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Sobre o Relatório
De acordo com o estipulado na Lei e nos Estatutos, vem o Conselho de
Administração da Bondalti Capital, S.A. submeter à apreciação dos seus
stakeholders o Relatório Integrado e demais demonstrações financeiras,
que divulgam de forma íntegra e transparente a estratégia, a gestão
e o desempenho desde 1 janeiro a 31 de dezembro de 2021. Este Relatório
demonstra de que forma a Bondalti, através do seu modelo de negócio, cria
valor para os diversos stakeholders e contribui para o desenvolvimento
sustentável da sociedade em que se insere.

não financeira e indicadores GRI Standards foram auditados pela PricewaterhouseCoopers &
Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., conforme expresso no Relatório
de Verificação, em anexo.
São fontes de informação complementar:
°	Relatórios e Contas individuais das empresas Bondalti
°	https://www.bondalti.com/
Qualquer pedido de esclarecimento poderá ser remetido via email para
bondalti@bondalti.com.

Este relatório foi elaborado de acordo com as normas nacionais aplicáveis
e as seguintes diretrizes internacionais:
°	Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC)
°	Artigo 130º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (CIRC) articulado com a Portaria nº 92-A/2011 de 28 de fevereiro
°	International Integrated Reporting Framework do Value Reporting
Foundation
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°	GRI Standards do Global Reporting Initiative (GRI) na opção de acordo
- essencial
°	Norma AA1000AP (2018) da AccountAbility, pela subscrição dos princípios
Inclusão, Materialidade, Resposta e Impacto
°	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
Tendo em consideração a sua materialidade, no que diz respeito à atividade
da Bondalti, os indicadores da GRI Standards Gerais e Económicos reportam
informação consolidada, e os indicadores Ambientais e Sociais reportam
informação por empresa.
Toda a informação financeira que compõe este Relatório foi auditada
pela EY, conforme expresso na Certificação Legal de Contas e Relatório
e Parecer do Conselho Fiscal anexos a este documento. A informação
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