
 

Comunicado de imprensa 

Paris la Défense, quarta-feira, 28 de outubro de 2020 

Informativo trimestral de quarta-

feira, 30 de setembro de 2020 
Faturamento bruto nos nove primeiros meses do ano: +1% (excluindo 

efeito do preço do combustível +3%)  

COVID-19: resiliência do modelo de negócios e funcionamento normal 

das unidades durante todo o período 

Conversão da usina Albioma Bois-Rouge em biomassa a 100%: 

publicação do decreto ministerial sobre a taxa de retorno do capital fixo  

Faturamento bruto do terceiro trimestre de 2020 

  T3 20201 
Acumulado de 9 meses em 

30/09/20201 

Em milhões de euros T3 2020 T3 2019 Var. % 

2020 

(9 meses) 

2019 

(9 meses) Var. % 

França – Biomassa 

térmica 
106,3 111,8 -5% 323,6  316,5 +2% 

França – Energia 

solar2 
12,9 13,7 -6% 37,0  38,5 -4% 

Brasil 6,3 8,3 -24% 14,8  17,2 -14% 

Holding e Outros 0,3 -0,5 NS 1,1  2,0 -46% 

Total 125,8 133,2 -6% 376,5 374,2 +1% 

Observações 

1. Números não auditados. 

2. Incluindo Itália e Espanha. 

 

Nos nove primeiros meses do ano, o faturamento bruto totalizou 376,5 milhões de euros, 

um aumento de 1% em relação a 2019 (374,2 milhões de euros), graças ao efeito no ano 

por inteiro dos adicionais de IED recentes e ao bom desempenho das instalações térmicas. 

Excluindo efeito do preço dos combustíveis, o aumento foi de 3%.  

O faturamento bruto do trimestre chegou a 125,8 milhões de euros, queda de 6% em 

comparação ao 3o trimestre de 2019 (133,2 milhões de euros), principalmente devido à 

diminuição do preço dos combustíveis (porém sem efeito direto sobre a margem, ao se 

considerar a indexação contratual dos preços de venda de energia elétrica no custo dos 

combustíveis), à forte depreciação do real e ao adiamento das paradas anuais de 

manutenção na usina de Gol na Ilha da Reunião no 3o trimestre por conta da crise sanitária.  
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França 

Biomassa Térmica 

Desempenho sólido das unidades termelétricas apesar do contexto da 

COVID-19 

Com exceção da ALM3 em Guadalupe, parada devido a obras de conversão da usina, a 

disponibilidade de instalações ficou em 92% nos primeiros nove meses do ano. Incluindo 

a ALM3, a disponibilidade das unidades mauricianas chegou a 86,1%, o que se compara a 

87,5% de janeiro a setembro de 2019. 

Após a epidemia, e em estrita conformidade com as diretrizes governamentais, 

particularmente com relação a setores de importância vital (dos quais o setor de energia 

faz parte), a empresa implementou as medidas apropriadas para seus funcionários; a forte 

mobilização permitiu o funcionamento normal de suas unidades desde março de 2020, com 

taxas de mobilização muito boas, apesar da queda no consumo de energia elétrica 

observada nas regiões atendidas. Nesse contexto, a produção das unidades atingiu 1.476 

GWh no final dos nove primeiros meses do ano (1.529 GWh de janeiro a setembro de 

2019). 

Nos nove primeiros meses do ano, o faturamento bruto da atividade térmica em França 

subiu 2% (323,6 milhões de euros, comparado com 316,5 milhões de janeiro a setembro 

de 2019). Excluindo o efeito dos preços dos combustíveis, o faturamento bruto cresceu 

6% especialmente devido à contribuição adicional associada ao efeito do ano inteiro das 

últimas alterações na adequação dos sistemas de tratamento de efluentes gasosos das 

usinas (IED). O faturamento bruto do período caiu no 3º trimestre de 2020 (106,3 milhões 

de euros, o que se compara a 111,8 milhões de euros no 3o trimestre de 2019). Excluindo 

efeito do preço dos combustíveis, a queda foi de 1%. Isso se deve essencialmente ao 

adiamento das paradas anuais de manutenção que não puderam acontecer no primeiro 

semestre devido à crise sanitária. 

Construção e desenvolvimento de projetos 

As obras de conversão da usina Albioma Caraïbes prosseguiram; a retomada das atividades 

está prevista até ao final do ano. O Grupo notificou a situação de força maior com o objetivo 

de obter uma compensação pelo atraso por conta da crise sanitária. 

Além disso, o Grupo tomou nota da publicação do despacho ministerial de 23 de outubro 

de 2020 sobre a remuneração da taxa de capital fixo para a conversão para biomassa da 

usina Albioma Bois-Rouge, na ilha da Reunião, que foi fixada de acordo com a proposta 

feita pela Comissão Reguladora de Energia (CRE). Uma segunda deliberação da CRE, nas 

próximas semanas, deverá aprovar o custo total do projeto. 

Energia Solar 

Produção estável das unidades de energia solar 

A produção de energia elétrica fotovoltaica chegou a 92 GWh, em estabilidade, apesar de 

um déficit de insolação na Ilha da Reunião e na Guiana Francesa em particular. Isso inclui 

o comissionamento das novas instalações em Reunião, Mayotte e Guadalupe. 

A atividade de Energia Solar registrou faturamento bruto de 12,9 milhões de euros no 3o 

trimestre de 2020, uma queda de 6% em relação ao 3o trimestre de 2019; o acumulado 

dos nove primeiros meses do ano chegou ao total de 37,0 milhões de euros, o que se 

compara a 38,5 milhões de euros de janeiro a setembro de 2019. 
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Desenvolvimento de projetos e inauguração de novas usinas 

O Grupo continuou a construir e desenvolver projetos em coberturas na Ilha da Reunião, 

em Mayotte e na França continental. Várias usinas em Mayotte, na Ilha da Reunião e na 

França continental foram inauguradas durante o período (+1 MWp no trimestre). 

Além disso, especialmente por conta da crise, o Grupo notou atrasos na ligação com o 

sistema interligado em seus novos projetos. 

Brasil 

Bom desempenho das unidades – Forte depreciação do real brasileiro 

As usinas brasileiras tiveram bons desempenhos operacionais. A produção de energia 

elétrica teve uma ligeira queda, fixando-se em 253 GWh, o que se compara a 265 GWh 

nos três primeiros trimestres de 2019. 

Nos nove primeiros meses do ano, o faturamento bruto caiu 14% e totalizou 14,8 milhões 

de euros (em comparação com 17,2 milhões de euros de janeiro a setembro de 2019). 

Excluindo o efeito cambial (-4,6 milhões de euros), o faturamento bruto cresceu 14%. O 

faturamento bruto da região totalizou 6,3 milhões de euros no 3o trimestre de 2020, uma 

queda de 24% em relação a 2019 (8,3 milhões de euros) devido à forte depreciação do 

real.  

Desenvolvimento  

A construção da usina de Vale do Paraná prosseguiu ao longo do terceiro trimestre, com o 

início das atividades durante o 4o semestre. Este projeto, com 40% de participação da 

Albioma, representa um investimento de cerca de 100 milhões de reais (16 milhões de 

euros) e visa aumentar a potência de uma cogeração já existente para 48 MW até 2021. 

Ilha Maurício 

Excelente desempenho de todas as unidades 

Todas as usinas tiveram um bom desempenho no período. A disponibilidade foi de 91,9% 

no final do terceiro trimestre frente a 90,9% no final do terceiro trimestre de 2019. No 

contexto da crise sanitária, a produção da região caiu para 850 GWh no período, ante 903 

GWh, devido à desaceleração econômica e do turismo no país. 

Confirmação dos objetivos no limite inferior 

O Grupo confirma os seus objetivos de EBITDA de 2020 (200 a 210 milhões de euros) e 

de lucro líquido consolidado do Grupo (48 a 54 milhões de euros), com base na 

consideração do caso de força maior em ALM3, e excluindo novos efeitos ligados ao 

coronavírus. 
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Sobre a Albioma Contatos 

Produtora independente de energias renováveis, a Albioma está envolvida na 

transição energética através da biomassa e da energia fotovoltaica. 

O grupo, estabelecido nos departamentos ultramarinos franceses, na Ilha 

Maurício e no Brasil, desenvolve há mais de vinte anos uma parceria única com o 

mundo sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço, 

resíduo fibroso da cana de açúcar. 

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos departamentos 

ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com 

armazenamento. 

Investidores 

Julien Gauthier 

+33 (0)1 47 76 67 00 

Mídia 

Charlotte Neuvy 

+33 (0)1 47 76 66 65 

presse@albioma.com 

 

 
  

 As ações da Albioma são negociadas na NYSE EURONEXT PARIS (compartimento 

B) e são elegíveis ao SRD e ao PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO). 

www.albioma.com 
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