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Relatório Independente de Garantia Limitada de Fiabilidade  
 
 
Exmo. Conselho de Administração 
 
Introdução 
 
Fomos contratados pela Administração da Bondalti Capital, S.A. (“Bondalti” ou “Empresa”) para a 
realização de um trabalho de garantia limitada de fiabilidade sobre os indicadores identificados abaixo 
na secção “Responsabilidades do auditor”, que integram a informação de sustentabilidade, incluída 
no Relatório Integrado 2021 (“Relatório”), relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, 
preparado pela Empresa para efeitos de divulgação do seu desempenho anual em matéria de 
sustentabilidade. 
 
Responsabilidades do Conselho de Administração 
 
É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação dos indicadores identificados 
abaixo na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório Integrado 2021, de acordo 
com as diretrizes para reporte de Sustentabilidade “Global Reporting Initiative” (“GRI”), versão GRI 
Standards, tendo em atenção os princípios da Norma AA1000AP (2018) emitida pela AccountAbility, 
relativamente aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de resposta e impacto e com as 
instruções e critérios divulgados no Relatório Integrado 2021, bem como a manutenção de um 
sistema de controlo interno apropriado, que permita uma adequada preparação da informação 
mencionada. 
 
Responsabilidades do auditor 
 
A nossa responsabilidade consiste em emitir um relatório de garantia limitada de fiabilidade, 
profissional e independente, baseado nos procedimentos realizados e especificados no parágrafo 
abaixo. 
 
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de 
Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou Revisões de Informação Financeira Histórica, (ISAE) 3000 
(Revista), emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board da International 
Federation of Accountants e cumprimos as demais normas e orientações técnicas da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC), as quais exigem o nosso trabalho seja planeado e executado 
com o objetivo de obter garantia limitada de fiabilidade sobre se os indicadores GRI Standards e 
específicos, que integram a informação de sustentabilidade, incluída no Relatório Integrado 2021, 
estão isentos de distorções materialmente relevantes.  
 
Foi também considerada a norma AA1000 Assurance Standard (AA1000 AS v3), para a revisão tipo 2 
e a obtenção de um nível de garantia moderado. O nosso trabalho de garantia de fiabilidade limitada 
consistiu ainda na realização de procedimentos com o objetivo de obter um grau de segurança 
limitado sobre se a Empresa aplicou, na informação de sustentabilidade incluída no Relatório 
Integrado 2021, as diretrizes GRI Standards, para a opção “De acordo – Essencial”, e os princípios 
definidos na Norma AA1000AP (2018). 
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Para tanto o referido trabalho consistiu em:  

(i) Indagar a gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às 
matérias incluídas no relato; 

(ii) Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de 
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social; 

(iii) Verificar, numa base de amostragem, a eficácia dos sistemas e processos de recolha, 
agregação, validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através 
de cálculos e validação de dados reportados; 

(iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

(v) Executar, numa base de amostragem, alguns procedimentos de consubstanciação da 
informação, através de obtenção de evidência sobre informação reportada; 

(vi) Comparar os dados financeiros e económicos incluídos na informação de sustentabilidade com 
os auditados pelo auditor externo, no âmbito da revisão legal das demonstrações financeiras 
da Bondalti do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 

(vii) Analisar o processo de definição da materialidade dos temas de sustentabilidade, com base no 
princípio da materialidade previsto nas diretrizes GRI Standards, de acordo com a metodologia 
descrita pela Empresa no Relatório; 

(viii) Avaliar o nível de adesão aos princípios de inclusão, relevância, capacidade de resposta e 
impacto definidos na Norma AA1000AP (2018), na divulgação da informação de 
sustentabilidade, através da análise dos conteúdos do Relatório e da documentação interna da 
Empresa; 

(ix) Verificar que a informação de sustentabilidade a incluir no Relatório cumpre com os requisitos 
das diretrizes da GRI Standards, para a opção “De acordo – Essencial”. 

Os procedimentos efetuados foram mais limitados do que seriam num trabalho de garantia razoável 
de fiabilidade, por conseguinte, foi obtida menos segurança do que num trabalho de garantia razoável 
de fiabilidade. 
 
Entendemos que os procedimentos efetuados proporcionam uma base aceitável para a expressão da 
nossa conclusão. 
 
Qualidade e independência 
 
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC1) e, consequentemente, 
mantemos um sistema de controlo de qualidade abrangente, que inclui políticas e procedimentos 
documentados sobre o cumprimento dos requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Cumprimos com os requisitos de independência e ética do código de ética (incluindo as Nomas 
Internacionais de Independência) emitido pelo International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA) e do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC). 
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Conclusão  
 
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os 
indicadores identificados acima na secção “Responsabilidades do auditor”, incluídos no Relatório 
Integrado 2021, relativo ao ano findo em 31 de dezembro de 2021, não tenham sido preparados, em 
todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com os requisitos das diretrizes GRI Standards 
e com as instruções e critérios divulgados no mesmo e que a Bondalti não tenha aplicado, na 
informação de sustentabilidade incluída no Relatório Integrado 2021, as diretrizes GRI Standards e os 
princípios definidos na Norma AA1000AP (2018). 
 
Outras matérias 
 
Sem afetar a conclusão acima, apresentamos ainda os seguintes aspetos relativamente à adesão da 
Empresa aos princípios previstos na norma AA1000AP (2018): 

 
• Princípio da inclusão: a Bondalti assume publicamente responsabilidades para com as suas 

partes interessadas, através da subscrição aos princípios da norma AA1000AP, assim como o 
compromisso de dar seguimento à sua estratégia de sustentabilidade e de geração de valor 
para os seus stakeholders. A Bondalti realiza exercícios bienais de auscultação às suas partes 
interessadas, internas e externas, com o objetivo de avaliar as suas principais preocupações e 
expectativas, para atuar sobre elas. 

• Princípio da relevância: a Bondalti realizou uma revisão às suas prioridades estratégicas de 
sustentabilidade, fruto de um processo de reflexão interna. O processo de definição da 
estratégia da Bondalti esteve apoiado por uma análise de macrotendências e benchmark, e a 
análise dos temas relevantes para as suas partes interessadas (internas e externas), aferidos 
no processo de auscultação. A Bondalti deverá continuar a reavaliar, periodicamente, a 
identificação e priorização de temas materiais, especialmente no caso de se registarem 
alterações significativas na Empresa ou no setor. 

• Princípio da capacidade de resposta: a Bondalti possui um conjunto de mecanismos de 
envolvimento que visam dar resposta às expetativas das suas partes interessadas. Esta prática 
deverá continuar a ser mantida no sentido de assegurar a existência de mecanismos sólidos de 
comunicação e envolvimento para todas as partes interessadas. Por outro lado, A Bondalti 
procura dar resposta às expetativas das suas principais partes interessadas através do Plano 
de Ações de Sustentabilidade. 

• Princípio de impacto: a Bondalti apresenta os principais impactos gerados pela sua atividade, 
através da resposta dada em cada tema material, nas diferentes vertentes da sustentabilidade 
(dimensões económica, ambiental e social). A Bondalti pretende assim criar e divulgar uma 
compreensão abrangente e equilibrada da medição e avaliação dos impactos da organização 
nas suas partes interessadas e na própria organização. 
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Restrições de uso 
Este relatório é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da 
Empresa, para efeitos da divulgação do Relatório Integrado 2021, pelo que não deverá ser utilizado 
para quaisquer outras finalidades. Não assumiremos quaisquer responsabilidades perante terceiros, 
para além da Bondalti, pelo nosso trabalho e pela conclusão expressa neste relatório, o qual será 
anexado ao Relatório Integrado 2021 da Empresa. 
 
 
2 de maio de 2022 
 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
António Joaquim Brochado Correia, ROC nº 1076 
Registado na CMVM com o nº 20160688  
 

INFORME INTEGRADO 2021  |  ANEXOS


