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A Bondalti

Inovação
Para além da melhoria contínua, a Bondalti procura abordagens disruptivas aos 
setores onde se insere

Atuação responsável
Na Bondalti trabalha-se todos os dias para se ser sinónimo de elevados padrões 
de qualidade, segurança e respeito pelo ambiente, procurando acrescentar valor 
às comunidades onde a empresa se insere

Competência
Com mais de um século de história, a Bondalti é composta por uma equipa 
com competência comprovada na gestão, operação, manutenção, construção 
e reconversão de instalações fabris

IDENTIDADE
MISSÃO 
Criar uma Química inovadora e sustentável que contribua para um mundo 
melhor.

VISÃO
Ser um parceiro químico de referência no mercado global, reconhecido 
por relações duradouras assentes na oferta de soluções inovadoras de 
elevada qualidade, garantindo superiores padrões de segurança e de 
respeito pelo ambiente, gerando valor para colaboradores, acionistas, 
clientes, fornecedores e comunidade.

VALORES

Desenvolvimento humano
A Bondalti aposta nas pessoas como pilar para a competitividade e desempenho 
futuros

RELATÓRIO INTEGRADO 2021  |  A BONDALTI



GLOSSÁRIOÍNDICE

9

100% 100% 100%

100%

100%

100%

80%

50%

66,5%

80%

100%

100%

100%

49,9% 

José de Mello Capital

Miralcalis Enkrott Espanha

Bondalti Capital

Dolopand Bondalti Chemicals

Bondalti Cantábria
Enkrott África

Elnosa
Enkrott Madeira

Renoeste*

Enkrott Cabo Verde*

AEMA

AGESMA*

Aguas Rioja

Laboratorios Alfaro
Nutriquim*

AQP

Innovnano*

Outras subsidiárias

Enkrott Grupo Aguas Alfaro

Detentoras 
de participações

**  Atividade 
descontinuada

Químicos 
Industriais

Tratamento 
de Águas

NanomateriaisImobiliário

20%

68,49%
100%

EMPRESAS BONDALTI
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QUÍMICOS INDUSTRIAIS

Há mais de 150 anos a operar na indústria química, a Bondalti ocupa 
uma posição muito competitiva neste mercado, com foco nos setores 
produtivos do Cloro-Álcalis (PCA), no segmento dos químicos inorgânicos, 
e Anilina e Derivados (PAD), no segmento dos químicos orgânicos. 
Nestas cadeias de valor, a Bondalti é a maior produtora ibérica de cloro 
e hipoclorito, em capacidade de produção, e é líder europeia em vendas 
de anilina e de mononitrobenzeno (MNB), bem como um dos principais 
produtores mundiais não integrados de anilina.

A Bondalti tem duas unidades industriais nas quais são produzidos os 
seus produtos químicos, em Estarreja e Torrelavega, que dependem 
de matérias-primas e utilidades, tais como o benzeno, sal, amoníaco, 
hidrogénio e eletricidade. A Bondalti é uma referência nacional na cadeia 
de valor do hidrogénio, sendo o segundo maior produtor ibérico de H2 sem 
recurso direto a gás natural.

Químicos Orgânicos

Químicos Inorgânicos

Anilina e derivados

Cloro-álcalis

No que diz respeito ao setor do Cloro-álcalis, a Bondalti fornece os seus produtos inorgânicos 
principalmente para o mercado ibérico. No setor da Anilina e derivados, em Estarreja, são 
fornecidos de forma integrada, via pipeline, cloro, soda e anilina ao seu principal cliente-parceiro 
do Complexo Químico de Estarreja, que os integra na sua produção, destinada maioritariamente 
à exportação. Adicionalmente, a Bondalti fornece os seus produtos orgânicos a diversos clientes 
do mercado internacional, como por exemplo na Bélgica, Espanha, EUA, Alemanha e Países Baixos.

Fábrica Torrelavega, Cantábria
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Os produtos Bondalti são essenciais para o dia a dia das pessoas, assumindo 
um papel relevante nas mais variadas indústrias e finalidades, direta ou 
indiretamente.

Damos suporte à cultura
facilitando a produção do papel usado em livros, jornais, revistas...

Criamos conforto
através de isolantes, adesivos e infindos objetos do dia-a-dia.

Estamos sempre na moda
produzindo substâncias usadas na criação de têxteis.

Fortalecemos a sua saúde
ao produzir químicos na origem de inúmeros medicamentos.

Com benefícios líquidos para todos
através da purificação da água potável.
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Ácido Nítrico

Ácido Clorídrico

Ácido Sulfanílico

Cloro

Anilina

Hipoclorito de Sódio

Nitrobenzeno

Soda Cáustica

Indústria química, fertilizantes, tintas 
e pigmentos

Indústria química e metalúrgica, fabrico 
de PVC, produtos de higiene e limpeza

Indústria da borracha e farmacêutica, tintas 
e pigmentos

Fabrico de PVC, poliuretanos, tratamento 
de águas

Fabrico de MDI, indústria da borracha, 
tintas 
e pigmentos, fibras especiais

Tratamento de águas, produtos de higiene 
e limpeza, branqueamento têxtil

Fabrico de anilina, indústria da borracha, 
química e farmacêutica

Indústria química, têxtil, celulose, 
alimentar, detergentes e sabões

Principais Produtos Principais Aplicações

PRINCIPAIS PRODUTOS E APLICAÇÕES DOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS

A BONDALTI NO DIA-A DIA
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Em Estarreja, pela empresa Bondalti Chemicals, S.A., são operadas as duas 
cadeias de valor, cloro-álcalis e da anilina e derivados. Através da empresa 
Bondalti Cantábria, S.A, sediada em Torrelavega, é operada a cadeia de valor 
do cloro-álcalis. A Elnosa - Electroquímica del Noroeste, S.A., situada em 
Pontevedra, dedica se à atividade de trading de produtos não eletroquímicos 
e de comercialização de produtos de ambas as unidades industriais.

Barreiro

Aveiro

Pontevedra

Estarreja

Torrelavega

Oeiras

Sede

Centros 
logísticos

Unidades 
de produção

Sede

Orgânicos

Inorgânicos
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Os produtos Bondalti têm importantíssimas e indispensáveis funções na 
sociedade, e a Bondalti como indústria química tem um papel fundamental 
enquanto fornecedor de soluções que permitam atingir os ambiciosos objetivos 
ambientais definidos quer a nível global, quer particularmente na União Europeia.

A indústria química no geral, e a Bondalti em particular, vai alavancar a transição 
climática, inovando para tecnologias limpas que permitam a valorização dos 
resíduos, ou ainda a captura e aproveitamento de dióxido de carbono, bem 
como disponibilizando produtos essenciais para a promoção da eficiência 
energética e novas formas de mobilidade sustentável.

Com vista a uma atividade responsável, a Bondalti tem certificados diversos 
sistemas de gestão que ajudam a garantir que as melhores práticas estão 
implementadas, bem como a permanente melhoria de todas as suas operações:

°  ISO 9001:2015 - Sistema de Gestão de Qualidade – Bondalti Chemicals, 
Bondalti Cantábria;

°  ISO 14001:2015 - Sistema de Gestão Ambiental – Bondalti Chemicals, Bondalti 
Cantábria;

°  ISO 45001:2018 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho – 
Bondalti Chemicals, Bondalti Cantábria;

°  ISO 50001:2018 - Sistema de Gestão de Energia – Bondalti Chemicals, Bondalti 
Cantábria;

°  NP 4457:2007 - Sistema de Gestão de Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação – Bondalti Chemicals.

No âmbito da gestão da sua cadeia de valor, a Bondalti aplica o seu Código 
de Conduta para Fornecedores, no qual estão estabelecidas as boas práticas 
de Ambiente, Segurança e Saúde, de Direitos Humanos e Laborais, e de 
Ética e Governo, e promove a sua aplicação junto dos seus fornecedores. 
Adicionalmente, a Bondalti é ainda signatária da Carta de Princípios do BCSD 
Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável), na 
qual estão estabelecidos os compromissos comuns para o desenvolvimento 
sustentável em Portugal. A Carta é implementada através da Jornada 2030, 
que é composta por 20 objetivos, 20 metas e 20 indicadores, comuns a todas 
as empresas que a subscrevem.

Projeto e Engenharia

Manutenção e Assistência Técnica

TRATAMENTO DE ÁGUAS

A Bondalti opera, desde 2020, no mercado de soluções para Tratamento de Águas, tendo criado uma 
área de negócios para fornecer estes produtos e serviços tanto no mercado ibérico como a nível 
internacional.

Neste negócio, a Bondalti especializa-se em dois grandes grupos de atividades complementares entre 
si. Por um lado, na conceção, produção, comercialização e instalação de equipamentos e soluções 
de tratamento de águas e de águas residuais de elevada fiabilidade e competitividade – atividade 
que designa por Projeto e Engenharia. Em complemento a esta atividade, os recursos e a experiência 
reunida permitem acompanhar cada cliente com uma oferta de apoio continuado, seja de gestão 
integral, operação, manutenção preventiva e corretiva – atividade que designa por Manutenção 
e Assistência Técnica -, mantendo desta forma, uma relação de grande proximidade com os seus 
clientes. 

Através das empresas dos grupos Enkrott e AEMA, a Bondalti serve os mais exigentes clientes, com 
particular enfoque no setor industrial e também no setor da saúde, turismo e outros grandes edifícios 
e instalações. Adicionalmente, de referir a experiência no setor municipal, que realiza o abastecimento 
de água para consumo humano, bem como o tratamento de águas residuais urbanas.
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Esta área de negócio traduz uma aposta de longo prazo num setor de atividade 
alinhado com as grandes tendências globais de desenvolvimento sustentável, 
incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, com destaque para a eficiência no uso, abastecimento e acesso a água 
potável (ODS 6) e a garantia de padrões de consumo e produção sustentáveis 
(ODS 12), entre outros relacionados.

RELATÓRIO INTEGRADO 2021  |  A BONDALTI

CADEIA DE VALOR DO TRATAMENTO DE ÁGUAS

Reutilização

Industrial

Municipal

Água 
Residual

C&I

Processo

AQS, ...

Potável

Legenda:
C&I – Comercial e Institucional (hotéis, hospitais, etc)
AQS – Águas Quentes Sanitárias

Stand da Bondalti na Smart Chemistry Smart Future, Barcelona
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FORNECIMENTO DE ÁGUA SANEAMENTO E REUTILIZAÇÃOUTILIZADOR

Captação Tratamento
de água Distribuição Consumo Receção de 

água residual
Tratamento 

água residual Reutilização

°  As Infraestruturas de 
captação de água 
incluem reservatórios, 
torres de água, 
estações elevatórias 
e a rede de condutas 
de ligação às estações 
de tratamento

°  A captação pode 
ser subterrânea ou 
superficial

°  O tratamento da água 
compreende processos 
físicos e químicos para 
melhorar a qualidade 
da água para torná-la 
apropriada para um uso 
final específico: água 
potável, água industrial, 
irrigação

°  A rede de 
distribuição 
compreende 
a infraestrutura, 
condutas e bombas 
que abastecem os 
consumidores

°  Os utilizadores 
dividem-se em 3 
categorias principais: 
agricultura, indústria e 
doméstico 

°  O sistema de esgotos 
compreende as 
tubagens e bombas 
usadas para transportar 
as águas residuais para 
as ETAR

°  O tratamento de águas 
residuais compreende 
processos físicos, 
químicos e biológicos 
para remover 
contaminantes 
e produzir efluente 
tratado que é seguro 
para descarga no 
ambiente

°  A reutilização de águas 
residuais envolve 
o tratamento de 
efluentes com vista 
a novas aplicações: 
recarga de aquíferos, 
irrigação, usos 
industriais e até água 
potável

Fabricantes de equipamentos Integradores Instaladores Operadores Reguladores

CADEIA DE VALOR DO TRATAMENTO DE ÁGUAS (CONT)
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Do portefólio de soluções para tratamento de águas e tratamento de águas 
residuais fazem parte variadas soluções e tecnologias (i) para a produção 
de água para consumo humano, (ii) de águas industriais de processo e de 
utilidades, bem como (iii) para o tratamento de águas residuais e de lamas. 
Destacam-se, entre outras:

°  Soluções com tecnologias de membrana, tais como a osmose inversa ou 
ultrafiltração;

°  Soluções biológicas avançadas, tais como soluções de bio reatores de 
membranas MBR;

°  Soluções biológicas avançadas permitindo a valorização energética 
e redução de emissões e resíduos, tais como os reatores anaeróbicos do 
tipo UASB;

°  Soluções com tratamentos físico-químicos, sistemas de oxidação avançada 
e tratamento de lamas;

°  Equipamentos de doseamento químico à medida, para aplicações de 
tratamento de águas ou outras;

°  Soluções para a reutilização de águas residuais para fins diversos;

°  Soluções de monitorização e controlo avançadas, associadas aos nossos 
produtos.

A este portefólio técnico associa-se a oferta de serviços, apostando em 
dois pilares essenciais: a operação e manutenção regular das instalações 
dos clientes, e a assistência técnica pontual sempre que solicitado, com uma 
resposta rápida e eficiente, garantindo a continuidade de operação.

A atividade é ainda complementada com um laboratório de análises químicas 
e biológicas, acreditado em Espanha, que suporta não só a atividade interna, 
mas também oferece serviços de análises e inspeção a terceiros com elevada 
qualidade de processos e resultados.

O desenvolvimento do portefólio segue a perspetiva da inovação, através de 
vários projetos internos ou em parceria com diversas entidades internacionais, 
seja no desenvolvimento de reatores anaeróbicos (por ex. projeto LIFE-MultiAD 
4 AgroSMEs), seja no campo da manutenção preditiva e indústria 4.0 (por ex. 
projeto Wave), entre muitos outros.

Na atividade de Tratamento de Águas, procura-se oferecer o mais elevado grau de qualidade e 
compromisso para com o cliente e o meio ambiente, reforçados pelas seguintes certificações:

°  ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão de Qualidade – Enkrott, Enkrott Espanha, AEMA, Aguas Rioja;

°  ISO 14001:2015 – Sistema de Gestão Ambiental – AEMA, Aguas Rioja;

°  ISO 45001:2018 – Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho – AEMA, Aguas Rioja;

°  UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 – Acreditação como Organismo de Inspeção pelo ENAC com o número 
177/EI321 – Laboratorios Alfaro;

°  UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 – Acreditação como Laboratório de Ensaio pelo ENAC com o número 
524/LE1135 – Laboratorios Alfaro;

°  A Laboratorios Alfaro, está certificada como Organismo de Inspeção e Laboratório de Ensaio, 
recebendo o título de “Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica” pelo governo 
espanhol.

O primeiro passo da Bondalti nesta área de negócio foi dado em 2020, com a aquisição de uma posição 
maioritária na Enkrott, empresa líder em gestão e tratamento de águas para consumo humano e industrial 
em Portugal, com operações também em Espanha e Angola, e presença exportadora para diversos 
clientes internacionais. A operar desde 1961, produz e exporta as suas tecnologias e equipamentos 
de tratamento de águas para clientes em todas as regiões do mundo, de Portugal à Austrália, sendo 
um dos líderes do setor em Portugal e Angola.

Em 2021, a Bondalti adquiriu o espanhol Grupo Aguas Alfaro (Grupo AEMA), um dos principais operadores 
locais no segmento do tratamento de águas residuais e de processo industrial, reforçando a sua 
aposta na diversificação de negócio e na presença em Espanha. O Grupo Aguas Alfaro, que inclui as 
sociedades Aguas Rioja, Agua Energía y Medioambiente (AEMA), e Laboratórios Alfaro iniciou a sua 
atividade em 1994, e é reconhecido pela sua marca comercial, AEMA.

No Tratamento de Águas, a Bondalti conta com mais de 300 profissionais, baseados em Portugal, 
Espanha e Angola, que servem os mercados em proximidade e também uma variedade de mercados 
internacionais através da atividade exportadora.
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Lugo

León

Logroño

Alfaro

Barcelona

Sintra

Oeiras

Madrid

Algarve

Matosinhos

Funchal

Sevilha

Sede
Luanda

Delegações Unidades 
de produção

Sede AEMA Enkrott
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ESFORÇO RESULTADOS VALOR GERADO

• 273,2 M€ em Custos das Mercadorias Vendidas

• 89,8 M€ em Fornecimentos e Serviços Externos

• 28,1 M€  em Gastos com Pessoal

• 30 ideias de Colaboradores submetidas

• 2,7 M€ em custos e investimentos com IDI

• 10% de Colaboradores afetos a atividades de IDI

• 443,9 M€ em Vendas

• 61,8 M€ em EBITDA

• 19,1 M€ em Resultado Líquido

• 111 M€ em Dívida Líquida

• 1,7 M€ retorno acumulado das ideias implementadas

• 36 iniciativas e/ou projetos de IDI

• 41 parcerias de IDI

• Criação de valor sustentável

• Crescimento da organização

•  Desenvolvimento da capacidade 
de inovação

• Eficiência operacional produtiva

•  Desenvolvimento do conhecimento 
científico

•  Aumento da visibilidade e reconhecimento

Capital
Financeiro

Capital
Intelectual

• 542 mil t matérias-primas Químicos Industriais

• 2 086 mil m3 água consumida

• 2 660 mil GJ energia consumida

•  691 Colaboradores (406 em Portugal, 201 em Espanha, 
84 em Angola)

• 758 mil € em benefícios para Colaboradores

• 34 922 horas de formação

• 1 595 mil € investidos na Comunidade

•  206 Stakeholders avaliam o desempenho em 
sustentabilidade

•  150 Clientes avaliam os Químicos Industriais

• 1 810 mil t produtos Químicos Industriais

• 1 026 mil m3 de efluentes

• 18 687 t resíduos

• 138 mil t CO2 eq. emitidas

• Certificação efr da Fundación MásFamilia

• 14 acidentes de trabalho com baixa sem gravidade

• Taxa de incidência de 0,017

• 82 em 100 no questionário de sustentabilidade EcoVadis

• 4,14 em 5 na avaliação de sustentabilidade dos Stakeholders

•  4,29 em 5 na avaliação dos Clientes

• Eficiência operacional produtiva

• Redução do impacto ambiental

• Proteção biodiversidade e ecossistemas

• Desenvolvimento de competências

•  Equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional

• Proteção dos Colaboradores

• Ambiente de trabalho seguro

• Confiança nos produtos e serviços

• Aumento da satisfação dos Clientes

• Aumento da segurança e eficiência

• Aumento do reconhecimento

• Desenvolvimento da Comunidade Local

Capital
Natural

Capital
Humano

Capital
Social

PRINCIPAIS INDICADORES E CRIAÇÃO DE VALOR
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DESTAQUES 2021
A crescer no Tratamento de Águas
Bondalti adquiriu a totalidade do capital social do Grupo Aguas Alfaro, um 
dos principais operadores espanhóis no segmento do tratamento de águas 
residuais, reforçando a sua aposta na diversificação de negócio e na presença 
em Espanha. O investimento consolidou o posicionamento da Bondalti no 
setor de tratamento de águas, depois da aquisição, em setembro último, do 
grupo português Enkrott. A aquisição foi formalizada num momento que incluiu 
encontros com as autoridades locais e regionais, para apresentar o ambicioso 
projeto no setor da água e do meio-ambiente.

O Grupo Aguas Alfaro disponibiliza uma oferta de soluções de engenharia, 
construção, operação e manutenção de instalações para tratamento de águas 
de processo e residuais, controlo de Legionella, tratamento de resíduos e de 
lamas, fornecimento de produtos químicos, análises e inspeções laboratoriais, 
entre outros.

“Este é mais um passo na concretização do compromisso da Bondalti com 
uma estratégia de crescimento assente na diversificação geográfica e na 
complementaridade de áreas de negócio. A Bondalti encara o desenvolvimento 
sustentável em todos os seus pilares, pelo que acolhemos o Grupo Aguas 
Alfaro na Bondalti e no Grupo José de Mello com a certeza de que será um 
forte contributo para um crescimento ancorado nos valores de inovação 
e competência indispensáveis para superar os desafios futuros”, João de Mello, 
Presidente do Conselho de Administração da Bondalti.

Enkrott no mercado do Médio Oriente
A Enkrott – Gestão e Tratamento de Águas S.A., no mercado desde 1961 
e participada da Bondalti desde setembro de 2020, expandiu-se para o mercado 
do Médio Oriente e Golfo Pérsico, com a adjudicação de três projetos no Kuwait 
e em Omã, após concurso com especificações técnicas de alto nível. Foram 
três os projetos de referência de soluções de dosagem química que estão 
a ser adotados em instalações de ciclo combinado nestes dois países.

O Grupo Aguas Alfaro assegura nova ETAR no CIBEX
O Grupo Aguas Alfaro, especializado no tratamento de águas, vai construir a estação de tratamento 
de águas residuais (ETAR) do novo Complexo do Ibérico da Estremadura (CIBEX), uma das maiores 
infraestruturas de processamento industrial dedicada à espécie do porco ibérico, que irá nascer em 
Zafra (Badajoz).

O projeto tem como promotores as empresas Campofrío, Industrias Cárnicas Villar (Grupo Costa 
Food), Estirpe Preta (Argal), Grupo Alejandro Miguel, IBERCOM (Ibérico Comercialización), Montesano 
e Señorío de Montanera.

Fábrica da Cantábria recebe autoridades locais
A Fábrica da Cantábria recebeu em visita institucional o presidente do Governo Regional da Cantábria, 
Miguel Ángel Revilla, que elogiou o papel da Bondalti na criação de riqueza e de emprego naquela região 
espanhola, mostrando-se convicto de que a empresa tem ali um promissor caminho de crescimento.

O responsável da comunidade autónoma visitou esta fábrica da Bondalti numa cerimónia que contou 
igualmente com a presença dos alcaides de Torrelavega e de Polanco, bem como do Embaixador de 
Portugal em Espanha.

Contribuímos para o Pacto para a Gestão da Água
A Bondalti aderiu ao Pacto para a Gestão da Água, uma iniciativa coordenada pela Universidade Católica 
Portuguesa com o propósito de colocar o tema da água no centro da agenda das empresas em Portugal.
O Pacto para a Gestão da Água, que conta com a participação de várias empresas industriais portuguesas, 
implica a adesão a um manifesto e ao compromisso de adotar medidas mais sustentáveis e eficientes 
na gestão deste recurso natural essencial. Este Pacto tem como objetivo prevenir os riscos associados 
à gestão da água e promover o seu valor como recurso fundamental aos negócios.

Rumo à COP26
A Bondalti assinou o manifesto do BCSD Portugal intitulado “Rumo à COP26”, no qual são apresentados 
11 objetivos para travar as alterações climáticas.

Os 11 pontos do manifesto refletem os diferentes aspetos a considerar para aumentar a ambição da 
resposta global e coletiva, alinhada com o objetivo de limitar o aquecimento do planeta a 1,5º C, atingir 
a meta de redução de emissões de carbono e acelerar o processo de descarbonização em todo 
o mundo.
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Bondalti no Programa Greenhouse Gas do CEI
A Bondalti integrou o Programa Greenhouse Gas do Conselho Europeu de 
Inovação (CEI), convidando as Pequenas e Médias Empresas (PME) financiadas 
pelo CEI a colaborar consigo na cocriação de produtos e serviços.

A Bondalti deseja promover formas inovadoras e sustentáveis de, através 
da química, ajudar o planeta e as suas comunidades. A Organização acredita 
na inovação como forma de garantir novas soluções de elevada qualidade, 
elevada segurança e elevados padrões ambientais.

Bondalti na iniciativa europeia “Reskilling 4 Employment”
A Bondalti integrou a iniciativa europeia “Reskilling 4 Employment”, que pretende, 
até 2025, requalificar um milhão de pessoas em situação de desemprego, cuja 
qualificação e/ou experiência profissional seja desajustada face às necessidades 
do mercado de trabalho.

Em Portugal, esta iniciativa é liderada pela Sonae, SAP e Nestlé, consubstanciando-
se no programa “PRO_MOV”, coliderado pelo Instituto do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), em cooperação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social e outras empresas do setor privado, nas quais a Bondalti 
se inclui.
 
Bondalti apoia o INSURE.hub
A Bondalti comprometeu-se a apoiar as atividades do Innovation in Sustainability 
and Regeneration Hub (INSURE Hub), a nova plataforma que tem como visão 
a promoção e a implementação de processos de inovação e gestão numa 
perspetiva circular.

Fundado pela Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, 
e a Planetiers New Generation, o INSURE Hub tem o objetivo de criar um 
ecossistema internacional de conhecimento transdisciplinar, que promova 
soluções de negócio de âmbito circular, sustentável e regenerativo, potenciadas 
por tecnologias disruptivas, através de quatro eixos fundamentais: (i) apoio 
a empresas e clusters no desenvolvimento de negócio e novos investimentos; 
(ii) promoção de empreendedorismo sustentável/regenerativo; (iii) mobilização 
da sociedade; e (iv) formação académica.

Em outubro, Micaela Cabral, Diretora de Estratégia, Controlo, Inovação e Sustentabilidade da Bondalti, 
integrou ativamente as conferências inaugurais do lançamento desta Plataforma, partilhando as 
conclusões do “European corporate survey on sustainability strategy and leadership”, o qual contou 
com a participação da Bondalti.

Conclusão do projeto ERASE
O ERASE – Agrupamento para a Regeneração Ambiental dos Solos de Estarreja, A.C.E., no qual a Bondalti 
está representada, assinalou a conclusão da empreitada de remediação ambiental da vala hidráulica 
de S. Filipe, na União de Freguesias de Beduído e Veiros.

O projeto ERASE, iniciado em 1998, teve por objetivo reduzir o passivo ambiental relacionado com 
os resíduos industriais depositados há décadas no Complexo Químico de Estarreja, suspendendo 
a contaminação dos solos e águas subterrâneas e recuperando ambientalmente as zonas envolventes.
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No caminho do hidrogénio verde
A Bondalti integrou o consórcio de 13 empresas e parceiros de investigação 
que vai desenvolver o projeto GreenH2Atlantic, para a produção de hidrogénio 
renovável em Sines.

Este foi um dos três projetos selecionados no âmbito do Green Deal europeu 
para demonstrar a viabilidade do hidrogénio verde numa escala de produção 
e aplicação tecnológica sem precedentes. O fundo de 30 milhões de Euros irá 
contribuir para financiar a construção da unidade de hidrogénio, que deverá 
arrancar em 2023 e cuja operação deverá começar em 2025.

Bondalti aposta no lítio
Bondalti celebrou acordo de cooperação com a australiana Reed Advance 
Materials (RAM), com vista à construção de uma refinaria de lítio em Estarreja 
e à comercialização na Europa de um processamento ambientalmente 
sustentável desta matéria-prima, estando prevista a instalação de uma unidade 
piloto em 2022.

A RAM é a detentora de um novo processo de purificação de lítio usando o método de eletrólise, 
denominado ELi®, que se destaca pela menor pegada carbónica. A Bondalti, por seu lado, domina 
a tecnologia de eletrólise, da qual é a maior produtora ibérica em capacidade instalada. Esta 
refinaria será a primeira operação comercial a usar o processo ELi® da RAM, que reduz radicalmente 
a necessidade de reagentes, custos operacionais e de capital. A flexibilidade do processo permite 
a produção doméstica de compostos químicos de lítio a partir da conversão de matéria-prima europeia 
e concentrados de salmoura importados, assegurando uma cadeia de fornecimento local de lítio, ética 
e resiliente para a indústria de baterias de automóveis elétricos.

O projeto, que faz parte das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência, prevê um 
investimento compartilhado de cerca de 4 milhões de Euros para a instalação de uma unidade piloto.

Bondalti mantém medalha de Platina no EcoVadis
A aposta no desenvolvimento sustentável foi novamente reconhecida na 
avaliação anual realizada pelo EcoVadis às práticas de sustentabilidade da 
Bondalti Chemicals, pela atribuição da medalha de Platina.

Foi obtida a pontuação de 82 em 100, a melhor até agora conquistada e que 
representa um aumento de 4 pontos face à última avaliação.

O EcoVadis reconheceu as diversas melhorias implementadas pela Bondalti 
principalmente na categoria do Ambiente, mas também nas restantes categorias em avaliação, Direitos 
Laborais e Humanos, Ética e Compras Sustentáveis.

A Bondalti Chemicals mantém assim o seu posicionamento competitivo no Top 1% de empresas do 
seu setor avaliadas pelo EcoVadis, 35 pontos acima da média.

Bondalti na Smart Chemistry Smart Future
A Bondalti participou ativamente na Smart Chemistry Smart Future, um projeto promovido pela 
Federação Empresarial da Indústria Química Espanhola (FEIQUE) com o objetivo de destacar o caráter 
estratégico que a inovação química desempenha no caminho em direção a um futuro sustentável 
e o contributo do setor para a economia. Este projeto ocorre à margem da Expoquimia, relevante feira 
da indústria a nível europeu que se realiza bienalmente em Barcelona.

Naquele que é um dos maiores eventos europeus, e o maior a nível ibérico, da indústria química, 
a Bondalti marcou presença com um espaço próprio, no qual apresenta o seu compromisso com 
o desenvolvimento sustentável, nomeadamente na resposta às metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.
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Bondalti com voz ativa
°  João de Mello, Presidente do Conselho de Administração da Bondalti, 

participou no seminário de debate sobre Indústria e Inovação, 
integrado na iniciativa do Governo “PRR em debate”, e também na 
Conferência de Alto Nível “O Hidrogénio nas Nossas Sociedades 
– Estabelecer Pontes”, promovida pela Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia.

°  A Bondalti comunicou publicamente o seu Programa de Transição 
Climática, na conferência “A Química para a Vida”, promovida pela 
Fundação Amélia de Mello, no âmbito das celebrações dos 150 anos 
do nascimento de Alfredo da Silva, fundador da CUF. Também no 
âmbito desta iniciativa, na conferência “A Obra Social da CUF”, André 
de Albuquerque, administrador da Bondalti, apresentou o impacto 
e o contributo da Empresa para o desenvolvimento sustentável, 
e Luís Delgado, administrador da Bondalti, partilhou a inovação 
e o processo criativo da Bondalti na conferência que decorreu na 
Universidade do Minho.

°  Inês Ribeiro, Coordenadora da área de Planeamento, Inovação 
e Sustentabilidade da Bondalti, participou nas Innovation Talks, 
promovidas pela ANI, que dão voz a alguns dos principais atores 
do Sistema Nacional de Inovação, com o intuito de demonstrar 
a importância da inovação enquanto motor de crescimento 
económico e social sustentado e dinamizar o diálogo em torno dos principais desafios da atualidade.

°  Num webinar promovido pela Associação Smart Waste Portugal e pela Fundação de Serralves, 
André de Albuquerque, administrador da Bondalti, falou do papel da indústria química na jornada 
pela sustentabilidade, no muito que já foi feito e nos desafios para o futuro.

°  Diogo Mendes, Diretor Técnico, Segurança e Ação Climática da Bondalti, foi orador convidado no 
arranque do programa de formação “Tecnologias e Economia do Hidrogénio”, do Instituto de Ciência 
e Inovação em Engenharia Mecânica e Indústria (INEGI), no qual partilhou a experiência da Bondalti, 
focando-se na caracterização da importância do hidrogénio nos processos produtivos da empresa, 
no presente e no futuro, bem como nos projetos de hidrogénio verde da Organização, como parte 
do seu plano de descarbonização.

°  João Calado, Consultor Sénior da Bondalti, participou na conferência “Advanced Materials Conference 
- To innovate in the future”, promovida no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da 
União Europeia, nas discussões em mesa-redonda sobre o tema “Advanced Materials Towards 
a Sustainable Path”, partilhando a aplicação de materiais inovadores desenvolvidos pela indústria 
química e os novos desafios nesta área.

Da Bondalti, Teresa Marques (Diretora-Adjunta de Planeamento Produção 
Integrado e Energia) e Rosa Calinas (Coordenadora de Recursos Humanos no 
site de Estarreja), apresentaram respetivamente, as talks “Bondalti and the 
energy transition” e “It’s all about our people”.

Apoiar a Educação de qualidade
À semelhança do ano anterior, a Bondalti e a Fundação Amélia de Mello reuniram-
se para atribuir bolsas de estudo a seis alunos do Instituto Superior Técnico. 
A cerimónia de assinatura dos contratos de bolsa decorreu no final de abril, 
em formato online, e contou com a presença de André de Albuquerque, 
administrador executivo da Bondalti, e de Jorge Quintas, secretário-geral da 
Fundação Amélia de Mello. André de Albuquerque destacou o papel que “a 
formação, e o ensino universitário em particular, tem para o desenvolvimento 
económico e social do país” e frisou o compromisso da Bondalti com a sua 
promoção, “particularmente nas áreas de Engenharia e de Química, que são 
áreas com maior afinidade com a nossa atividade profissional e empresarial”.
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