica, que iniciou produção há cerca de dois meses, consta já das contas

trimestrais da catalã LSB, detida em mais de 34% por capitais portugueses.

 

No comunicado enviado na segunda-feira ao mercado, a administração liderada por Carlos Moreira da Silva avançou:

"No mês de Março de 2012 começou a produção de PTA na unidade da filial portuguesa do grupo Artland PTA",

escreve a direcção, "o que constitui um marco de grande relevância na medida em que assegurarão abastecimento da

principal matéria-prima às fabricas de PET [politereftalato de etileno] do grupo em condições muito competitivas".

 

O desempenho da LSB no primeiro trimestre do ano traduziu-se num aumento de 11,7% do volume de negócios

consolidado, para 290 milhões de euros, e numa redução de 63% do EBITDA (resultados antes de impostos, juros,

amortizações e depreciações), para 5,2 milhões de euros. O contexto foi de "enfraquecimento da procura e excesso de

oferta de resina de PET nos mercados europeus".

 

O PTA, recorda a LSB "é uma das matéria-primas utilizadas na industriado poliéster e no fabrico de PET”. Uma divisão

onde o grupo antecipa que "a evolução" durante os próximos meses seja "marcada por uma melhoria nas condições de

abastecimento da matéria-prima pela entrada em operações da Artland PTA, que será determinante na recuperação das

margens de lucro, e pela decidida aposta na produção de resinas técnicas". Com capacidade instalada de 700.000

toneladas por ano, a unidade de Sines configura-se "como uma das maiores unidades estratégicas de produção a nível

mundial".
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