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07.
Pessoas

As nossas pessoas
Envolvimento com stakeholders
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Pessoas
AS NOSSAS PESSOAS 
A estratégia de expansão da Bondalti para a área de negócios do Tratamento 
de Águas, traduzida em 2020, através da aquisição do Grupo Enkrott e, em 
2021, do Grupo AEMA, juntou à Organização novas pessoas. Em número de 
colaboradores o grupo Bondalti passou de 355 colaboradores em 2019 
para 691 em 2021, ou seja, quase o dobro. A gestão integrada de todas as 
empresas do Tratamento de Águas, e também com as restantes empresas 
Bondalti, é algo em curso, com diversos processos em implementação, 
sendo um importante desafio a concretizar. Assim, consideram-se para 
a análise dos principais indicadores sociais o conjunto das empresas 
Bondalti Capital e empresas do Grupo Bondalti Chemicals como parte 
integrante dos Químicos Industriais, enquanto o Grupo Enkrott e o Grupo 
AEMA integram o Tratamento de Águas. 

A 31 de dezembro de 2021, a Bondalti contava com 691 colaboradores, dos 
quais 75% do género masculino, 96% a tempo integral, 93% com contrato 
sem termo e 65% abrangidos por acordos de negociação coletiva e/ou 
portarias de extensão. Destes 691 colaboradores, os Químicos Industriais 
contam com 359 colaboradores, 99% a tempo integral e 96% com 
contratos sem termo, e o Tratamento de Águas com 332 colaboradores, 
93% a tempo integral e 89% com contratos sem termo.

QUÍMICOS INDUSTRIAIS

TRATAMENTO DE ÁGUAS

TOTAL DE COLABORADORES

Bondalti Capital

Renoeste

Enkrott Madeira

Aguas Rioja Medioambiente

Bondalti Cantábria

Enkrott África

Bondalti Chemicals

Enkrott

Agua, Energía y Medioambiente

Nutriquim

Enkrott Espanha

Laboratorios Alfaro

Elnosa

Grupo Aguas Alfaro
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Meta 8.3. | Indicador 8.3.1.
Na Bondalti, todos os colaboradores estão abrangidos 
por contratos de emprego formal

Meta 8.7. | Indicador 8.7.1.
Em alinhamento com o respeito pelos Direitos 
Humanos, a Bondalti não aceita colaboradores em 
idade inferior a 18 anos, sendo requisito de admissão 
a conclusão do 12º ano de escolaridade

Meta 8.8. | Indicador 8.8.2.
65% dos colaboradores da Bondalti estão abrangidos 
por Contrato Coletivo de Trabalho

COLABORADORES POR ÁREA GEOGRÁFICA

Tratamento 
de Águas

Químicos 
Industriais

406

Portugal

95

20% 21% 21%

311

80% 79% 79%

201

Espanha

153
48

84

Angola

84

691

Total

332

359
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COLABORADORES POR GÉNERO - QUÍMICOS INDUSTRIAIS

COLABORADORES POR GÉNERO - TRATAMENTO DE ÁGUAS

355 351 359

Mulheres

Mulheres

Homens

Homens

2019 2020 2021

27%

73%

182

2020

29%

71%

332

2021
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COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA - QUÍMICOS INDUSTRIAIS

COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA - TRATAMENTO DE ÁGUAS

Até 
30 anos

Até 
30 anos

Entre 30 
e 50 anos

Entre 30 
e 50 anos

Após 
50 anos

Após 
50 anos

355 351 359

2019 2020 2021

43% 40% 38%

14%

44% 46% 48%

77%

14% 14% 15%

9%

182 332

2020 2021

15%

76%

9%

Atualmente, a Bondalti conta com 126 colaboradores em posições de Administração, Direção ou 
Coordenação, dos quais 68% de homens e 32% de mulheres. Nos Químicos Industriais as posições 
de gestão estão representadas por 76% de homens e 24% de mulheres, já no Tratamento de 
Águas por 62% de homens e 38% de mulheres. 

Nos Químicos Industriais deu-se continuidade ao plano de gestão das Pessoas assente nos 
4 eixos estratégicos:

°  Coesão e Bem estar: reforçar a identidade e cultura da Bondalti, mantendo o respeito pelas 
pessoas, reconhecendo o seu contributo nos objetivos atingidos e envolvendo-as no caminho 
a realizar.

°  Rejuvenescimento: promover o rejuvenescimento do capital humano da Bondalti, assegurando 
a construção de conhecimento e experiência entre gerações.

°  Gestão Corporativa: Assegurar uma gestão global dos colaboradores, implementando modelos 
e políticas que conciliem a transversalidade resultante da estratégia e valores da Bondalti, com 
respeito pelas especificidades do negócio e geografias.

°  Desenvolvimento Contínuo: potenciar as lideranças e as equipas, desenvolvendo competências 
críticas para se atingirem as metas definidas para o negócio.

Estes eixos estratégicos estão alinhados com a estratégia corporativa 
e com o plano de medidas EFR (Empresa Familiarmente Responsável) 
implementado nestas empresas. Depois de, em 2020, a Bondalti ter 
recebido a certificação EFR, promovida com o apoio da Fundación 
MásFamília, teve em março de 2021 a auditoria externa de continuidade. 
Este processo, como qualquer processo de gestão auditado, tem 
desenvolvimento contínuo, que é monitorizado através de um conjunto 
de indicadores que são imprescindíveis na avaliação do sucesso da implementação das medidas 
EFR. Neste âmbito, e de acordo com a normativa, são monitorizados 13 indicadores que medem 
temas como por exemplo, a oferta de conciliação, estabilidade laboral, flexibilidade temporal 
e espacial, respeito pela maternidade e presença feminina, igualdade de acesso ao emprego, 
comunicação, desenvolvimento pessoal, formação e satisfação com as medidas EFR.

Meta 5.5. | Indicador 5.5.2. 
Em 2021, 32% das posições de gestão, Administração, Direção e Coordenação, 
foram ocupadas por mulheres
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Existe ainda um plano de melhoria de medidas EFR que todos os anos 
é revisto e que em 2021 passou por:

°  Promover a implementação de teletrabalho

°  Dinamizar a flexibilidade de horários

°  Reforçar a liderança e estilos de direção em matéria de conciliação

°  Implementar um Plano de Carreiras

°  Promover o apoio a necessidades específicas do agregado familiar dos 
colaboradores

°  Adequar as medidas EFR às necessidades dos colaboradores

°  Implementação do Portal de colaborador

°  Homenagear a partir dos 5 anos de antiguidade, todos os colaboradores 
com vínculo contratual direto

°   Alargar a oferta do Kit Escolar até ao limite dos 13 anos de idade (inclusive)

Destas medidas não foram ainda efetivas a implementação do plano de 
carreiras e a implementação do portal de colaborador, que transitam como 
plano de melhorias para 2022.

No final de 2021, ainda foi realizada uma auscultação aos colaboradores 
sobre a satisfação com a temática EFR, que irá funcionar como barómetro 
das medidas a implementar para os próximos 2 anos.

Segurança e Saúde no Trabalho
A Segurança e Saúde no Trabalho é um tema de relevância primordial na 
Bondalti, que através da melhoria contínua garante a salvaguarda dos seus 
colaboradores pela implementação de medidas de prevenção e mitigação 
aos riscos existentes. 

O ano de 2021 iniciou-se com o agravamento da situação pandémica 
de Covid-19 e, neste sentido, a Bondalti deu continuidade às medidas 
implementadas no ano anterior para proteger a saúde das suas pessoas 
e assegurar a continuidade das operações. 

Nos Químicos Industriais, o Plano de Contingência permaneceu em vigor, 
bem como todas as medidas anteriormente implementadas, para além da 
divulgação regular de Boletins Informativos com o ponto de situação em 

matéria de Covid-19. À semelhança do ano anterior, a equipa de Recursos Humanos assegurou o 
acompanhamento regular desta situação junto de todos os colaboradores, bem como o reforço 
dos serviços de psicologia, ou a disponibilidade do corpo de enfermagem e médico da Bondalti, 
quando o Serviço Nacional de Saúde esteve em maior pressão. Desta forma, o ano de 2021 não 
ficou comprometido com incidentes de maior ou quebra de fornecimento a clientes. 

Todas as empresas Bondalti asseguram a gestão dos temas de segurança e saúde no trabalho 
através de áreas dedicadas ou serviços externos contratados para o efeito. A eficaz gestão 
destes temas é uma mais valia para a identificação e mitigação dos perigos e riscos associados 
às atividades, análise de incidentes, auscultação e formação a colaboradores, e gestão dos 
serviços de saúde ocupacional, permitindo a implementação de medidas corretivas e de controlo 
operacional, bem como a garantia da conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

Os colaboradores dispõem de formação contínua em diversos temas de segurança, mitigação de 
comportamentos de risco ou saúde laboral. Adicionalmente, em termos de prevenção, também 
são realizadas avaliações periódicas aos riscos associados aos postos de trabalho, aos quais se 
associam planos de mitigação. Tendo em vista a melhoria contínua, a Bondalti avalia regularmente 
as necessidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e pesquisa as soluções existentes 
para melhor servir as necessidades dos seus colaboradores.

No âmbito dos sistemas de gestão da segurança e saúde, são diversas as empresas Bondalti 
certificadas pela Norma Internacional UNE ISO 45001:2018: a Bondalti Chemicals (sito em Estarreja: 
PAD, PCA e Parque de Aveiro) abrangendo todos os seus colaboradores e atividades; a Bondalti 
Cantábria; a AEMA; e a Aguas Rioja.

Como resultado das boas práticas implementadas ao nível da gestão da segurança e saúde, em 
2021, tal como nos anos anteriores, não se verificou nenhum acidente mortal, nenhum acidente 
grave, nem nenhuma solicitação de elegibilidade ao estatuto de doença profissional, seja por um 
colaborador dos Químicos Industriais ou do Tratamento de Águas. Todos os acidentes de trabalho 
na Bondalti são alvo de investigação e identificação de causas e consequente implementação 
das necessárias ações corretivas.

Meta 8.8. | Indicador 8.8.1.
Em 2021, a taxa de frequência de acidentes de trabalho com baixa nos 
Químicos Industriais foi de 7,67 (Homens 9,63; Mulheres 0,00), e a taxa de 
frequência de acidentes graves de trabalho com baixa foi de 0
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0,000

Óbitos

Óbitos

Óbitos

Taxa de gravidade de acidentes

Taxa de gravidade de acidentes

Taxa de horas não trabalhadas

Taxa de horas não trabalhadas

Taxa de incidência

Taxa de frequência de acidentes

Taxa de frequência de acidentes

Acidentes de trabalho com baixa

Acidentes de trabalho com baixa

Acidentes de trabalho com baixa

Taxa de incidência

Taxa de incidência

Taxa de absentismo

Taxa de absentismo

Taxa de frequência de acidentes graves

Taxa de frequência de acidentes graves

2019QUÍMICOS INDUSTRIAIS

GRUPO ENKROTT

GRUPO AEMA

2021

2021

2021

2020

2020

0

0,453

5%

8,291

5

0,014

3%

0,000

0

0

0,249

0,250

18%

2%

3,608

29,418

2

10

0,006

3%

0%

0,000

0,000

0

0

0

0,135

0,131

7%

1%

0,048

7,668

5,815

5

2

7

0,014

0,011

7%

1%

0,000

0,000

Fábrica Torrelavega, Cantábria



GLOSSÁRIOÍNDICE

57

RELATÓRIO INTEGRADO 2021  |  PESSOAS

Desenvolvimento e formação
Em 2021 continuou-se a investir no desenvolvimento e formação dos 
colaboradores da Bondalti, onde mesmo com os desafios associados 
à pandemia, foi possível aumentar o volume total de formação para 
valores semelhantes aos pré-pandémicos. Para a Bondalti, a formação dos 
colaboradores é considerada o melhor mecanismo para o desenvolvimento 
dos mesmos, podendo ser desenvolvida “on the job” ou em iniciativas 
internas/externas, de forma presencial ou remota.

Nos Químicos Industriais, a plataforma 4Learn para a gestão da formação 
permite aos colaboradores fazer o registo de todos os dados relativos 
à formação realizada e por realizar, disponibilizando ainda formações 
e-learning em regime “on-demand”. Em 2021, 89% dos colaboradores 
desta área receberam formação, tendo-se registado um volume total 
de 30 581 horas de formação, que representam um aumento de 113% 
face a 2020, aproximando o volume de formação aos valores de 2019 (36 
447). A Organização reforça a formação no momento pós-recrutamento, 
principalmente com recurso a formação “on the job” mais dirigida às 
áreas operacionais, garantindo assim as competências necessárias para 
a realização das funções atribuídas. Este facto justifica o maior volume de 
formação ministrada a homens, que habitualmente ocupam estas posições.

MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO POR COLABORADOR - QUÍMICOS INDUSTRIAIS

COLABORADORES AVALIADOS - QUÍMICOS INDUSTRIAIS

Os colaboradores dos Químicos Industriais são ainda avaliados anualmente no âmbito do Sistema 
de Gestão de Desempenho, que foca não só a concretização de objetivos gerais e específicos, 
como também o desenvolvimento de competências. Desta forma, compete aos colaboradores 
identificar e planear as suas formações futuras com base na avaliação obtida. No ano de 2021, 
86% dos colaboradores realizaram avaliação de desempenho, não tendo sido avaliados os 
colaboradores que estavam há menos de 6 meses na empresa, ou que se encontravam em 
programa de formação 4x4 Training. O 4x4 Training é um programa de formação dirigido para 
Técnicos Operacionais, que garante a passagem de conhecimento intergeracional atempada, 
pela formação em terreno e em sala dos novos colaboradores.

Em 2021, também se deu continuidade a outros programas e medidas implementados pela 
Organização para assegurar o rejuvenescimento e a sucessão nos postos de trabalho, para além 
do 4x4 Training, garantindo assim a sustentabilidade do negócio e a passagem de conhecimento 
entre diferentes gerações. Inclui-se nestas medidas a mobilidade interna, pela afetação de 
colaboradores internos a posições em aberto (recrutamentos internos/externos), ou a flexibilidade 
funcional, onde é dada a possibilidade de os colaboradores adquirirem novas valências 
e assumirem novas posições (ainda muito dirigida às posições nas operações industriais). 
O rejuvenescimento e o desenvolvimento dos colaboradores estão também associados ao 
projeto de gestão do talento, cujo primeiro ciclo de avaliação de talento se realizou em 2021, 
com recurso à plataforma 4Learn que foi desenvolvida para dar resposta à digitalização de todo 
o processo.Homens Mulheres Total

100
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2019
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2020

96
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Homens Mulheres Total

66% 66% 66%

2019

83% 92% 85%

2020

85% 88% 86%

2021
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Meta 4.3. | Indicador 4.3.1.
Em 2021, 77% dos colaboradores da Bondalti receberam formação (Homens 
78%; Mulheres 74%), tendo totalizado um volume de 34 922 horas de 
formação

No Tratamento de Águas, a gestão da formação é realizada de forma 
independente entre os grupos Enkrott e AEMA. Contudo, ambos os grupos 
implementam planos de formação anuais para as suas diversas empresas, 
que englobam temas como a Qualidade, Ambiente, Prevenção e Riscos 
Laborais, ou outras necessidades de acordo com cada departamento. 
Em 2021, no Grupo Enkrott, 45% dos colaboradores realizaram formação, 
correspondendo a um volume total de 1 676 horas. Já no Grupo AEMA, 
ministraram-se 2 665 horas de formação, recebidas por 88% dos 
colaboradores.

MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO POR COLABORADOR - TRATAMENTO DE ÁGUAS

Homens Mulheres Total

2

9
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2020
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Vale de Perditos, Beja
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ENVOLVIMENTO COM STAKEHOLDERS 
A Bondalti identifica diversos grupos de stakeholders cruciais para 
a sua criação de valor, sendo o grupo dos colaboradores aquele que se 
considera como o mais relevante para a Organização. Os diferentes grupos 
de stakeholders estão identificados numa matriz, na qual se avalia a sua 
relevância de acordo com a sua influência na Bondalti, a sua dependência 
face à Bondalti (e vice-versa), bem como pela responsabilidade que 
a Organização tem para com estes.

In
flu

ên
ci

a

Dependência e Responsabilidade

Acionista

Fornecedores de Transporte

Fornecedores de Tecnologia

Famílias

Clientes - Orgânico

Autoridades Locais

Fornecedores de matérias-primas, 
subsidiárias e utilidades

Parceiros

Clientes - Inorgânico

ONG

Comunidade Local

Fornecedores de Serviços

Entidades Reguladoras

Associações Sectoriais

Comunicação Social

Colaboradores

MATRIZ DE STAKEHOLDRES

A cada dois anos a Organização realiza um inquérito de auscultação aos seus stakeholders 
mais relevantes com o objetivo de conhecer a sua perceção sobre o desempenho sustentável 
da Bondalti, avaliar o seu grau de satisfação de relação, e ainda conhecer as suas principais 
necessidades e expectativas.

Neste sentido, em dezembro de 2021, foram auscultados 539 stakeholders, dos quais 360 
colaboradores, obtendo-se uma taxa de resposta de 38% (42% em 2019), ainda que baixa, 
representativa da opinião de alguns dos principais grupos de stakeholders da Organização, 
nomeadamente, Colaboradores, Acionistas, Clientes, Fornecedores, Parceiros e Associações. 
Os stakeholders auscultados são identificados com base em critérios pré-definidos que avaliam 
a sua relevância para a Organização e aos resultados da auscultação são aplicadas taxas de 
ponderação que refletem a relevância do grupo de stakeholders em análise de acordo com 
a Matriz de Stakeholders.

Stand da Bondalti na Smart Chemistry Smart Future, Barcelona
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Os resultados deste último exercício de auscultação foram bastante 
positivos, refletindo a aposta no desenvolvimento sustentável pela 
Bondalti. A perceção sobre a Bondalti, no que diz respeito à visão clara 
e atuação de acordo com as suas responsabilidades económicas, 
ambientais e sociais obteve uma pontuação média de 4,14 em 5, 
e ainda de realçar a posição competitiva em matéria de sustentabilidade 
comparativamente ao seu setor, com atribuição de uma pontuação média 
de 3,9 em 5 pelos seus stakeholders.

COMPARATIVAMENTE COM OUTRAS EMPRESAS DO SETOR, COMO AVALIA 
O DESEMPENHO DA BONDALTI NOS PILARES DE SUSTENTABILIDADE

(1 – MUITO PIOR A 5 – MUITO MELHOR)

3,8

Princípios de 
Governo/Gestão

Planeta Pessoas Prosperidade

4,0 3,8 3,9

disponibilidade

sustentabilidade

satisfação

responsabilidade
trabalho

comunicação

família

inovação

ética

competência

segurança

transparência

lealdade

profissionalismo

parceriaempenho

compromisso

estabilidade

proximidade

progresso

futuro

No que diz respeito à avaliação da satisfação com o relacionamento 
com a Bondalti, 73% dos stakeholders manifestou-se satisfeito ou muito 
satisfeito, realçando-se o aumento das avaliações “muito satisfeito” para 
todos os grupos de stakeholders. Ainda neste âmbito foram pedidas as 
palavras que melhor descrevessem a relação com a Bondalti:

Este exercício de auscultação, apesar de não avaliar com detalhe cada um dos tópicos abrangidos, 
é relevante para determinar as temáticas que necessitam de maior foco, as oportunidades de 
melhoria e ainda o Plano de Envolvimento para cada grupo de stakeholders.

Neste inquérito foram ainda identificadas algumas das práticas de sustentabilidades dos principais 
Clientes e Fornecedores da Bondalti, resultados esses muito importantes para a análise da Cadeia 
de Valor da Organização. A totalidade dos Clientes e Fornecedores respondentes identificaram 
como implementada pelo menos uma das boas práticas listadas:
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Comprometida com a jornada da sustentabilidade, a Bondalti subscreve 
e aplica diversas diretrizes de âmbito ambiental, social e de governo (ESG), 
que são baseadas em: (i) iniciativa de Responsible Care da indústria química 
global, (ii) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e 
(iii) Carta de Princípios do BCSD Portugal, sendo esta última inspirada nos 
10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas, na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e nos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho 
da Organização Internacional do Trabalho. 

Com o objetivo de garantir que os seus fornecedores estão igualmente 
alinhados pelos princípios do desenvolvimento sustentável, no final de 
2021, a Bondalti aprovou e deu início à implementação do seu Código de 
Conduta para Fornecedores, que vem estabelecer as principais linhas 
orientadoras nas temáticas de Ambiente, Segurança e Saúde; Direitos 
Humanos e Laborais; e Ética e Governo. A Bondalti tem a expectativa de que 
os seus fornecedores reconheçam e atuem de acordo com o conteúdo 
deste Código, para além de cumprirem as suas obrigações contratuais e 
as Condições Gerais de Compra da Bondalti.

Clientes
°  70% tem Código de Ética 

interno

°  Certificações ISO de 
Qualidade (70%), Ambiente 
(70%) e Segurança (60%)

°  50% tem Código de 
Conduta para Fornecedores

°  40% publicam informação 
não financeira

Fornecedores
°  81% tem Código de Ética 

interno

°  Certificações ISO de 
Qualidade (81%), Ambiente 
(65%), Segurança (38%) 
e Energia (19%)

°  58% tem Código de 
Conduta para Fornecedores

°  27% publicam informação 
não financeira

°  35% tem política de 
compras verdes/
sustentáveis

Em relação à cadeia de fornecimento e considerando os respetivos locais de operação dos 
Químicos Industriais, consideram-se como fornecedores locais aqueles que se encontram 
situados em Portugal e Espanha. Para as operações realizadas em Portugal, contou-se com 
86% de fornecedores locais que representavam um volume de compras de 40%, em Espanha, 
a Bondalti colaborou com 92% de fornecedores locais que corresponderam a 95% do seu volume 
de compras. 

No que diz respeito à cadeia de fornecimento da área do Tratamento de Águas, a Bondalti reporta 
pela primeira vez estes indicadores em relação aos grupos Enkrott e AEMA por se tratarem de 
aquisições recentes. Quanto ao Grupo Enkrott, que desenvolve atividades em Portugal, Espanha 
e Angola, em 2021 contava com 90% de fornecedores locais situados em Portugal, 89% situados 
em Espanha e 99% situados em Angola, correspondendo a um volume de compras de 70%, 99% 
e 99%, respetivamente. O Grupo AEMA desenvolve atividades apenas em Espanha, contando com 
97% de fornecedores locais que representavam um volume de compras de 96%.

Sendo a satisfação dos Clientes um dos temas materiais da Bondalti, os processos de envolvimento 
com este grupo estão no foco da Organização.

Na Bondalti Chemicals realiza-se a cada dois anos um inquérito que tem por objetivo determinar 
o nível de satisfação deste grupo de stakeholders com os produtos e serviços que a Bondalti 
fornece, assim como sobre possíveis oportunidades de melhoria nos temas de atendimento, 
serviço comercial, produto, documentação, fornecimento e assistência técnica. Em 2021, apurou-
se a opinião dos clientes relativamente à atividade 2020 da Bondalti Chemicals, com base um 
total de 150 respostas obtidas (taxa global de resposta de 68%), das quais 115 do negócio dos 
Inorgânicos (com uma taxa de resposta de 73%) e 35 respostas do negócio dos Orgânicos 
(com uma taxa de resposta de 56%). Os resultados deste inquérito de satisfação continuam 
a mostrar a tendência crescente dos últimos três anos, e relativamente à comparação com 
a concorrência, as avaliações da Bondalti Chemicals foram boas, sendo a “Capacidade/flexibilidade 

Meta 12.7. | Indicador 12.7.1. 
A Bondalti tem implementada uma Política de Compras, um Código de 
Conduta para Fornecedores e Condições Gerais de Compras, por forma 
a garantir que as suas práticas e dos seus fornecedores estão alinhadas 
com o desenvolvimento sustentável
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de resposta” a componente com melhor avaliação. Ainda de referir que os 
critérios mais importantes para a avaliação de um fornecedor, segundo 
os clientes Bondalti Chemicals, foram: “Qualidade do Produto”, “Preço” e o 
“Cumprimento dos prazos de fornecimento”.

Na área do Tratamento de Águas, tanto o Grupo Enkrott como o Grupo 
AEMA realizam diferentes inquéritos para avaliar a satisfação dos clientes. 
No Grupo Enkrott, foram inquiridos os clientes com um volume de negócios 
superior a 20 mil Euros, obtendo-se uma taxa de resposta de 75% que 
refletiu uma avaliação global de 78% numa escala percentual, um Net 
Promotor Score de 51% e ainda que 92% dos clientes consideraram uma 
avaliação igual ou melhor face ao ano anterior. No Grupo AEMA, os clientes 
avaliaram o desempenho das diferentes empresas do Grupo, resultando 
numa média de 8,28 numa escala de 1 a 10.

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA BONDALTI CHEMICALS
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De forma a garantir a satisfação dos clientes, a Bondalti analisa e monitoriza todas as reclamações 
recebidas, com vista à prevenção de situações futuras. A Organização implementa medidas de 
resolução e mitigação para dar resposta às reclamações efetuadas, com o suporte das suas 
equipas que tratam o assunto de forma cuidada e garantindo a resolução de todos os processos. 

No que diz respeito aos clientes dos Químicos Industriais, em Estarreja, verificou-se um decréscimo 
de 29% nas reclamações de clientes face ao ano anterior, sendo que destas, 38% corresponderam 
a “Atraso/antecipação na entrega”, 14% corresponderam a “Produto não conforme” e é neste tipo 
de reclamações que se verifica o maior decréscimo face a 2020. Em Torrelavega, cuja atividade 
cresceu significativamente em 2021, verificou-se um aumento percentual de 49% de reclamações 
face ao ano anterior, registando 55% das reclamações devido a “Atraso/antecipação na entrega”. 

Nas unidades de negócio do Tratamento de Águas, em 2021 registaram-se 12 reclamações no 
Grupo Enkrott, onde se destaca “Produto não conforme – Produção Própria” com 67% do total 
de reclamações, já no Grupo AEMA a tendência foi semelhante, verificando-se 14 reclamações 
das quais 71% corresponderam a “Produto não conforme”.

RECLAMAÇÕES DE CLIENTES DOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS
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A Bondalti, estando a par e consciente das metodologias necessárias para 
um uso seguro dos seus produtos pelos clientes que serve, disponibiliza 
a todos as Fichas de Segurança atualizadas. Estes produtos são ainda 
rotulados de acordo com a legislação nacional e comunitária em vigor. Em 
2021, os Químicos Industriais da Bondalti contavam com 16 produtos (11 
em Estarreja e 5 em Torrelavega) devidamente identificados com Ficha de 
Segurança, das quais 5 sofreram alterações face a 2020. De forma a garantir 
a correta utilização dos seus produtos, a Bondalti Chemicals realiza ainda 
formações, auditorias e visitas aos seus clientes e fornecedores, tendo 
em 2021 auditado 51 clientes no âmbito das condições de armazenagem 
do cloro e 15 clientes no âmbito das condições de armazenagem de 
líquidos corrosivos. No Tratamento de Águas, o Grupo Enkrott contava 
com a totalidade dos seus produtos químicos de marca Enkrott (205) 
devidamente identificados com Ficha de Segurança, assim como no 
Grupo AEMA, que detém 146 produtos químicos detentores de Ficha de 
Segurança.

Na Organização estão implementados robustos procedimentos 
para garantir que todas as atividades relacionadas com produção, 
armazenamento, transporte e utilização dos seus produtos ocorrem de 
acordo com as melhores práticas. Assim, no ano de 2021, a Bondalti realizou 
34 auditorias internas, 18 no âmbito dos sistemas de gestão implementados 
nas empresas dos Químicos Industriais e 16 no âmbito dos sistemas de 
gestão implementados nas empresas do Tratamento de Águas. 

A Bondalti aposta no desenvolvimento sustentável não só na sua cadeia 
de valor, mas também das comunidades que integra. O crescimento 
económico, o cuidado com o meio ambiente e o bem estar social das 
comunidades locais é também uma aposta da Bondalti, materializada 
através do seu Programa de Responsabilidade Social Corporativa que 
engloba um conjunto de mais de 30 projetos/iniciativas. Este Programa 
estrutura num corpo comum com propósito as diversas ações que 
a Bondalti já tem vindo a realizar ao longo dos anos, em todas as geografias 
onde opera, para além de explorar novas oportunidades alinhadas com 
a estratégia corporativa e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Neste sentido, foram reforçados os principais eixos de atuação junto das 
comunidades locais: Educar Ciência e Ambiente; Proteger a Biodiversidade; 
e Preservar a Água.

RELATÓRIO INTEGRADO 2021  |  PESSOAS

O Programa de Responsabilidade Social Corporativa é também uma importante ferramenta de 
envolvimento com stakeholders, que fomenta os relacionamentos de parceria e confiança com 
as diversas entidades envolvidas nos projetos e iniciativas definidos. 

PACOPAR
A Bondalti Chemicals faz parte do PACOPAR – Painel Consultivo Comunitário do Programa Atuação 
Responsável de Estarreja – que tem por missão melhorar a qualidade de vida de Estarreja, 
aplicando os compromissos de Atuação Responsável®, através da resposta às preocupações 
das pessoas, maior transparência e promoção da cooperação comunitária. 

O PACOPAR assegura a boa e eficaz comunicação entre as empresas do Complexo Químico de 
Estarreja e a comunidade local, para que todos se sintam respeitados e em segurança, promovendo 
a entreajuda entre as entidades das áreas da Educação, Ciência, Saúde, Proteção Civil, Segurança, 
Ambiente e as empresas, em prol da população. No âmbito do Painel, a Bondalti continua a apoiar 
e organizar ações com diversos stakeholders locais, desde escolas a associações culturais 
e desportivas, como forma de comunicar aberta e ativamente com a comunidade e de promover 
o desenvolvimento sustentável.

Fábrica Torrelavega, Cantábria


