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Prosperidade
EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE
Nos Químicos Industriais 
2021 demonstrou uma recuperação generalizada dos mercados 
consumidores de produtos Bondalti. No entanto, ainda aquém da atividade 
pré-pandemia, e num contexto muito volátil em diversos mercados, como 
de benzeno, gás natural e energia elétrica, matérias-primas chave para 
a sua atividade, situação agravada por dificuldades logísticas a nível global, 
com impacto nas cadeias de abastecimento e nos custos de transporte.

As adversidades foram geridas e transpostas pela Bondalti, desde logo 
visíveis nos seus níveis de atividade, em que voltou a atingir máximos 
históricos de produção, tanto nos produtos orgânicos quanto inorgânicos. 
Nestes últimos, particular destaque para a estabilização da operação de 
Torrelavega que permitiu uma crescente produção durante o ano 2021.

PRODUÇÃO NOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS (mil t)

TRANSPORTE DE PRODUTOS DE/PARA A BONDALTI

2020

1 542

2021

51% 52%

1%

1%

2%

2%

26%

23%

20%

22%

1 810

2018

1 533

2017

1 402

2019

1 417

Na produção de orgânicos de destacar o aumento do mononitrobenzeno, o qual tem agora uma 
colocação no mercado mais relevante, após a conclusão do projeto de expansão da capacidade 
instalada concluído em 2020. Adicionalmente, a presença geográfica também saiu reforçada em 
particular nos EUA, tanto exportações de mononitrobenzeno, como de anilina.

Quanto à produção de inorgânicos, para além da estabilização das unidades produtivas de Torrelavega, 
também Estarreja apresentou um aumento relevante de produção, adaptando o mix de produtos finais 
à nova realidade, a qual beneficiou a colocação de soda cáustica e ácido clorídrico, compensando 
uma menor procura de hipoclorito.  

FerroviárioPipelineMarítimo MultimodalRodoviário

2020
2021

O aumento na produção e comercialização de produtos traduziu-se, como seria de esperar, num 
aumento de quantidades movimentadas (+34% face a 2020), com particular impacto no transporte 
marítimo (+50%), resultante do já referido aumento nas exportações de produtos orgânicos. Este 
facto implicou uma redução relativa no peso do transporte por pipeline (-3 p.p.), ainda que em termos 
absolutos tenha existido um acréscimo de 19%.
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Volume de negócios (VN)

Cash flow operacional (EBITDA)

Capitais próprios

Resultado operacional / VN

Investimento

Resultado antes de impostos

Passivo financeiro líquido

Passivo financeiro líquido / EBITDA

Resultado operacional (EBIT)

Ativo líquido

Custos financeiros líquidos

Passivo financeiro

Resultado líquido *

Passivo financeiro / EBITDA

Autonomia financeira

Unidade 20182017 2020 20212016 2019

M€ 337

M€

M€

49,9

90

%

M€

9,4

25

M€

M€

Nº de vezes

23,1

102

2,0

M€

M€

31,7

311

M€

M€

8,5

140

M€

Nº de vezes

%

17,9

2,8

29

266 279

36,8

58

38,4

95

6,6

10

6,6

40

9,9

157

4,3

12,1

122

3,2

17,5

302

18,5

337

7,5

181

6,4

165

6,3

4,9

19

10,2

4,3

28

323 243 444

48,3

74

40,1

106

61,8

113

7,7

7

8,6

10

9,0

11

17,9

131

2,8

17,9

107

2,7

24,6

111

1,8

25,0

310

20,9

326

40,1

355

7,1

163

3,1

146

15,5

135

15,7

3,4

24

14,5

3,7

32

19,1

2,2

32

No Tratamento de Águas
2021 ficou caracterizado pela recuperação do mercado português (o qual 
não só recuperou para os níveis pré pandémicos, como excedeu o Volume de 
Negócios de 2019), bem como pela contratação de projetos relevantes em 
Espanha, os quais apresentaram um crescimento de 14%. As expectativas de 
resultados foram assim superadas para o ano 2021, tanto no Grupo Enkrott 
quanto no Grupo AEMA, atingindo-se um EBITDA conjunto de 2M€.

No mercado internacional, 2021 sofreu ainda a influência negativa das limitações 
de viagens e do cancelamento de feiras internacionais do setor, não permitindo 
a recuperação comercial ao ritmo esperado.

Os resultados consolidados

* Atribuível a detentores do capital da empresa-mãe

Vale de Perditos, Beja
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A Bondalti alcançou em 2021 resultados muito favoráveis, só possíveis graças 
ao empenho de todas as pessoas e equipas que trabalharam afincadamente 
para ultrapassar tantos desafios, refletindo máximos históricos de resultados, 
como expressa o Resultado antes de impostos com 24,6 M€ (+6,8 M€ que 
no ano anterior). 

Para este facto contribuiu o aumento de quantidades vendidas, quer de produtos 
cloro-álcalis, como de produtos orgânicos, com entrada em novas geografias, 
em novas aplicações e servindo novos clientes. A eficiente disponibilidade 
das unidades fabris da Bondalti, quer em Portugal quer em Espanha, permitiu 
dar resposta aos desafios comerciais, e paralelamente, com aumentos de 
eficiência industrial traduzida em melhores níveis de consumo de matérias-
primas e utilidades por unidade produzida.

O contexto de mercado implicou aumento generalizado nos preços de compra 
de matérias-primas e utilidades, de energia elétrica e outros, impulsionando 
preços de venda Bondalti, mas também os seus custos de produção. No 
entanto, a Bondalti adota uma postura conservadora de gestão, que procura 
mitigar efeitos de variações em cotações nas suas contas. Disto é exemplo, 
o recurso à cobertura financeira do TTF 101 Gás Natural, a qual resultou em 2021, 
num custo em resultados financeiros, compensado por um aumento no mesmo 
montante em resultados operacionais da Bondalti. Se se desconsiderasse este 
impacto, o aumento verificado em EBITDA teria sido de 11,5M € face a 2020.

Também na gestão da compra de energia, a Bondalti procura estabelecer 
contratos e parcerias de maior prazo, deixando uma proporção inferior de 
energia a ser adquirida no mercado spot, facto que beneficiou as margens 
e resultados de 2021. 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA MARGEM

42%

30%

4%

4%

3%

6%

11%

10%

33%

39%

7%
11%

2021 reforçou a tendência já verificada 
nos anos anteriores quanto à importância 
relativa dos países na margem dos 
produtos químicos. Portugal voltou  
a perder importância relativa, com um 
aumento nas exportações indiretas, 
vendas na Bélgica e Estados Unidos da 
América. 

2020
2021Portugal Exportações 

indiretas
Bélgica Espanha EUA Outros

Meta 8.2. | Indicador 8.2.1. 
A Bondalti opera numa indústria de elevado valor acrescentado, cujo VAB 
por colaborador, em 2021, se situou 3,1 vezes acima da média nacional
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Estrutura e evolução financeira
Em 2021, a tesouraria da Bondalti continuou a demonstrar a solidez 
e resiliência que a caracterizaram nos anos anteriores. Os recebimentos de 
clientes e pagamentos a fornecedores não sofreram impactos relevantes 
derivados da continuação da situação de pandemia.

Os níveis de endividamento líquido mantiveram-se semelhantes aos de 
2020, apesar de se ter realizado um conjunto significativo de investimentos, 
dos quais se destaca a aquisição da participação no Grupo Aguas Alfaro. 
O endividamento bruto consolidado diminuiu em cerca de 12 milhões de 
Euros face ao ano anterior.

Os indicadores financeiros mantiveram-se robustos, tendo o rácio de 
Autonomia financeira descido muito ligeiramente para 31,9% (32,4% em 
2020), enquanto o rácio de Passivo financeiro líquido/EBITDA melhorou 
substancialmente para 1,8x (2,7x em 2020), refletindo a subida do EBITDA 
face ao verificado em 2020.
 
Investimentos
Em 2021, a Bondalti investiu cerca de 11 M€, em linha com o planeado para 
o ano, dos quais 9,8 M€ em Estarreja, destacando-se a continuidade do 
projeto de implementação da nova unidade de tratamento primário de sal 
(2,6 M€), assim como a substituição de elementos-chave nas eletrolises 
de NaCl (1,4 M€). De referir também a compra de um novo transformador/
retificador para esta eletrolise (0,8 M€).

Real vs. Previsão 2021
Conforme mencionado anteriormente, o ano de 2021 foi particularmente 
favorável à Bondalti, resultando na superação dos diversos indicadores 
económicos e financeiros previstos para este ano, cifrando-se o Resultado 
líquido em 19,1 M€ (cerca de +5 M€ do que a previsão). Para esta variação 
muito contribuiu a eficiência alcançada na operação das unidades 
industriais da Bondalti, e também já o reflexo da atividade da nova área de 
Tratamento de Águas.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido positivo gerado no exercício, no 
montante de 19 104 458,73 €, tenha a seguinte aplicação:
Para Dividendos 2 750 000,00 €
Para Resultados Transitados 16 354 458,73 €

PREVISÃO 2022
2022 prevê-se como sendo um ano bastante desafiante para a Bondalti.

O contexto apresenta-se de grande volatilidade nas principais matérias-primas e utilidades de 
base, tanto nos mercados, quanto ao nível regulatório, implicando alguma incerteza adicional nas 
cadeias de abastecimento, nos preços de compra e nos custos logísticos. 

No site industrial de Estarreja, a Bondalti, em conjunto com os seus parceiros, tem a paragem 
geral de produção programada entre janeiro e fevereiro, facto que impacta a produção e que 
traduz maior incerteza sobre a atividade na primeira parte do ano. Estes períodos são sempre 
motivo de cautela pelo grande número de pessoas que este processo envolve, em particular 
num contexto ainda pandémico, mas também fruto do alargamento do prazo entre paragens 
programadas, que agora se definiu em 36 meses. No entanto, esta é também uma oportunidade 
de implementação de projetos de melhoria nas instalações, assim como de balanço de resultados 
de projetos anteriores.

O recente contexto de guerra na Europa, reflete já sinais de agravamento económico e de enorme 
incerteza, numa sociedade ainda com sinais pandémicos. Assim, à data de conclusão deste 
Relatório, a Bondalti encontra-se a rever as previsões para 2022.


