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Evolução da indústria de adubos em Portugal

•A indústria de adubos foi pioneira da indústria Química em Portugal, 

datando as primeiras fábricas dos primeiros anos do século XX

(fábricas da CUF no Barreiro)

•Atingiu o seu auge no inicio dos anos 80 do século XX , 
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•Atingiu o seu auge no inicio dos anos 80 do século XX , 

integrando então 2 empresas (Quimigal e SAPEC), 5 centros 

produtores (Setúbal, Lavradio, Barreiro, Alverca e Estarreja), 

fabricando os principais produtos intermédios (amoníaco e ácidos 

sulfúrico, fosfórico e nítrico) e praticamente toda a gama de produtos 

finais
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Evolução da indústria de adubos em Portugal

• A partir de meados dos anos 80 a pressão da concorrência 

internacional e a redução da actividade da agricultura nacional 

obrigaram a reestruturações permanentes para melhoria de 

competitividade , com a progressivo redução de produções 

intermédias, a concentração de unidades fabris e o encerramento 
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intermédias, a concentração de unidades fabris e o encerramento 

de centros

• Daqui  resultou uma redução muito significativa dos 

efectivos pessoal . De um total de alguns milhares de 

colaboradores nos anos 80 chegou-se a cerca de   400 

nos dias de hoje
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Evolução da indústria de adubos em Portugal

A evolução não difere muito 

da tendência geral da 

indústria química europeia
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No caso da indústria de adubos em Portugal, a necessidade de redução de 

dimensão foi potenciada pela diminuição muito significativa do mercado 

consumidor a jusante (agricultura, em particular produção de cereais)
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Evolução da indústria de adubos em Portugal

Enquadramento actual

•Actualmente em Portugal existe única empresa  com produção 

integrada de adubos, a ADP Fertilizantes , que reúne as infra-
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estruturas industriais das antigas Quimigal e Sapec

•A ADP Fertilizantes é desde  2009 propriedade da Fert ibéria 

SA, empresa espanhola de adubos com fábricas na Península e 

em Argélia, e a maior empresa de adubos com sede na União 

Europeia
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Evolução da indústria de adubos em Portugal

Enquadramento actual

A compra da ADP Fertilizantes pela Fertibéria representou um novo 

passo da reestruturação do sector, agora a nível Ibérico, e dela 

resultou:

o final da produção de amoníaco e ureia em Portugal, 
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o final da produção de amoníaco e ureia em Portugal, 

passando o abastecimento de amoníaco a ser feito da Argélia

a optimização da distribuição de adubos na Península 

o melhor acesso da produção portuguesa ao importante 

mercado espanhol
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Configuração actual da indústria de adubos 
em Portugal

Ácido 
Nítrico

Ácido Nitrato 
de 

Nitrato 
de 
Amónio

Nitrico - Nitrato Adubos 
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Os Engºs Químicos na ADP Fertilizantes

Distribuição por actividade

Gestão de Topo 2

Chefia de Produção/Logística 9
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Desenvolvimento/Apoio tecnológico 7

Qualidade/Ambiente/Segurança 6

Total 24
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Os Engºs Químicos na ADP Fertilizantes

Pirâmide Etária em 2011

< 30 anos 0

30 - 40 anos 9

Ordem dos Engenheiros                                 
Novembro de 2011

40 - 50 anos 6

50 - 60 anos 6

>60 anos 3
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Oportunidades para um jovem engenheiro 

•A ADP Fertilizantes tem um corpo técnico envelhecido (37,5 % 

dos engºs químicos têm mais de 50 anos)

Em Portugal as principais oportunidades nos próximos anos 

irão surgir da necessidade de renovação desse corpo técnico e 

não de projectos de expansão
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não de projectos de expansão

•A integração na ADP Fertilizantes na Fertibéria abre, no 

entanto, oportunidades de carreira a nível internacional, já que a 

actual “empresa mãe” tem uma postura expansionista e 

projectos de produção  fora da Europa
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Perfil de formação adequado
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Atitude que se espera de um novo engenheiro Atitude que se espera de um novo engenheiro 
num ambiente industrial:num ambiente industrial:

•Abertura para desempenhar as actividades realmente 
importantes para a empresa, mesmo que relativamente fora do 
seu perfil de formação

•Disponibilidade permanente para a aprendizagem com os 
mais experientes, independentemente do seu grau de 
formação escolar
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formação escolar

•Capacidade de cruzar informação e técnicas de diferentes 
áreas, especialmente as não existentes no conhecimento 
acumulado na empresa

•Capacidade de inovar

•Disponibilidade permanente para “sair do gabinete”e “ir ao 
terreno”

•Aceitar a mobilidade geográfica


