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Princípios de Governance
A Bondalti Capital, S.A. detém um grupo de empresas que se dedicam 
à gestão de áreas de negócios relacionadas com os químicos industriais 
e com o tratamento de águas. Responsabilidades transversais como 
a definição da missão, visão, valores ou estratégia cabem à Bondalti 
Capital, S.A., bem como a coordenação da gestão de todas as sociedades 
participadas.

O modelo de governo da Bondalti assenta em princípios éticos e de 
transparência, operacionalizado por diferentes órgãos responsáveis pela 
orientação, gestão e fiscalização da atividade.
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Assembleia Geral
A Assembleia Geral é formada pelos acionistas com direito a voto e as suas regras de funcionamento 
e atribuições estão definidas no Contrato de Sociedade, cumprindo as determinações do Código 
das Sociedades Comercias. A Assembleia Geral é convocada e dirigida pelo presidente da 
respetiva mesa, sendo esta ainda constituída por um secretário, ambos eleitos pela mesma para 
um mandato de quatro anos. Nas reuniões deste órgão devem ainda participar, sem direito a voto, 
os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Compete à Assembleia Geral apreciar o relatório do Conselho de Administração; discutir e votar 
o balanço e as contas e deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício; eleger a Mesa da 
Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Comissão de Vencimentos; 
deliberar sobre quaisquer alterações aos estatutos e aumento de capital; entre outros. 

Mesa da 
Assembleia 
Geral

Presidente
°  Alexandre Cabral Côrte-Real de Albuquerque

Secretário
°  Pedro Jácome da Costa Marques Henriques
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Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas
A fiscalização da sociedade incumbe ao Conselho Fiscal, composto por 
três membros efetivos e um suplente, eleitos em Assembleia Geral, para 
o quadriénio em curso. A estrutura, composição, competências, poderes 
e deveres deste órgão estão estipuladas nos artigos 413º a 423º do Código 
das Sociedades Comerciais.

Compete a este órgão fiscalizar a administração da sociedade; vigiar 
a observância da lei e do Contrato da Sociedade; verificar a regularidade 
dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de 
suporte; fiscalizar o processo de preparação e de divulgação da informação 
financeira; entre outros.
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Conselho 
Fiscal

Revisor Oficial 
de Contas

Presidente
°  Maria do Rosário Mayoral Robles 

Machado Simões Ventura

Vogais
°  José Miguel Tavares Mora do Vale

°  Romualdo Luís Ribera Salcedo

Suplente
°  Igor Amarii

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS - 
SROC S.A. 

Comissão de Vencimentos
A Comissão de Vencimentos tem como atribuições a definição da política de remuneração dos 
membros dos órgãos estatutários, a aprovar pela Assembleia Geral, bem como a fixação das 
remunerações dos membros dos órgãos estatutários.

Conselho de Administração
A administração da sociedade é exercida por um Conselho de Administração, eleito pelos 
acionistas em Assembleia Geral para um mandato de quatro anos, renovável. Em janeiro de 2021, foi 
nomeado o Conselho de Administração para o quadriénio 2021-2024, mantendo-se o Presidente 
do anterior mandato, bem como os membros que constituem a Comissão Executiva.

A este órgão compete a gestão dos negócios, atos e operações relativos ao objeto social; 
representar a sociedade; estabelecer a organização técnico-administrativa e as normas de 
funcionamento interno; entre outros. O Presidente do Conselho de Administração é responsável 
por zelar pela correta execução das deliberações deste órgão, bem como por coordenar 
a atividade do mesmo. As reuniões do Conselho de Administração devem realizar-se com 
periodicidade mensal e são convocadas pelo Presidente.

Conselho de 
Administração

Presidente
°  João Maria Guimarães José de Mello*

Vogais
°  André Cabral Côrte-Real de Albuquerque*

°  João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas

°  João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho

°  João Pedro Stilwell Rocha e Melo

°  Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva*

°  Luís Henrique Marcelino Alves Delgado*

°  Vasco Luís José de Mello

* Comissão Executiva
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João Maria Guimarães José de Mello
João de Mello é Presidente do Conselho de Administração 
e Presidente da Comissão Executiva da Bondalti Capital, assim como 
membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da 
José de Mello Capital, S.A., o acionista da Bondalti.

Com mais de 30 anos de experiência profissional no setor químico, 
acrescem às suas funções na Bondalti, a representação da Bondalti no 
Conselho Geral da COTEC (Associação Empresarial para a Inovação), 
a Vice-presidência da Mesa da Assembleia Geral da AIP (Associação 
da Indústria Portuguesa), a participação como membro da Direção 
da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e Gestores) e a Vice-
Presidência da Assembleia Geral da APQuímica (Associação Portuguesa 
da Química, Petroquímica e Refinação).

Com formação em Gestão de Empresas pela École d’Administration 
et de Direction d’Entreprises, na Suíça, João de Mello concluiu 
posteriormente os estudos universitários em Técnicas Têxteis Industriais 
na Universidade Católica de Lovaina, em Tournai. Complementarmente 
realizou formação em várias áreas de gestão, tendo completado o 
Programa de Formação em Gestão de Liderança para Top Managers, 
no IMD International.

André Cabral Côrte-Real de Albuquerque
Com 20 anos de experiência no setor químico, André de Albuquerque 
é membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva 
da Bondalti Capital. Adicionalmente, André de Albuquerque 
é também membro da Junta Diretiva da FEIQUE e Business Angel 
acreditado pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação).

Ao longo dos anos, André de Albuquerque assumiu diversas funções de 
gestão em empresas e setores tão distintos como Printed Electronics, 
Nanotecnologia, Explosivos Civis ou Fertilizantes, tendo adquirido uma 
vasta experiência em diversas áreas funcionais.

André de Albuquerque é licenciado em Administração e Gestão de 
Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, com pós-graduações 
pela mesma Universidade e pela AESE Business School.

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho
João Azevedo Coutinho é Administrador Executivo da José de Mello 
Capital e membro não executivo do Conselho de Administração da 
Bondalti Capital. 

Com mais de 35 anos de experiência profissional, iniciou a sua carreira na 
Coopers & Lybrand e foi diretor responsável pela Divisão de Investment 
Banking do Deutsche Bank em Portugal. João Azevedo Coutinho foi 
Vogal da Comissão Executiva do Banco Mello de Investimento, Vogal 
Executivo do Conselho de Administração e CFO da Brisa, sendo ainda 
responsável por diversas áreas e empresas subsidiárias do Grupo 
Brisa. Foi ainda Vogal e posteriormente Presidente do Conselho de 
Administração do Conselho da CCR - Companhia de Concessões 
Rodoviárias no Brasil. 

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade 
Católica Portuguesa, completou o Programa de Formação em Gestão 
de Liderança para Top Managers, no IMD International e o Advanced 
Management Program na Harvard Business School.

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
João Fugas é membro não executivo do Conselho de Administração 
da Bondalti Capital e Auditor de Defesa Nacional pelo Instituto de 
Defesa Nacional.

Com mais de 35 anos de experiência profissional em várias indústrias, 
seu currículo conta ainda com importantes responsabilidades de 
gestão em várias empresas industriais e de serviços do Grupo Sonae.

João Fugas é formado em Engenharia Química pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. Adicionalmente, completou vários 
programas de formação em gestão, incluindo o Programa de Formação 
em Gestão de Liderança para Top Managers, no IMD International 
e o Programa de Alta Direção de Empresas pela AESE Business School.
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João Pedro Stilwell Rocha e Melo
Pedro Rocha e Melo é Administrador Executivo da José de Mello Capital, 
Administrador não Executivo da Bondalti Capital, Vice-Presidente da 
CUF e é Vice-Presidente da ACEGE. 

Foi Vice-Presidente e Administrador Executivo da Brisa Autoestradas 
de Portugal e Presidente da Via Verde Portugal. Antes de se juntar 
à Brisa trabalhou em Banca de Investimentos tendo sido CEO do Banco 
Mello de Investimentos, Administrador do Banco Mello, da Companhia 
de Seguros Império e da Mello Valores. Foi também membro da Direção 
da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. 

Pedro Rocha e Melo é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto 
Superior Técnico e com um MBA (Master of Business Administration) 
pela Universidade Nova de Lisboa.

Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva
Luís Rebelo da Silva é membro do Conselho de Administração 
e Comissão Executiva da Bondalti Capital, e membro do Conselho de 
Administração do European Chemical Industry Council (CEFIC).

No início da sua carreira profissional, Luís Rebelo da Silva trabalhou 
para o ICEP (Instituto do Comércio Externo de Portugal) e no setor de 
capital de risco como analista de investimentos. Antes de ingressar 
na Bondalti, Luís Rebelo da Silva trabalhou mais de 18 anos em vários 
outros negócios do Grupo José de Mello, nos quais ocupou cargos 
de gestão relevantes.

Luís Rebelo da Silva formou-se em Administração de Empresas pelo 
Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.

Luís Henrique Marcelino Alves Delgado
Luís Delgado é membro do Conselho de Administração e Comissão 
Executiva da Bondalti Capital, e Presidente da Direção da APQuímica.

Integrou o Grupo José de Mello para assumir funções na direção 
de Planeamento Estratégico, Desenvolvimento e Controlo da José 
de Mello, tendo depois passado por diversas empresas, entre as 
quais a Efacec Power Solutions, na qual desempenhou funções de 
Administrador Executivo em representação dos acionistas José de 
Mello e Têxtil Manuel Gonçalves.

Luís Delgado é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores pelo Instituto Superior Técnico, tendo posteriormente 
realizado um MBA pela Universidade Nova de Lisboa.

Vasco Luís José de Mello
Vasco Luís José de Mello é Diretor Geral da José de Mello Capital e 
membro não executivo do Conselho de Administração da Bondalti 
Capital.

Com mais de 30 anos de experiência profissional, iniciou a sua carreira 
no departamento de fusões e aquisições do Hambros Bank em Londres 
e em Lisboa. Ingressou na área de Corporate Finance do Banco Mello 
de Investimentos e foi diretor responsável pela área de Planeamento 
Estratégico e Controlo da José de Mello. Trabalhou na área da saúde 
e foi Administrador Executivo da CUF, tendo exercido vários cargos, 
nomeadamente de Presidente da Comissão Executiva do Hospital 
CUF Infante Santo e do Hospital CUF Descobertas, Administrador 
Executivo da Quirón (Espanha), e acumulou a Presidência do Conselho 
de Administração do Hospital de Braga, PPP e do Hospital de Vila 
Franca de Xira, PPP. Regressou à empresa mãe como Diretor Geral, 
com a responsabilidade pelas áreas de Planeamento Estratégico, 
Controle e Contabilidade. 

Licenciado em Engenharia Mecânica, na Universidade Católica de 
Louvaina, na Bélgica, Vasco Luís José de Mello realizou um Mestrado em 
Gestão de Empresas na mesma Universidade e participou em vários 
cursos de gestão no IMD, INSEAD (Institut Européen d’Administration 
des Affaires) e MIT Sloan.
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Comissão Executiva
O Conselho de Administração delega na Comissão Executiva (CE) a gestão 
corrente da sociedade, nomeadamente o acompanhamento de todas as 
atividades e projetos desenvolvidos nas empresas Bondalti.

Por norma, as reuniões deste órgão ocorrem com periodicidade semanal, 
e têm por objetivo a gestão dos temas críticos e prioritários de qualquer 
uma das direções da Organização, para que as decisões sejam tomadas de 
forma atempada e responsável. O acompanhamento regular realizado pela 
CE é ainda muito relevante na gestão do risco e análise do cumprimento 
dos objetivos definidos a curto, médio e longo prazo.

A avaliação de desempenho deste órgão tem por base objetivos definidos 
para um determinado horizonte temporal e em diversos âmbitos, 
nomeadamente o económico, o social e de perceção de stakeholders.
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Os Administradores que compõem a Comissão Executiva têm a seu cargo a gestão de proximidade 
de diferentes áreas e direções:

Na Bondalti, existem ainda outros órgãos consultivos, que dão apoio à gestão de outros temas 
relevantes e transversais na Organização.

Provedoria de Ética
A missão do Provedor de Ética é acompanhar e supervisionar todas as matérias relacionadas 
com a aplicação do Código de Ética da Bondalti. O Código de Ética demonstra o compromisso da 
Organização em atuar em todas as circunstâncias com ética e integridade, respeitando sempre 
os direitos de todos os seus stakeholders. No Código de Ética e no Regulamento do Provedor 
estão definidos os mecanismos internos e externos para aconselhamento e reporte, referentes 
aos comportamentos que apresentem um desvio ético, legal ou de integridade.

O Provedor de Ética é nomeado ou exonerado pela Comissão Executiva e atua em articulação 
direta com os órgãos sociais, comissões e estruturas da Organização.

• Comunicação Externa

•  Estratégia, Controlo 
Inovação e 
Sustentabilidade

•  Recursos Humanos

•  Auditoria Interna 
e Gestão de Risco

• Comercial

•  Desenvolvimento de 
Negócio e Market 
Intelligence

• Supply Chain

•  Coordenação de 
Sites Industriais

•  Planeamento da 
Produção Integrado 
e Energia

•  Qualidade

•  Técnica, Segurança 
e Ação Climática

•  Administrativa 
e Financeira

•  Jurídica

•  Património, Seguros, 
Serviços Gerais 
e Gestão de Frota

•  Segurança da 
Informação

•  Sistemas Informação 
e Automação Industrial

•  Tratamento de Águas

João de Mello André de 
Albuquerque Luís Delgado Luís Rebelo 

da Silva

João de Mello, CEO da Bondalti, na conferência “Química para a Vida”, Aveiro
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Meta 10.3. | Indicador 10.3.1. 
Em 2021, na Bondalti, não se registou nenhuma 
denúncia com base no Código de Ética da Organização

Conselho de Gestão Integrado
O Conselho de Gestão Integrado tem por objetivo apoiar a implementação 
dos sistemas de gestão da Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho, 
Ambiente e Energia na Bondalti Chemicals e na Bondalti Cantábria, com 
vista à melhoria do desempenho, do desenvolvimento sustentável, da 
proteção da segurança e saúde dos trabalhadores e da prevenção de 
acidentes industriais graves.

Este órgão é subdividido em dois, de acordo com os assuntos e áreas 
em questão, o Conselho da Qualidade e Segurança, para assuntos 
da Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho e Segurança Industrial, 
e o Conselho da Transição Climática e Sustentabilidade, para os assuntos 
do Ambiente, Energia, Sustentabilidade Ambiental e Alterações Climáticas.

Conselho de Inovação
O Conselho de Inovação é um órgão consultivo que tem como finalidade 
a orientação e definição da estratégia e Política de Inovação da Bondalti, 
propondo e acompanhando as linhas gerais do Sistema de Gestão de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação, implementado na Bondalti 
Chemicals pela NP 4457, com vista à melhoria do seu desempenho, e 
promovendo continuamente as inovações sustentáveis focadas na 
melhoria da eficácia e eficiência dos processos e/ou na exploração de 
oportunidades de crescimento que permitam o alcance de inovações 
disruptivas.
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Comité de Segurança
O Comité de Segurança é o órgão responsável pela estratégia de Segurança da Informação, bem 
como pelo acompanhamento da sua implementação. Cabe a este Comité analisar e monitorizar 
a conformidade da Bondalti com obrigações legais e regulamentares de Segurança da Informação; 
discutir e propor iniciativas neste âmbito que aumentem o nível de controlo interno; promover 
o debate sobre mudanças significativas na Bondalti; identificar e analisar os impactos ao nível 
da Segurança da Informação e no perfil de risco da Organização; e supervisionar indicadores de 
performance da Segurança da Informação.

Stand da Bondalti na Smart Chemistry Smart Future, Barcelona 


