BASF
Em Portugal

Dados genéricos
Sede da BASF no Prior Velho, delegação no Porto e Chemetall em Mem Martins

A BASF opera em Portugal
através de três empresas e uma
delegação.
Em 2016, as vendas do Grupo
BASF em Portugal alcançaram os
249 milhões de euros, o que
representa um aumento de 11%
em relação ao ano anterior. A
BASF emprega ca. de 60 pessoas
nas três empresas do grupo (BASF
Portuguesa, S.A., BASF Coatings
Services S.A. e Chemetall, S.A.).

Vendas
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milhões de €

60

colaboradores

Os nossos produtos
Cápsulas de café fabricadas com o plástico biodegradável ecovio® da BASF

Como indica o nosso lema
corporativo “We create chemistry
for a sustainable future”, na BASF
queremos contribuir para um futuro
sustentável e estamos
convencidos de que as inovações
baseadas na química
desempenham um papel
determinante para esse fim nos
próximos anos.

Pavimento de poliuretano insonorizado MasterTop® da BASF
no museu do desporto «Sport Xperience by Rafa Nadal»

Nas imagens mostramos exemplos
de como os produtos e soluções
da BASF contribuem para a
conservação dos recursos, para
garantir a nossa alimentação e
melhorar a nossa qualidade de vida.

Empresas
BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2685-368 Prior Velho
Tel: +351 219 499 900
www.basf.pt

BASF Coatings Services S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2685-368 Prior Velho
Tel: +351 219 499 960
www.basf-coatings.com

Delegação Norte
Edif. ANF - Centro Empresarial
Rua Eng. Ferreira Dias, Nº.728
4100-246 Porto
Tel: +351 226 159 600
www.basf.pt

Siga-nos em:
		

		

			

https://twitter.com/BASF

www.facebook.com/basf.spain

www.linkedin.com/company/basf

Chemetall S.A.
Rua das Vagens, Apartado 23
2726 Mem Martins
Tel: +331 219 227 286
www.chemetall.com

BASF
No mundo

Colaboradores da BASF na Alemanha a controlar
a atividade produtiva com um tablet

Dados genéricos
Centro de produção de Ludwigshafen (Alemanha), sede central da BASF

EBIT

Na BASF, criamos química para
um futuro sustentável. Combinamos
o êxito económico com a
responsabilidade social e a proteção
do meio ambiente.
O Grupo BASF conta com
aproximadamente 114.000
colaboradores que trabalham para
contribuir para o sucesso dos
nossos clientes em quase todos
os setores e países do mundo.
Em 2016, a BASF registou vendas
de mais de 58.000 milhões de
euros. As ações da BASF estão
cotadas na bolsa de Frankfurt (BAS),
Londres (BFA) e Zurique (AN).

6.300
milhões de €

Vendas

58.000
milhões de €

Colaboradores

114.000

Por segmentos
Research Triangle Park (EEUU): centro de investigação de soluções para a agricultura
Vendas por segmentos 2016 (milhões de €)
1

Chemicals

13.500

2

Performance Products

15.000

3

Functional Materials & Solutions

18.700

4

Agricultural Solutions

5.600

5

Oil & Gas

2.800

6

Others

2.000
5 6
4

3

O nosso portefólio está
organizado por cinco
segmentos: Chemicals,
Performance Products,
Functional Materials
& Solutions, Agricultural
Solutions e Oil & Gas.
Através da ciência e da
inovação, tornamos possível
que os nossos clientes de
praticamente todos os setores
possam satisfazer as suas
necessidades atuais e futuras
da nossa sociedade.
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BASF Portuguesa, S.A.
Comunicação e Relações Institucionais
Rua 25 de Abril, 1
2685-368 Prior Velho
www.basf.pt

