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Uma estratégia sustentável
O desenvolvimento sustentável implica atuar nas necessidades do 
presente sem comprometer as futuras gerações, garantindo o equilíbrio 
entre o crescimento económico, e o cuidar do meio ambiente e do bem 
estar social. Na Bondalti, o foco é neste propósito, adaptando a estratégia 
e operações às necessidades das sociedades atuais e futuras.

Queremos ter operações industriais eficientes e competitivas, 
alinhadas com as melhores práticas de ética e que garantam 
a segurança e bem-estar das nossas pessoas e da comunidade 
em geral.

Queremos reforçar o nosso crescimento gerador de valor, através 
da diversificação do nosso portfólio de negócios, investindo em 
movimentos ao longo das cadeias de valor em que nos inserimos 
e/ou adjacentes.

Queremos adotar soluções de digitalização inovadoras que 
permitam tirar o máximo partido das nossas operações industriais 
e corporativas, assim como do conhecimento existente na Bondalti.

Queremos atingir a neutralidade carbónica em 2030 e a neutralidade climática em 2050.

Queremos promover a circularidade nas cadeias de valor em que operamos, promovendo 
o upscaling de fluxos. 

Queremos neutralizar todos os impactos ambientais associados à nossa atividade, 
promovendo a biodiversidade.

Queremos ser reconhecidos por ser uma das melhores empresas industriais para 
trabalhar, sendo exemplo de boas práticas laborais ao nível da igualdade, inclusão 
e diversidade, respeitando as nossas pessoas de forma holística.

Queremos atrair talento e promover a sua retenção, apostando no desenvolvimento 
de competências técnicas e comportamentais, e valorizando a transferência de 
conhecimento vertical e horizontal. 

Queremos ser um membro ativo das comunidades em que nos inserimos, fornecendo 
produtos e serviços essenciais para o bem-estar das populações e para o desenvolvimento 
socioeconómico, trabalhando em parceria no apoio a projetos locais com impacto.

Competitividade 
e crescimento

Descarbonização, 
Circularidade 
e Responsabilidade

Bem-estar, Talento 
e Comunidade
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Os temas materiais de sustentabilidade da Bondalti são definidos com 
base na estratégia da Organização, bem como no processo de auscultação 
a stakeholders, internos e externos, apoiados por uma análise de tendências 
e benchmark.

No final de 2021, fruto do processo de auscultação a stakeholders, foi atualizado 
o posicionamento dos temas materiais da Bondalti definidos em 2017, de 
acordo com as tendências identificadas. Na Matriz de Materialidade apenas 
estão identificados os temas cuja importância para a Bondalti é superior a 3,0 
e aqueles cuja importância para os stakeholders é superior a 4,0.

Esta análise da materialidade é também relevante para a identificação dos ODS mais impactados pela 
Organização, seja de forma positiva ou negativa. Os ODS materializam a Agenda 2030 das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável, um novo modelo global, que deve ser implementado por todos, 
para promover a prosperidade, o bem estar global, proteger o ambiente e combater as alterações 
climáticas. A Bondalti contribui para diversos ODS, e de forma mais relevante para os seguintes:

Maximizamos a reutilização da água, monitorizando a eficiência hídrica 
e a emissão de efluentes.

Implementamos medidas de eficiência energética, com monitorização 
contínua das nossas emissões.

Foco total na expansão sustentável da nossa atividade, apostando na 
eficiência operacional e no capital humano.

Aposta permanente em atividade IDI com vista à eficiência operacional e 
à modernização tecnológica e funcional.

Investimos em iniciativas de economia circular para um crescimento 
económico responsável e mais competitivo, com menor impacto nos 
capitais social e natural.
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Importância do tema para  a Bondalti

Emissões Inovação no processo

Ética/Transparência/ 
Anticorrupção

Desenvolvimento 
e formação de colaboradores

Saúde e segurança 
no trabalho

Satisfação 
do cliente

Desempenho 
económico

Governo da  Sociedade

Gestão de energia

MATRIZ DE MATERIALIDADE
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TENDÊNCIAS
Tendências na Indústria Química
A Bondalti mantém-se atenta às principais tendências tanto da economia em 
geral, como da indústria química global e às implicações dessas tendências 
no seu negócio.

Em 2021, ano seguinte ao início da pandemia Covid-19, a atividade da Bondalti 
e da economia em geral viu se ainda afetada por diversas vagas de contágio 
que surgiram devido a novas variantes do vírus (particularmente a variante 
Delta, no início do ano, e depois a variante Ómicron, que surgiu já no final de 
2021), que rapidamente se tornaram as variantes dominantes e levaram países 
de todo o mundo a impor novas restrições para acautelar a disseminação das 
infeções e hospitalizações descontroladas. 

Apesar de tudo, a nível económico, a economia portuguesa cresceu cerca de 
4,9%, ligeiramente acima do esperado, representando o maior crescimento 
desde 1990, ainda que no seguimento da maior recessão de que há registo 
no país no ano anterior (- 8,4%). Na linha deste crescimento histórico, o índice 
de produção industrial nacional aumentou 2,9%, depois da queda de 7% no 
ano anterior, enquanto o índice correspondente à secção das indústrias 
transformadoras cresceu 4,7%, após a redução de 8,3% em 2020. Apesar 
deste aumento da indústria como um todo, o índice de produção da indústria 
química nacional diminuiu cerca de 7% em 2021, em contraciclo com a evolução 
económica.

Para a cristalização da retoma de 2022 em diante, incluindo a da indústria 
química, será naturalmente crucial a eficaz implementação do pacote de 
ajudas europeias (Next Generation EU), que em Portugal se traduz no Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), num total de 16,6 mil milhões de Euros que 
serão direcionados à economia nacional através de subvenções e empréstimos 
até 2026. 

A nível geopolítico, vários eventos marcaram o ano de forma relevante. 
A invasão do capitólio dos EUA no início de 2021, assim como a tomada de posse 
do novo presidente americano Joe Biden, marcaram um novo ciclo político 
na maior economia mundial, que parece ver a sua influência global erodir-se à 
medida que se vira cada vez mais para a resolução dos seus problemas internos. 
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Também a retirada da presença militar dos EUA no Afeganistão em agosto, após duas décadas de 
ocupação, parece representar uma viragem em termos do intervencionismo internacional americano.

A economia global ficou afetada em 2021 pelos graves problemas nas cadeias de abastecimento 
internacionais, devido a vários fatores que contribuíram para uma “tempestade perfeita” no setor 
logístico. Os vários surtos assimétricos da pandemia Covid-19 em diversas regiões do mundo causaram 
paragens e reduções na produção industrial, o que em conjunto com uma procura reprimida que em 
2021 foi gradualmente libertada pelo avanço dos programas de vacinação e redução das restrições, se 
traduziu numa severa falta das mais variadas matérias-primas para satisfazer esta procura crescente, da 
qual o exemplo mais visível são os semicondutores, essenciais a várias indústrias, como por exemplo 
a indústria automóvel. A falta de contentores e espaço nos principais portos mundiais também 
exacerbou as dificuldades logísticas nas cadeias de abastecimento, além de diversos eventos pontuais, 
tais como: a tempestade de gelo no Texas, em fevereiro, que paralisou grande parte da produção 
química e industrial na costa do golfo; o encalhamento do navio Ever Given no canal do Suez, em 
março, impedindo a passagem de embarcações numa das mais importantes vias para o comércio 
internacional; as inundações na Bélgica e Alemanha, em julho, que além dos custos materiais e humanos 
que provocaram, também promoveram paragens em diversas unidades industriais e químicas.

Sala de Controlo, Fábrica Torrelavega, Cantábria
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Também a grave crise energética que se desenrolou nos últimos meses do 
ano teve um forte impacto na economia e em particular na indústria química. 
A subida desenfreada dos custos com energia deveu-se à concertação de 
vários eventos a nível global: situações climáticas extremas, crescente procura 
de energia por parte das várias economias em recuperação da pandemia, 
e constrangimentos severos na oferta energética. A adicionar a estes fatores, 
um inverno maior do que o normal e um verão quente tanto nos EUA como 
na Europa contribuíram para reduzir as reservas de gás natural, levando a que 
diversos produtores tenham substituído o gás natural por carvão ou petróleo 
como matéria-prima para a produção de energia, elevando o preço para as 
três commodities.

Apesar de, nos EUA, a situação não ser tão dramática devido às suas reservas estratégicas de gás natural 
(shale gas), a Europa continua bastante dependente de países produtores de carbonatos, tal como 
a Rússia e os restantes países da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Apesar 
da forte retoma da procura, estes países mantiveram produções restringidas, impulsionando a subida 
dos preços e reforçando a urgência de investimento na independência energética da União Europeia. 
Nesta região, o aumento inicial nos preços do gás natural e a subsequente mudança para produção 
de energia a partir de carvão também aumentou os preços de CO2, pressionando ainda mais a subida 
nos preços da eletricidade. A situação tensa que surgiu no final do ano na fronteira da Rússia com 
a Ucrânia, com a ameaça de uma possível invasão desta última por parte da primeira, alimentou ainda mais 
a pressão inflacionária nos preços energéticos.

Obviamente que todas estas situações tiveram um impacto profundo na indústria química, pressionando 
o aumento de preços de quase todas as commodities e produtos químicos e contribuindo para 
o aumento da inflação a nível global, um efeito que poderá manter-se durante os próximos anos 
e obrigar os bancos centrais dos principais blocos económicos a reverem as suas políticas expansionistas 
e de dinheiro “barato”, através do aumento das taxas de juro.

Outro tema central que marcará a economia e a sociedade em geral, durante os próximos tempos, 
serão as políticas de sustentabilidade ambiental e social, sendo que a adoção destas políticas 
determinará o sucesso ou insucesso das empresas de todos os setores, incluindo o químico. De destacar 
o evento COP26, que ocorreu em Glasgow em novembro, onde vários países se comprometeram 
a tomar medidas concretas para endereçar as alterações climáticas, incluindo cortes substanciais nas 
emissões de metano. Apesar dos vários compromissos assumidos, 2021 viu as emissões de CO2 para 
a atmosfera aumentarem substancialmente à medida que economia global voltava ao crescimento, 
depois de um 2020 bastante gravoso, mas onde se verificou uma redução nas emissões de carbono. 

A Bondalti e a indústria química estarão seguramente no centro destes desenvolvimentos em prol 
da sustentabilidade, na criação de produtos, processos e materiais que possam ir ao encontro dos 
objetivos de descarbonização de toda a economia.

A Bondalti está também atenta às novas tendências tecnológicas, alavancas para a concretização dos 
seus objetivos ao nível da sustentabilidade, eficiência e eficácia. Temas como a automação, Indústria 
4.0, big data aliado à Inteligência Artificial, Internet of Things e outros conceitos estão em fase de 
implementação prática na indústria química, e na Bondalti em particular, e levarão a novas formas mais 
eficientes e eficazes de operar e atuar.
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Fábrica Torrelavega, Cantábria
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Na cadeia de valor da Anilina e Derivados
A produção de Metileno-difenil-diisocianato (MDI) é a principal aplicação para 
a anilina, pelo que o mercado de anilina está intimamente ligado à evolução 
deste produto e dos poliuretanos em geral.

Após o ano de 2020, onde o mercado de MDI registou um forte decréscimo de 
cerca de 14%1  na região de EMEA (Europe, Middle East & Africa), a geografia 
mais relevante no quadro de atuação da Bondalti, entre 2021 e 2025 prevê-se 
uma recuperação substancial de cerca de 3% a 4% por ano2, em média. Como 
tal, este forte ritmo de crescimento continuará a marcar a procura de anilina.

As megatendências globais suportam este crescimento, dado que o MDI é um 
produto indispensável para dar resposta às necessidades de elevada eficiência 
energética, por via de isolamento térmico de elevado desempenho, seja na 
construção civil, seja em equipamentos de frio. Este alinhamento com o ODS 
7 - Energias Renováveis e Acessíveis, das Nações Unidas, e em particular com 
as ambições de sustentabilidade e eficiência energética da União Europeia, 
potencia a expectativa de mercado futuro e mantém a Bondalti alinhada com 
estes objetivos.

A Bondalti continuará a beneficiar de um contexto de mercado positivo a longo 
prazo na procura de anilina. Contudo, há também uma expectativa de aumento 
de capacidade instalada de anilina na Europa, já em 2022, inclusive acima do 
crescimento da procura. Tal pode resultar numa ligeira redução das taxas de 
operação, ainda assim mantendo a expectativa de consumos elevados de 
anilina da Bondalti, pelo menos até 2025.

Na cadeia de valor do Cloro-Álcalis
O mercado de cloro-álcalis engloba um conjunto de produtos dos quais se 
destaca o cloro e a soda cáustica como principais, mas também o hipoclorito 
de sódio e o ácido clorídrico como derivados relevantes.

Na europa ocidental, as previsões mais recentes3, indicam um crescimento da 
procura por cloro entre 1% a 2% ao ano entre 2021 e 2030. Este crescimento 
implica que, a médio/longo prazo, seja indispensável a incorporação de 
expansões de capacidade de forma a sustentar taxas de operação adequadas.

A nível regional, após o final obrigatório do uso das tecnologias de produção com base em células 
de mercúrio, a capacidade de produção na Península Ibérica reduziu de 855 mil toneladas por ano de 
cloro em 2017 para cerca de 450 mil toneladas em 2018. Tem havido, contudo, uma tendência gradual 
de recuperação destas capacidades através da expansão de unidades existentes ou, no caso da 
Bondalti, através de novas unidades de raiz. Estima-se que, em 2022, com a conclusão da nova unidade 
de cloro-álcalis da Covestro em Tarragona, existirão cerca de 720 mil toneladas de cloro instaladas 
na Península Ibérica, ainda assim, algo distante da realidade histórica, pré-proibição da tecnologia de 
mercúrio. A Bondalti também tem feito parte desta recuperação, com 2019 a ser marcado pela ativação 
da nova unidade de cloro-álcalis em Torrelavega e com a consolidação desta operação em 2020 e 2021.

Do ponto de vista dos preços, depois de um início algo abaixo das expectativas, a procura por soda 
cáustica aumentou ao longo do ano com a retoma da economia, sendo que várias disrupções em 
unidades produtivas por toda a Europa levaram a que a disponibilidade de produto se reduzisse 
em diversas ocasiões, pressionando os preços em sentido ascendente. Esta tendência de preços 
ascendente foi acentuada com os crescentes custos de energia verificados a partir do 2º semestre 
do ano, sendo que a eletricidade representa o maior custo variável na produção de cloro-álcalis, 
pressionando as margens dos produtores e levando a uma espiral inflacionária nos preços de soda 
cáustica que persiste ainda no início de 2022.

Tendências no Tratamento de Águas
A água é um elemento fundamental para a vida na Terra, pode ser encontrada na atmosfera, nos oceanos, 
rios, lagos e no subsolo. De toda a água da Terra, 97% é água salgada e 3% é água doce, sendo que 
apenas 1% está disponível para uso4. A população mundial depende deste recurso para produção de 
energia, irrigação, processos industriais e consumo humano. De acordo com dados disponibilizados 
pelas Nações Unidas, 72% de todas as captações de água são utilizadas na agricultura, 16% para 
abastecimento público e serviços e 12% pela indústria5.

O aumento das necessidades de uso e as alterações climáticas têm levado a uma crescente situação 
de escassez, em particular de água com as características necessárias para a sua utilização. Esta 
tendência tem obrigado a uma crescente aposta na eficiência hídrica e energética, bem como a 
promoção da economia circular, reutilização de água e de outros fatores de produção associados. A 
Península Ibérica será uma das regiões mais afetadas por esta escassez de água, como indicado no 
mapa abaixo6.
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1 Fonte: IAL
2 Fonte: Nexant
3 Fonte: IHS e Tecnom Orbichem

4 Fonte: NASA - https://earthdata.nasa.gov/learn/toolkits/freshwater-availability
5 Fonte: ONU - Scarcity | UN-Water (unwater.org) - https://www.unwater.org/water-facts/scarcity/
6 Fonte: World Resources Institute Aqueduct, acedido em janeiro de 2022, https://www.wri.org/data/water-stress-country
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Alguns países já estão alertados para este tema, por exemplo, Israel já reutiliza 
90% das águas residuais. Na Europa, alguns bons exemplos vêm de países 
como Espanha, que reutiliza 14%, um número elevado, mas ainda reduzido face 
a outros locais do mundo.

No setor industrial é cada vez maior o número de empresas a assumirem 
compromissos de eficiência e reutilização. Alguns exemplos incluem a Carlsberg 
que, até 2030, se compromete a reduzir para metade o uso de água em todas 
as suas instalações fabris; a L’Oréal que se compromete a tratar e reutilizar 
100% da água utilizada nos seus processos industriais; e a INTEL® que prevê 
tornar-se “net water positive”. O setor industrial, apesar de representar apenas 
12% do consumo de água mundial, lidera na quantidade de água reutilizada, 
o que demonstra a valorização deste recurso por parte da indústria face 
a outros setores da sociedade.

O uso eficiente e sustentável da água requer um tratamento de águas residuais 
eficiente. Cada vez mais os requisitos são apertados, implicando tratamentos 
mais sofisticados e avançados. Existe uma visão clara de que o tratamento de 
águas residuais é mais do que uma obrigação, é também uma oportunidade. 
O que anteriormente era visto como um resíduo é hoje um recurso: seja 
a água tratada, sejam os subprodutos resultantes do tratamento que podem 
ter utilizações variadas. 

Um exemplo é a produção de biogás a partir do tratamento de água residual. O biogás é um gás rico 
em metano, produzido a partir de matéria orgânica de origens distintas, como por exemplo, de origem 
pecuária, produção e transformação animal (estrumes, subprodutos de matadouros, etc.); de origem 
agrícola e agroindustrial (folhagens, resíduos agrícolas e agroindustriais, produção de cerveja e vinho, 
etc.); de origem industrial (resíduos da produção de biodiesel, etc.); e de origem humana (lamas de 
águas residuais). Este biogás pode ser aproveitado para a geração de energia térmica ou até para 
injeção nas redes de gás natural. Desta forma, fecha-se o ciclo energia-água, recursos cada vez mais 
interligados - é necessária água para produzir energia, e é necessária energia para tratar água -, pois 
é assim possível gerar recursos com valor energético no tratamento de água.

Na área da Indústria 4.0 e sistemas eletrónicos, a gestão das redes de água está cada vez mais 
automatizada - só se pode gerir e controlar aquilo que se pode medir. Na vanguarda desta transformação 
digital estão os sensores de IoT que recolhem dados em tempo real sobre o estado dos sistemas 
e processos, desde fugas e problemas operacionais até à qualidade e caudal de água. Através de 
Inteligência Artificial e “machine learning”, os dados recolhidos são analisados, gerando resultados 
que permitem aos gestores da rede ou ao sistema tomar decisões informadas. Nos últimos anos 
tem ocorrido um crescimento significativo destas tecnologias de “Smart Water”, entre as quais se 
destacam os contadores de água inteligentes, os sistemas de diagnóstico do estado das tubagens 
e deteção de fugas que permitem prever ruturas catastróficas e prevenir perdas de água, os sensores 
que permitem monitorizar os parâmetros chave dos processos de tratamento de água e água residual, 
bem como a gestão, operação e otimização remota de instalações e sistemas a partir da recolha 
e análise de dados.

Também no que diz respeito à descarbonização da economia e à transição energética, visando 
a neutralidade carbónica em 2050, a água terá um papel de relevo, nomeadamente na estratégia nacional 
para o hidrogénio. A produção de hidrogénio por eletrólise consome água como matéria-prima na ordem 
dos 9 litros/Kg de hidrogénio produzido. Seja por dessalinização, seja por reutilização de água residual 
tratada de origem doméstica ou industrial, a aposta no hidrogénio irá reforçar a interligação e sinergia 
entre os setores da água e energia, necessitando de investimentos significativos nos próximos anos.

Atenta a estas tendências, a Bondalti pretende posicionar-se como um agente de inovação, com 
o seu portefólio de produtos e serviços apto a responder aos desafios que se colocam. Destacam-
se as tecnologias de membranas, nomeadamente os sistemas de osmose inversa com aplicação 
em dessalinização e tratamento de água de processo; os sistemas de ultrafiltração com aplicação 
em pré-tratamento de sistemas de osmose inversa e no tratamento terciário de água residual para 
fins de reutilização; e os sistemas MBR (Membrane Bioreactor), uma solução compacta que engloba 
tratamento biológico e ultrafiltração e que produz um efluente de elevada qualidade passível de 
reutilização. Salienta-se o investimento em Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) na procura 
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de novas soluções: o reator anaeróbio multietapa de alto rendimento, uma 
tecnologia patenteada de digestão anaeróbia para tratamento de águas 
residuais e produção de biogás; o sensor DSS (Diveil Surface Sensor) para 
monitorização da tendência de “fouling” nos circuitos de água, que pode 
ser utilizado na verificação da eficácia das limpezas realizadas; bem como 
o sistema Wave de gestão e monitorização remota de instalações.

APOSTAR NA INOVAÇÃO
A Bondalti considera a aposta na Inovação como um dos principais catalisadores 
de desenvolvimento sustentável e aumento da competitividade a nível global 
nos mercados onde opera. Desta forma, a Organização aposta de forma 
continuada em atividades de IDI para criar uma economia do conhecimento, 
suportada por interfaces e interações, onde circula e se transfere conhecimento 
relevante, fomentando a capacidade tecnológica e o envolvimento ativo de 
todos os colaboradores na melhoria contínua. Adicionalmente, a Inovação na 
Bondalti Chemicals é apoiada pelo eficaz funcionamento do seu Sistema de 
Gestão de IDI, certificado pela Norma Portuguesa 4457:2007 desde 2013.

Com vista a dar resposta aos desafios futuros, nos Químicos Industriais 
desenvolveram-se diversos projetos de IDI para implementar soluções que 
conduzam à neutralidade carbónica das operações industriais, bem como 
projetos mais disruptivos face ao atual perfil de negócios. Alguns destes 
projetos refletiram-se, em 2021, em várias candidaturas a oportunidades de 
financiamento, nomeadamente, no âmbito do Green Deal, Horizon Europe, 
Portugal 2020, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), do Fundo 
Ambiental e, por último, do PRR:

°  Projeto PORTnetZERO – Transformação verde dos portos com recurso às 
melhores práticas inovadoras e sustentáveis;

°  Projeto GreenH2Atlantic – Desenvolvimento e implementação de um 
eletrolisador de 100 MW em Sines para a produção de hidrogénio verde;

°  Projeto ENERGY TWIN – Desenvolvimento de um sistema digital inovador para 
apoiar os sistemas de produção para a eficiência energética e flexibilidade;

°  Projeto eBio4GChem – Desenvolvimento de novos processos e tecnologias 
para produzir hidrogénio verde e facilitar a implementação dos princípios 
da economia circular;

°  Projeto BioHYCO – Produção eletroquímica de químicos verdes a partir do 
biogás;

°  Projeto CloroXY – Produção de novos produtos e de hidrogénio, promovendo processos com uma 
reduzida pegada carbónica;

°  Projeto CÁPSULA ÁFRICA – Criar uma cultura de responsabilização ambiental e consciencialização 
sobre as alterações climáticas;

°  Projetos “EMPORYS”, “H2ENABLE”, “GAIN”, “H2DRIVEN”, “New Generation System”, “PVCBYNATURE” 
(Manifestações de Interesse submetidas ao abrigo da Componente C5 – Capitalização e Inovação 
Empresarial da dimensão “Resiliência” que pretendem constituir Agendas no âmbito da gestão de 
desastres naturais e planos de emergência e recuperação, gerar e valorizar uma nova cadeia de 
valor de combustíveis verdes, em concreto uma fileira com capacidade para produzir hidrogénio, 
amoníaco e metanol verde, e produção de bio-PVC em Estarreja, contribuindo para a transição 
climática).

Em 2021 foi também submetida uma candidatura ao Sistemas de Incentivos Fiscais à I&D (SIFIDE 
II), para as atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) desenvolvidas em Estarreja, e outra 
candidatura às “Deducciones IDI” para as atividades desenvolvidas em Torrelavega, com foco no 
projeto de investimento e requalificação industrial. 

Durante 2021 estiveram em curso outros projetos com a finalidade de aumentar a capacidade de 
produção, eficiência energética, ou redução do impacto ambiental, dos quais se destacam:

°  Aumento de capacidade na produção de nitrobenzeno (Fase II);

°  Arranque da unidade de nanofiltração da salmoura para a remoção de sulfatos (SRS-Sulphate 
Removal System), tendo excedido as expectativas pela sua capacidade adicional em remover sílica;

°  Construção do sistema de recolha de emissões gasosas difusas intermitentes (Fase I);

°  Pré-projeto de redução do consumo de gás natural através da utilização de termocompressores;

°  Projeto de monitorização do consumo interno de vapor na fábrica de ácido nítrico, visando a sua 
otimização.

Também no segmento de Tratamento de Águas encontram-se em curso algumas iniciativas de IDI 
para as quais foram submetidas candidaturas a sistemas de incentivos, salientando-se no Grupo 
Enkrott os projetos GIATEX (reduzir o consumo específico de água, usando processos de separação 
por membranas), R2Water (soluções de tratamento e reutilização de água, aplicando processos de 
separação por membranas de máxima eficiência), SecQA (melhorar as condições de potabilidade 
da água em situações de contingência/emergência) e Ozone4Water (tecnologia de ozono de ponta 
para tratamento de água), e no Grupo AEMA os projetos MULTI AD (melhorar a eficiência energética 
e a gestão das lamas) e ULTRACLEAN (melhorar o processo de limpeza de membranas MBR).
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O estabelecimento de parcerias são um fator relevante para a intensificação do clima de inovação, quer 
do ponto de vista do desenvolvimento do negócio, quer para a comunidade científica. As relações 
de parceria que a Bondalti estabelece, para o segmento dos Químicos Industriais, são anualmente 
avaliadas e têm em consideração o desempenho dos parceiros na proatividade e contributo para 
a obtenção dos resultados, assim como o nível de compromisso e facilidade de interação. Em 2021, 
a pontuação média obtida nesta avaliação foi de 3,3 em 4. 

Em 2021 foi ainda desenvolvido um diagnóstico ao Modelo de Inovação da Bondalti, para a área dos 
Químicos Industriais, em coordenação com a equipa de inovação da José de Mello Capital, com 
o objetivo de promover uma reflexão sobre a Inovação de forma transversal nas diferentes áreas de 
negócio. Este diagnóstico foi desenvolvido com recurso a entrevistas e respostas a um questionário, 
identificando áreas prioritárias e oportunidades de melhoria que potenciem o impacto na Inovação. 

Para a Bondalti, as pessoas são o elemento-chave para o sucesso da Inovação, 
quer pelo desenvolvimento das atividades de IDI, como pelas ideias e soluções 
inovadoras que anualmente apresentam à Organização. A gestão destas 
ideias na Bondalti, nos Químicos Industriais em particular, é realizada através 
do Programa Colombo, que desde 2006 tem por objetivo a estimulação da 
geração de ideias promovendo a criação de valor.

Em 2021, este Programa contou com 30 ideias submetidas pelos colaboradores, 
com uma taxa de aprovação de 27%. Até à data, o Colombo já conta com 
um total de 496 ideias submetidas, 167 aprovadas e 121 implementadas, que 
geraram ganhos estimados na ordem dos 1,7 M€. 

O Grupo Enkrott esteve também focado na transformação digital da forma 
em como presta os seus serviços, como seja na aquisição e monitorização 
em tempo real dos equipamentos e processos industriais, ou na assistência 
técnica; mas também nas soluções que oferece, como por exemplo, desenvolver 
a prevenção do biofouling em Sistemas de Membranas, reutilizar a água da 
purga de sistemas de arrefecimento, ou a tecnologia de ozono de ponta para 
tratamento de água.

De forma sumária, em 2021, a Bondalti investiu em iniciativas de IDI cerca de 
2,7 M€, dos quais cerca de 54% correspondem a atividades de Inovação 
e os restantes 46% a atividades de I&D. Nestas atividades estiveram envolvidos 
10% dos colaboradores da Organização, dedicados aos 36 projetos de IDI em 
curso durante o ano.

A estreita ligação à comunidade científica, em particular com as Universidades 
e Centros Tecnológicos nacionais é também vista como um fator chave para 
a Inovação. No decorrer do ano, diversos projetos de I&D decorreram na 
Bondalti, alguns destes associados a Doutoramentos, que são desenvolvidos 
em parceria com universidades portuguesas. No ano de 2021, fruto de parcerias 
com os Químicos Industriais, foram defendidas publicamente duas teses 
de Doutoramento, sendo a primeira sobre a utilização de microreatores na 
produção de nitrobenzeno e a segunda sobre a utilização de sistemas preditivos 
na reação de produção de anilina. No final de 2021, foi iniciada uma tese de 
Doutoramento sobre a produção de hidrogénio por via eletrolítica, com uma 
abordagem inovadora e usando materiais não nobres.

Meta 9.5. | Indicador 9.5.1. 
Em 2021, a Bondalti investiu cerca de 1,3 M€ em I&D, 
com vista à modernização tecnológica dos seus 
processos industriais, correspondendo a 1,6% do 
seu valor acrescentado bruto

Meta 9.5. | Indicador 9.5.2.
Em 2021, estiveram envolvidos em atividades de IDI 
cerca de 10% dos colaboradores da Bondalti, 2% dos 
quais em atividades de I&D
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De salientar ainda que, no segundo semestre de 2021, o Programa Colombo 
foi restruturado organicamente e funcionalmente, resultando na revisão do 
seu Regulamento Interno e criação de um Comité de Avaliação, constituído 
por uma equipa multidisciplinar, que tem a responsabilidade de avaliar as 
ideias submetidas na Plataforma Colombo e/ou repescadas e acompanhar 
o processo de implementação, com vista à agilização dos tempos de aprovação 
e de implementação. Para melhorar a utilização e a comunicação das ideias, 
aproximando o Colombo de todos, lançou-se uma nova versão da Plataforma 
em novembro de 2021.
 

GESTÃO DE RISCO
Atuando há mais de 150 anos no sector químico, a Bondalti tem uma forte 
cultura de gestão de risco. Essa cultura, necessária às obrigações regulatórias 
laborais e ambientais a que a Bondalti está sujeita (Diretiva Seveso), expressa-
se também na adesão voluntária a vários Sistemas de Gestão - Qualidade (ISO 
9001), Ambiente (ISO 14001), Segurança e Saúde no Trabalho (ISO 45001), Energia 
(ISO 50001), Investigação, Desenvolvimento e Inovação (NP 4457) e Empresa 
Familiarmente Responsável (efr 1000), pelos quais a Bondalti é certificada.

A Gestão de Risco da Bondalti - governo e procedimento – integra seis pilares 
estruturantes:

°  Política de Assunção de Risco da Bondalti

°  Modelo das três linhas de defesa

°  Sistema de Gestão Integrado (abrange todos os sistemas de certificação 
implementados)

°  Princípios da Norma ISO 31000:2018 e COSO ERM (Enterprise Risk Management) 
Framework

°  Ciclo do Processo de Gestão de Risco

°  Direção de Auditoria Interna e Gestão de Risco

Em 2022, concluir-se-á a implementação da Gestão de Risco Bondalti nas 
áreas recentemente integradas: Bondalti Cantábria e negócio de Tratamento 
de Águas.

Politica de Assunção de Risco da Bondalti

A Bondalti alinha o estabelecimento dos seus objetivos estratégicos e práticas de 
gestão com um nível muito baixo de assunção de riscos com impacto em pessoas e no 
ambiente, assumindo ainda um nível baixo nos impactos económicos, reputacionais e 
na continuidade das operações, procurando um desenvolvimento sustentável através 
da aposta na investigação, desenvolvimento e inovação.

Fábrica Torrelavega, Cantábria 
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Caracterização dos níveis de probabilidade e de 
impacto do risco inerente (nível de exposição ao 
risco) e identificação de Top Risks.

Identificação do contexto de atuação da Bondalti 
de modo a delimitar  a identificação dos riscos 
a esse contexto, considerando, por exemplo, o âmbito 
geográfico, cambial, setorial ou regulatório.

Promoção de uma cultura de risco transversal 
à Bondalti através da comunicação das atividades 
desenvolvidas no âmbito da gestão de risco.

Reporte Trimestral e Anual de Risco, controlo dos 
planos de ação e divulgação de frameworks.

Identificação para cada Top Risk:

°  das medidas de mitigação existentes 
e adicionais;

°  dos controlos (o quê, quem e quando) 
associados e a associar a cada uma das medidas 
de mitigação;

°  dos indicadores de risco associados;

°  de um plano tendo em vista a mitigação do risco 
para um nível dentro dos níveis de aceitação 
definidos.

Para os riscos identificados são identificadas 
as principais causas (eventos de risco), e 
consequências.

A partir do contexto interno e externo são 
identificados os principais riscos de modo 
a construir um dicionário de riscos da Bondalti.

1
Contexto

2
Identificar

5
Tratar

4
Avaliar

3
Analisar

6
Comunicar e 
Monitorizar

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCO
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A Bondalti analisa o seu contexto externo e interno para identificar riscos 
que possam trazer incerteza significativa à prossecução dos objetivos da 
Organização.

A análise de contexto é realizada em três processos: (i) numa análise formal, 
sistemática, iterativa e participada que envolve, além da Comissão Executiva, 
todos os diretores e responsáveis de áreas de suporte, e que tem sido realizada 
com carácter bienal; (ii) no processo orçamental, quando da apresentação por 
cada área dos seus planos de ação; e (iii) na monitorização permanente do 
contexto de risco de cada atividade pelo seu responsável.

Dessa análise, e em função do seu potencial impacto na atividade da Organização, 
bem como na probabilidade de ocorrência, a Bondalti identificou 19 Top Risks 
que têm gestão e monitorização contínua.

Os Top Risks são caracterizados quanto aos critérios de impacto, probabilidade, 
eventos de risco, medidas de mitigação, controlos e indicadores de risco, e os 
riscos de Sustentabilidade e Transição Climática são endereçados na gestão 
de cada um deles.
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Fábrica Torrelavega, Cantábria 


