02.

Mensagem

do Presidente
Caros stakeholders,
À semelhança do ano anterior, 2021 ficou marcado pelos desafios
a níveis económico, social e político - resultado da pandemia
Covid-19. Foi um ano de concretizações extraordinárias para
a Bondalti.
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Desde o reforço do posicionamento no segmento do Tratamento
de Águas, com a aquisição do Grupo AEMA, ao recorde histórico
de produções nos Químicos Industriais. Nada disso foi fruto do
acaso. Mas sim de uma crescente diversificação de negócios,
abertura a novos mercados e, claro, um extraordinário trabalho das
equipas em todos os níveis da Organização, da sua capacidade
de prever e agir de forma flexível e eficiente. Os resultados de
2021 devem-se a todos os colaboradores da Bondalti.
JOÃO MARIA GUIMARÃES JOSÉ DE MELLO
VER MAIS

PRÓXIMO CAPÍTULO
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Apesar do impacto da pandemia,2021 superou as expectativas na concretização
da nossa estratégia, com um excelente desempenho económico, fruto
também dos máximos históricos de produção atingidos e celebrados em
toda a Organização. Registou-se um EBITDA de 61,8 M€, o que representa um
aumento de mais de 20 M€ face ao ano anterior, um crescimento de 19 M€
em Resultado operacional e de 5 M€ em Resultado líquido. No último ano,
a Bondalti investiu aproximadamente 11 M€ em ativos fixos e registou um
rácio de Passivo financeiro líquido/EBITDA de 1,8x - confirmando a sua solidez
e resiliência.
O último ano foi, também, de recorde de vendas em todos os segmentos,
tanto orgânicos como inorgânicos. A Anilina, o Mononitrobenzeno,
a Soda, o Ácido Clorídrico, o Hipoclorito e o Cloro registaram uma procura
crescente que, possivelmente, tinha estado reprimida devido à pandemia.
De destacar a aquisição de 100% do capital do Grupo AEMA, em maio de
2021, reforçando o posicionamento estratégico da Bondalti na área de
negócios do Tratamento de Águas. O Grupo AEMA veio fortalecer a ambição
da Bondalti enquanto empresa inovadora e líder em gestão de tratamento
de águas em Portugal, para além da restante presença internacional.
A aposta num setor que contribui para garantir o abastecimento e acesso
eficiente a água potável reflete o nosso compromisso na construção de
um futuro mais sustentável.

Na Bondalti, a Inovação e a Atuação Responsável têm um papel fundamental na criação de
valor, impulsionadas pela consciência constante das tendências atuais, no que respeita
à tecnologia, responsabilidade ambiental e novos mercados. A Bondalti tem planeada
a incorporação de uma unidade de hidrogénio verde no complexo industrial de Estarreja
onde, à data de hoje, estão a ser desenvolvidos vários projetos. A Bondalti passará a estar
presente no núcleo da cadeia de valor do hidrogénio e amoníaco verdes e, consequentemente,
na incorporação dessas matérias-primas nos produtos atuais. Desta forma, a aposta em
projetos no âmbito do hidrogénio verde é considerada um elemento-chave no processo
de descarbonização da Bondalti e de diversos setores da economia nacional rumo
à neutralidade carbónica.
A preocupação e a atuação em prol do clima têm vindo a ganhar força, tendo hoje
um posicionamento inquestionável. A Bondalti acredita que os Químicos Industriais
e o Tratamento de Águas vão desempenhar um papel fundamental na transição climática, em
direção a uma economia cada vez mais verde e circular. Em 2020 foram definidos objetivos
ambientais concretos e ambiciosos, que refletem o compromisso da nossa Organização em
prol da sustentabilidade ambiental, dos quais se salienta a neutralidade carbónica em 2030
e climática em 2050. Estes projetos serão, certamente, a chave para o seu cumprimento.
2021 foi um ano exigente e complexo. Como já foi referido, contou com a dedicação e empenho
de todas as pessoas da Bondalti, com a sua competência e motivação, que voltaram a ser
fatores chave para o sucesso da Organização. É justo, por isso, agradecer-lhes a sua entrega
na concretização dos objetivos propostos.

O bom desempenho em todas as vertentes da sustentabilidade
é crucial para a Bondalti, que recebeu pelo segundo ano consecutivo
a medalha de Platina do EcoVadis. Um reconhecimento da sua eficaz gestão
a nível ambiental, social e ético. Não apenas das suas operações, mas
também ao longo da sua cadeia de valor. Obtivemos 82 pontos em 100,
a melhor pontuação desde o início da participação da Bondalti no EcoVadis,
estando posicionados no Top 1% das empresas internacionais avaliadas.
Esta pontuação resulta dos esforços da Organização para se posicionar
como uma das empresas líder para o desenvolvimento sustentável.

O ano de 2022 será igualmente desafiante. Será desafiante porque a pandemia de Covid-19
ainda não foi completamente debelada, mas acima de tudo porque a invasão da Ucrânia
pela Rússia acrescenta incerteza e agrava o atual cenário de crise económica e social.
A destruição de mercados e de infraestruturas produtivas, o impedimento de circulação
de matérias-primas e a disrupção das cadeias logísticas são consequência desta situação
excecional vivida a nível mundial e com impactos múltiplos na sociedade. Mas a primeira
preocupação da Bondalti é com a imensa crise humanitária, com milhares de famílias
destruídas, separadas ou deslocadas, por causa desta guerra. A Bondalti está solidária
e a enveredar esforços para prestar auxílio a quem mais necessita.

Faz parte integrante da estratégia da Bondalti assegurar o crescimento
responsável do negócio, assim como promover o desenvolvimento
sustentável, abrangente às comunidades em que nos inserimos, mantendo
o alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
e incorporando as necessidades e expectativas dos nossos stakeholders.

Em 2022, a Bondalti continuará a traçar o seu caminho, com resiliência, ambição e foco num
futuro sustentável e transformador.
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