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Economia circular
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Planeta
Para a Bondalti, participar na transição para uma sociedade de impacto 
neutro não é apenas uma opção enquanto Organização, pois essa 
transição é encarada como uma necessidade que representa um desafio 
a ser superado e uma oportunidade de construir um futuro melhor para 
todos. Assim, a Bondalti comprometeu se em atingir a neutralidade 
climática, tendo em 2020 implementado o seu Programa de Transição 
Climática para a área dos Químicos Industriais, no qual aceita o desafio da 
transformação alinhado com a estratégia de longo prazo definida pela UE, 
para uma economia neutra em carbono e mais responsável ao nível do 
impacto ambiental.

Os objetivos globais do Programa estão alinhados com as megatendências 
ambientais da indústria química e a sua definição ajusta-se ao 
enquadramento estratégico nacional e internacional, através dos seguintes 
4 pilares estratégicos:

MAXIMIZAR
o uso de energia 

e de matérias-primas 
mais sustentáveis 

e reutilizáveis.

MINIMIZAR
emissões carbónicas, 
o consumo de água 

e de energia.

MITIGAR
impactos ambientais, 

compensando 
a emissão de CO2 

e protegendo 
o ambiente local.

MOBILIZAR
Colaboradores 

e comunidade neste 
processo de Transição 

Climática.

Neste Programa, a Bondalti definiu metas e objetivos de curto, médio e longo prazos, que 
abrangem os diversos temas que irão contribuir para a neutralidade climática da Organização.

De notar que a Bondalti Chemicals é um membro do EuroChlor desde a sua fundação em 1989, 
tendo aderido em 2013 às diretrizes do Euro Chlor Safety Commitment, que têm por objetivo guiar 
a indústria do cloro-álcalis no sentido de um futuro responsável e sustentável.

Energia e eficiência 
energética

Proteção 
ambiental

Comunidade Atuação 
responsável

Matérias-primas

Consumo de água 
e tratamento 
de efluentes

Resíduos Enonomia 
circular

Emissões 
atmosféricas
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A VIDA
A vida e a sua diversidade são fatores de conservação do planeta Terra 
dada a sua exclusividade e, desta forma, é da responsabilidade de todos 
promover a sua preservação para as gerações futuras. 

A Bondalti é uma empresa ambientalmente responsável que assume 
o compromisso de promover o equilíbrio dos ecossistemas através do seu 
envolvimento e apoio a meritórios projetos de biodiversidade.

Bondalti protege a vida marinha
A Bondalti é parceira do Ecomare - Centro de Recuperação de Animais 
Marinhos no apoio ao resgate, recuperação e devolução à natureza de 
golfinhos, focas, tartarugas e aves marinhas que dão à costa. No âmbito 
deste projeto foi assinado um Protocolo entre a Bondalti e a Universidade 
de Aveiro, em dezembro de 2016, com o objetivo de estabelecer um 
apoio contínuo da Organização ao Ecomare, pela doação de hipoclorito 
(um dos principais produtos do segmento dos Químicos Industriais) que 
é necessário à manutenção da qualidade da água dos tanques onde 
habitam provisoriamente os animais resgatados.

Bondalti em prol da Biodiversidade
Em 2017, a Bondalti estabeleceu um Protocolo de parceria com a ANPC 
(Associação Nacional de Proprietários Rurais), com o intuito de apoiar 
a recuperação de habitat com elevado valor de conservação para os 
ameaçados linces-ibéricos e águias-imperiais.

O Protocolo prevê a gestão ativa de recursos naturais na região do vale 
do Guadiana, com o objetivo de preservar o Capital Natural e promover 
benefícios e impactos positivos para a sociedade em geral. As espécies 
beneficiárias deste projeto são predadoras de topo dos ecossistemas 
mediterrânicos, constituindo excelentes bioindicadores da qualidade dos 
espaços rurais e naturais, sendo a sua presença uma evidência da existência 
de uma boa gestão e de condições adequadas para uma grande variedade 
de outras espécies, das quais estes superpredadores dependem. O ano de 
2021 enquadra-se no segundo triénio consecutivo de apoio a este projeto, 
que conta com um financiamento total assegurado pela Bondalti de 760 
000€ distribuídos por 6 anos, para a gestão multifuncional de uma área 
de aproximadamente 3 000 hectares. Águia-real



GLOSSÁRIOÍNDICE

44

RELATÓRIO INTEGRADO 2021  |  PLANETA

Ao longo dos quatro anos de projeto, os resultados têm sido notórios a vários níveis, como: 
a presença de lince-ibérico por um largo período de tempo; presença regular de outras espécies 
raras e com elevado estatuto de conservação; manutenção de uma paisagem em mosaico, com 
elevada resiliência, valor ecológico e capacidade de suporte para um conjunto vasto de espécies; 
ausência total de incêndios; e manutenção de cinco postos de trabalho em zona com elevada 
desertificação humana. O objetivo é manter ou até melhorar os excelentes resultados obtidos 
até à data.

Wetlands and Water Birds
Em 2021, a Bondalti iniciou o seu apoio a um projeto de investigação da Universidade de Aveiro, 
que tem por objetivo estudar os movimentos e o uso de habitat por parte dos colhereiros, uma 
espécie migradora estuarina. Este estudo será essencial para conhecer o estatuto populacional 
dos colhereiros, bem como para ajudar na conservação das zonas húmidas e da biodiversidade 
que estes habitats sensíveis albergam. Em 2021, foram monitorizados os movimentos destas aves 
pela aplicação de 8 transmissores GPS (Global Positioning System), patrocinados pela Bondalti. 
Durante o ano de 2022, a Organização continuará a apoiar este projeto.

No âmbito do seu Programa de Transição Climática, a Bondalti aposta na Proteção ambiental, 
comprometendo-se a garantir um impacto mínimo no ecossistema local e apoio a projetos de 
Biodiversidade.

Ao nível das Matérias-primas, destaca-se o objetivo de incorporar matérias-primas de menor 
conteúdo carbónico e de origem sustentável na sua cadeia de valor, como por exemplo 
o Hidrogénio Verde.

No que diz respeito à Atuação responsável, de destacar o objetivo de integrar os princípios de 
sustentabilidade nos processos de tomada de decisão da Bondalti, bem como de motivar os 
colaboradores para serem agentes da Transição Climática, e envolver a Comunidade local neste 
processo.

Meta 15.9. | Indicador 15.9.1.
A Bondalti promove e apoia diversos projetos cujo objetivo passa por 
conservar e valorizar a biodiversidade

Lince Ibérico
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ENERGIA E EMISSÕES
Fruto da natureza da atividade da Bondalti os consumos energéticos 
encontram-se diretamente relacionados com a sua produção, uma vez que 
nos Químicos Industriais temos o setor PCA a utilizar energia elétrica como 
matéria-prima chave e o setor PAD a utilizar gás natural para produção de 
vapor. No Tratamento de Águas, a utilização energética tem um impacto 
bastante menor e está principalmente associada à iluminação dos edifícios 
ou à utilização de veículos. 

Como tal, nos Químicos Industriais, a gestão de energia é um tema 
planeado e monitorizado ao detalhe, com diversos projetos e iniciativas 
em curso que visam a otimização contínua dos processos e operações 
pela eficiência energética. 

Em 2021, em Estarreja, consumiram-se 340 GWh de energia elétrica, 6,8% 
superior ao consumo verificado em 2020. Foram também consumidos 
122 GWh de gás natural, uma redução de cerca de 1% face ao ano 
anterior, devido à gestão eficiente das unidades exportadoras de vapor. 
Destaca-se ainda na atividade de 2021, a contratação de PPAs de longa 
duração com garantias de origem, para uma percentagem significativa 
do consumo. Quanto aos consumos em Torrelavega, foram de 96 GWh de 
energia elétrica, e 7 GWh de vapor, semelhante ao ano anterior, apesar do 
crescimento da atividade. 

No que diz respeito à intensidade energética, na PCA de Estarreja manteve-
se em linha com o ano anterior. Já na PAD verificou-se uma redução, pois 
apesar do aumento significativo da produção, existiu uma redução no 
consumo de gás natural fruto da já mencionada gestão eficiente das 
unidades. Em Torrelavega, verificou-se um ligeiro aumento da intensidade 
energética associada ao aumento da produção.
 

CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL EM ESTARREJA (GJ)

1 121 923

1 358 481 1 290 326
1 155 193 1 227 193

395 453 420 986 393 678 399 596 398 773

Energia 
elétrica

Gás 
natural

2017 2018 2019 2020 2021

CONSUMOS DE ENERGIA ELÉTRICA E VAPOR EM TORRELAVEGA (GJ)

Energia elétrica Vapor

232 484

23 005

2020

346 619

23 661

2021
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2020 2021

INTENSIDADE ENERGÉTICA EM TORRELAVEGA (GJ/ t produto)

1,191 1,273

No Tratamento de Águas foi utilizada energia elétrica nos edifícios 
e gasóleo para a utilização dos veículos geridos internamente. Na Enkrott 
consumiram-se 586 GJ de eletricidade e 3 869 GJ de gasóleo. Nas 
empresas do Grupo AEMA verificaram-se consumos semelhantes, 416 
GJ de eletricidade e 4 066 GJ de gasóleo. Adicionalmente, o Grupo AEMA 
tem produção própria de energia renovável de fonte solar, vendendo a sua 
totalidade, 525 GJ.

Meta 7.2. | Indicador 7.2.1. 
Em 2021, o peso da energia proveniente de fontes renováveis considerando 
o mix energético nacional foi de 34%, para a área dos Químicos Industriais

Meta 7.3. | Indicador 7.3.1.
Aposta contínua da Bondalti no aumento da eficiência energética dos 
processos

As emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) são monitorizadas nas diversas empresas 
Bondalti, garantindo assim o alinhamento para a neutralidade carbónica.

Nos Químicos Industriais, as emissões diretas produzidas resultam principalmente do consumo 
de gás natural para a produção de vapor em caldeiras, queima de resíduos no incinerador 
e produção de ácido nítrico. As emissões indiretas são determinadas pelo consumo de eletricidade, 
através do fator de emissão de CO2 associado ao fornecedor na sua fatura. A Bondalti gere as 
suas emissões de forma continuada e com foco na melhoria contínua, apostando em projetos 
para a sua redução.

No ano de 2021, em Estarreja, verificou-se um total de 117 295 t CO2 eq, das quais 24% de emissões 
diretas e 76% de emissões indiretas. Este valor foi 28% superior ao verificado em 2020, devido ao 
aumento das emissões indiretas, pelo aumento do consumo de eletricidade e do fator de emissão 
de CO2, devido à menor incorporação de energia renovável no mix energético dos fornecedores. 
Registou-se ainda uma menor eficiência carbónica, 0,077 t CO2 eq. por tonelada produzida, 
que representa um aumento de 12% face a 2020. Em Torrelavega verificou-se um total de  
20 223 t CO2 eq., das quais 99,98% emissões indiretas, que se reflete numa intensidade carbónica 
de 0,069 t CO2 eq.

Setor PCA Setor PAD Total

INTENSIDADE ENERGÉTICA EM ESTARREJA (GJ/ t produto)

2017 2018 2019 2020 2021

1,081

0,671

1,553

1,159

0,720

1,552

1,189

0,763

1,552

1,170 1,069

0,762 0,625

1,587 1,589
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EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE GEE EM ESTARREJA (t CO2 eq.)

EMISSÕES DIRETAS E INDIRETAS DE GEE EM TORRELAVEGA (t CO2 eq.)

Total de Emissões 
Indiretas (Âmbito 2)

Total de Emissões 
Indiretas (Âmbito 2)

Total de Emissões 
Diretas (Âmbito 1)

Total de Emissões 
Diretas (Âmbito 1)

Total de Emissões 
Diretas

Total de Emissões 
Diretas

135 492

2017

76%

24%

194 251

2018

84%

16%

129 865

2019

79%

21%

91 570

2020

71%

100% 99,98%

29%

117 295

2021

76%

24%

14 853

2020

202020 223

2021

2021

INTENSIDADE CARBÓNICA EM ESTARREJA (t CO2 eq./ t produto)

0,097

0,127

0,092
0,069

0,069 0,069

0,077

2017 2018 2019 2020 2021

INTENSIDADE CARBÓNICA EM TORRELAVEGA (t CO2 eq./ t produto)

No setor do Tratamento de Águas, as emissões de GEE são consideravelmente baixas e pouco 
relevantes. Na Enkrott verificou-se um total de 318 t CO2 eq e nas empresas do Grupo AEMA um 
total de 330 t CO2 eq. 
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Meta 9.4. | Indicador 9.4.1.
Otimização e gestão sustentável dos processos 
industriais da Bondalti, principalmente nos Químicos 
Industriais, no sentido de serem cada vez mais eficazes 
e eficientes, contribuindo assim para a mitigação das 
emissões de CO2 

Meta 13.2. | Indicador 13.2.2. 
Em 2021 a Bondalti emitiu 138 166 t CO2 eq.

No que diz respeito às emissões fugitivas de Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV) em Estarreja, verificou-se em 2021 um total de 8 162 Kg 
(8 413 Kg em 2020), com uma taxa de reparação de 46,6%. 

Meta 11.6. | Indicador 11.6.2.  
A Bondalti monitoriza todas as suas emissões, 
principalmente aquelas que causam impacto na 
qualidade do ar, adotando sempre que possível, 
oportunidades de melhoria com vista à redução 
contínua das mesmas

A Bondalti posiciona-se como empresa líder rumo à neutralidade carbónica, 
tendo definido ambiciosos objetivos para os temas de “Energia e eficiência 
energética” e “Emissões atmosféricas” no âmbito do seu Programa de 
Transição Climática: 

°  Operar com 100% de energia elétrica de fonte renovável, em 2030

°  Atingir a intensidade carbónica neutra, em 2030.

°  Aumentar eficiência energética das operações e infraestruturas

ECONOMIA CIRCULAR
A água é um bem essencial à vida e, por essa razão, a sua preservação e gestão eficiente devem 
ser uma prática comum e prioritária. Nos Químicos Industriais, a água é utilizada no âmbito 
dos processos produtivos, como tal, a gestão deste tema é realizada com grande detalhe. No 
Tratamento de Águas, a utilização de água é em muito pequena escala e no âmbito dos serviços 
dos edifícios.

Grande parte da água utilizada nos processos dos Químicos Industriais de Estarreja provém do 
rio Antuã. Em 2021 foram consumidos 1 848 mil m3 de água, cerca de mais 130 mil m3 em relação 
a 2020 devido ao aumento da produção. Relativamente à intensidade hídrica, ou seja, a quantidade 
de água utilizada por tonelada de produto, em 2021 registaram-se valores ligeiramente inferiores 
aos anos anteriores. Em Torrelavega registou se um consumo de aproximadamente 238 mil m3, 
que corresponde a um valor de intensidade hídrica de 0,82 m3/t produto.

Setor PDA Setor PCA Total

INTENSIDADE HÍDRICA EM ESTARREJA (m3/ t produto)

1,32 1,25 1,24 1,29 1,22

0,99 0,96 0,97 0,99 0,97

1,61 1,58 1,56 1,59
1,42

2017 2018 2019 2020 2021
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2020 2021

1,24 0,82

INTENSIDADE HÍDRICA EM TORRELAVEGA (m3/ t produto)

Outra das responsabilidades da Bondalti está associada à gestão correta 
dos efluentes líquidos derivados da sua atividade. Na área do Tratamento 
de Águas, a emissão de efluentes das suas operações é insignificante, 
no entanto, o mesmo não acontece para os Químicos Industriais. Para 
as atividades em Estarreja, verificou-se um ligeiro aumento derivado 
do aumento de produção. Estes efluentes são enviados para uma ETAR 
intermunicipal na qual se procede ao seu tratamento e, à semelhança dos 
anos anteriores, não se registou nenhuma não conformidade legal. Em 
Torrelavega, o efluente gerado é salmoura que, em 2021, correspondeu 
a 347 mil m3. Como destino final, a salmoura segue para a estação de 
tratamento de águas da Solvay, recebendo inicialmente um primeiro 
tratamento nas instalações da Bondalti. Nos Químicos Industriais são ainda 
desenvolvidos projetos que têm por objetivo a reutilização da água nos 
processos industriais, promovendo assim a circularidade e otimização 
deste recurso.

Meta 6.1. | Indicador 6.1.1. 
A grande maioria da população portuguesa recebe em suas casas água 
tratada com cloro produzido pela Bondalti

Meta 6.3. | Indicador 6.3.1.
A Bondalti envia a totalidade dos seus efluentes para tratamento

Meta 6.4. | Indicador 6.4.1.
A Bondalti reutiliza a água nos processos industriais, permitindo que 
a utilização deste recurso seja cada vez mais eficiente e garantindo 
a sustentabilidade das fontes. Adicionalmente, no segmento do Tratamento 
de Águas, aposta-se em soluções inovadoras para promover a reutilização 
da água e dos efluentes industriais

No âmbito da economia circular, a gestão e valorização dos resíduos são temas de análise tanto 
nos Químicos Industriais como no Tratamento de Águas.

Nos Químicos Industriais, em Estarreja, foram produzidos cerca de 18,5 kt de resíduos em 
2021, menos 0,1 t face ao ano anterior, dos quais 99% perigosos. Dada a tipologia dos resíduos 
produzidos fruto desta atividade, a maioria destes vai para incineração e 2% são valorizados. Em 
Torrelavega, produziram-se 0,17 kt de resíduos, menos 97 t face a 2020, dos quais 67% perigosos 
e 35% valorizados.

No Tratamento de Águas, registaram-se 41,8 t de resíduos no Grupo Enkrott (exclui-se a Enkrott 
África), 36% perigosos e 64% não perigosos, dos quais 50% foram valorizados, seja por reciclagem 
ou outro método. No Grupo AEMA produziram-se 10,4 t de resíduos, 4% perigosos e 96% não 
perigosos, dos quais 68% valorizados. 
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No âmbito do seu Programa de Transição Climática, e para os temas de 
“Consumo de água e gestão de efluentes”, “Resíduos” e “Economia circular”, 
a Bondalti definiu como objetivos:

°  Aumentar a taxa de reutilização de água nas operações

°  Minimizar a produção de efluentes

°  Reduzir a produção de resíduos e aumentar a sua valorização

°  Aumentar a circularidade dos processos e produtos

Meta 12.4. | Indicador 12.4.2. 
Em 2021, apenas 4% dos resíduos perigosos foram 
enviados para aterro ou outros métodos de deposição 
final no âmbito dos Químicos Industriais, e 6% no 
âmbito do Tratamento de Águas

Meta 12.5. | Indicador 12.5.1.
Em 2021, a percentagem de resíduos valorizados 
no âmbito dos Químicos Industriais foi de 2%, e no 
âmbito do Tratamento de Águas foi de 54%

Ria de Aveiro, Aveiro


