




EC2: Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização, devido às alterações climáticas

Para informação detalhada sobre as implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devido às alterações climáticas por 

favor consultar a resposta da Sonae ao Carbon Disclosure Project 2012, disponível em:

https://www.cdproject.net/Sites/2012/59/17359/Investor%20CDP%202012/Pages/DisclosureView.aspx

EC3: Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização

A área de Retalho da Sonae não dispõe de fundos de pensões.

EC4: Apoio financeiro significativo recebido do governo

Em 2012 o apoio recebido do governo foi de 15.392.744 excluindo Sifide 2012.

EC5: Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, nas unidades operacionais importantes

Não reportado.

EC6: Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, em unidades operacionais importantes.

Indicadores GRI

Desempenho Económico

EC1: Valor económico direto gerado e distribuído

2010 2011 2012

VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO (€) 6.402.000.000 6.201.728.204 5.819.078.355

Receitas 6.402.000.000 6.201.728.204 5.819.078.355

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO (€) 5.904.400.000 5.765.089.971 5.441.621.335

Custos Operacionais 4.967.000.000 4.816.621.956 4.571.566.303

Salários e benefícios de Colaboradores 693.000.000 711.949.603 656.383.176

Pagamentos a Investidores 176.000.000 186.484.747 180.057.634

Pagamentos ao Estado 58.000.000 39.899.298 23.371.873

Donativos e outros investimentos na comunidade 10.400.000 10.134.366 10.242.350

Valor Económico Acumulado (€) 497.600.000 436.638.233 377.457.020
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EC7: Procedimentos para a contratação local e proporção de cargos de gestão de topo ocupado por indivíduos provenientes 

da comunidade local, nas unidades operacionais mais importantes

À semelhança do ano passado, 96% dos gestores de topo pertencem à comunidade local. A política de contratação da empresa 

assenta na ocupação das funções operacionais por elementos da comunidade onde se inserem as unidades de negócio, 

contribuindo desta forma para os níveis de empregabilidade das regiões.
Âmbito de reporte: Retalho

EC8: Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e serviços que visam essencialmente o benefício 

público através de envolvimento comercial, em géneros ou pró bono

O apoio à comunidade inclui as doações e donativos realizados pela Sonae junto da comunidade, principalmente para benefício 

público, tendo sido apoiadas 3.229 instituições, com um apoio total de 10,2 milhões de euros. No ano de 2012 não foi possível 

contabilizar o montante investido pela Sonae em infraestruturas para benefício público.
Âmbito de reporte: Sonae

EC9: Descrição e análise dos Impactos Económicos Indiretos mais significativos, incluindo a sua extensão

Vide secção “Multiplicação da partilha e promoção do bem-estar social”.

Desempenho Ambiental

EN1: Discriminação das matérias-primas consumidas, por peso ou por volume

Apesar da área de Retalho consistir numa atividade eminentemente comercial, tem um elevado número de colaboradores 

e processos administrativos associados, sendo o consumo de papel por isso significativo. Deste modo, a Sonae tem vindo a 

implementar medidas economizadoras deste material, nomeadamente:

- Controlo e eficiência na impressão através da substituição de equipamentos e procedimentos internos;

- Desmaterialização de processos internos e de interação com fornecedores; e

- Promoção da utilização de papel reciclado.

2010 2011 2012

Total de custos com fornecedores (€) 4.337.000.000 4.270.509.809 4.120.229.103

Total de custos com fornecedores estrangeiros (€) 852.000.000 871.909.644 793.982.746

Total de custos com fornecedores nacionais (€) 3.485.000.000 3.398.600.165 3.326.246.358

Proporção de custos com fornecedores nacionais (%) 80% 80% 81%

Âmbito de reporte: Retalho (Compras de mercadorias da Sonae MC e Sonae SR - não está incorporado o valor de investimento e de custos que vão diretamente à 

conta de exploração, como por exemplo trabalho especializado, subcontratado, etc).

 2010 2011 2012 Δ11-12

N.º resmas 168.570 166.985 151.324
-9%

Toneladas papel 421 417 378

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal



EN2: Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de reciclagem

EN3: Discriminação do consumo direto de energia, por fonte de energia primária

Evolução do consumo de energia direta por tipo

Evolução do consumo de energia direta por tipo (GJ)

 2010 2011 2012 Δ11-12

Consumo de gás natural (m3) 421.033 447.294 432.509 -3%

Consumo de gás propano (t) 56 30 39 30%

Consumo de gasóleo das vendas 
(litros)

143.095 130.165 138.478 6%

Consumo de gasóleo de veículos 
de transporte de mercadorias 
(litros)

10.753.972 10.779.887 9.947.017 -8%

Consumo de gasóleo de viaturas 
de colaboradores (litros)

1.994.297 2.007.367 2.025.156 1%

Consumo de gasolina de viaturas 
de colaboradores (litros)

44.429 22.967 18.497 -20%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

2010 2011 2012 Δ11-12

Consumo de gás natural (GJ) 16.193 17.203 16.634 -3%

Consumo de gás propano (GJ) 2.609 1.457 1.893 30%

Consumo de gasóleo das vendas 
(GJ)

5.190 4.850 5.160 6%

Consumo de gasóleo de veiculos 
de transporte de mercadorias (GJ)

442.025 401.700 370.664 -8%

Consumo de gasóleo de viaturas 
de colaboradores (GJ)

72.328 74.802 75.465 1%

Consumo de gasolina de viaturas 
de colaboradores (GJ)

1.473 772 621 -20%

Consumo Total de Energia Direta 
(GJ)

539.817 500.783 470.438 -6%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

Nota: Foram atualizados os fatores de conversão do gasóleo e da gasolina em 2011

 2010 2011 2012 Δ11-12

N.º resmas papel reciclado 78.852 73.112 56.222
-23%

Toneladas papel 197 183 141

% papel reciclado 47% 44% 37% -15%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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EN4: Discriminação do consumo indireto de energia, por fonte primária

Produção de energia elétrica através de fonte de energia renovável

A Sonae vende toda a eletricidade produzida através de fontes de energia renovável à Rede Nacional.

Evolução do consumo indireto de energia, por fonte primária

Fatores de conversão

 Energia Unidade Fator 2012 Fonte (2012)

Gás Natural PCI (GJ/m3) 0,038
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão e 
Fator de Oxidação de CO

2
 utilizados no Inventário Nacional de Gases 

com Efeito de Estufa publicado em 2008

Gás Propano PCI (GJ/t) 48,55
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão 
e Fator de Oxidação de CO 2 utilizados no Inventário Nacional de 

Gases com Efeito de Estufa publicado em 2008

Gasóleo

Densidade (kg/l) 0,86 Galp Energia - Safety Data Sheet Gasoline

PCI (GJ/t) 43,33
APA - Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases 

1990-2009, 2011

Gasolina
Densidade (kg/l) 0,75 Galp Energia - Safety Data Sheet Gasoline

PCI (GJ/t) 44,79 APA - Portuguese National Inventory Report

 2010 2011 2012 Δ11-12

Eletricidade produzida através de 
fonte de energia renovável (MWh)

136,9 194,6 2.044

950%
Eletricidade produzida através de 
fonte de energia renovável (GJ)

493 701 7.358

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

 2010 2011 2012 Δ11-12

Consumo de eletricidade nas 
vendas (MWh)

455.418 485.675 421.239 -13%

Consumo de eletricidade nos 
centros de fabrico (MWh)

6.775 6.912 6.843 -1%

Consumo de eletricidade (MWh) 462.193 492.587 428.082 -13%

Consumo de Eletricidade (GJ) 1.663.895 1.773.315 1.541.095 -13%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal



Fatores de conversão

 Energia Unidade Fator 2012 Fonte (2012)

Eletricidade (GJ/MWh) 3,6 Agência Internacional de Energia

Consumo de eletricidade por área de vendas (GWh/1000m2)

EN8: Consumo de água, por fonte

Evolução do consumo de água da rede pública (m3)

Eletricidade por fonte primária em 2012 (GJ)

2010 2011 2012 Δ11-12

Área de vendas (1000 m2) 858 872 884 2%

Consumo de eletricidade por área 
de vendas (GWh/1000m2)

0,53 0,56 0,46 -16%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

2010 2011 2012 Δ11-12

CONSUMO TOTAL DE ÁGUA (m3) 757.734 724.414 659.481 -9%

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal - O valor total do consumo de água inclui as unidades Continente, Continente modelo e Continente bom dia

Total

Hídrica 204.691

Eólica 311.281

Cogeração Renovável 32.119

Outras Renováveis 39.444

Resíduos sólidos Urbanos 12.806

Cogeração Fóssil 86.261

Gás Natural 222.990

Carvão 251.139

Nuclear 81.772

Diesel 40.962

Fuelóleo 5.836

Fonte: ERSE — Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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EN9 Fontes hídricas significativamente afetadas pelo consumo de água. Não reportado

EN15
Número de espécies, na lista vermelha da IUCN e na lista nacional de conservação das espécies,  

com habitats em áreas afetadas por operações discriminadas por nível de risco de extinção.
Não reportado

EN24
Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, considerados perigosos  

nos termos da Convenção de Basileia – Anexos I, II, III e VIII, e percentagem de resíduos transportados  
por navio a nível internacional.

Não reportado

EN25
Dimensão, estatuto de proteção e valor para a biodiversidade dos recursos hídricos e respetivos  

habitats, afetados de forma significativa pelas descargas de água e escoamento superficial.
Não reportado

EN30 Total de custos e investimentos com a proteção ambiental, por tipo. Não disponível

Evolução do consumo de água da rede pública por área de vendas (m3/m2)

EN10: Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada

Atualmente não existem processos de recuperação e reutilização de água nas nossas instalações operacionais, designadamente 

em lojas e entrepostos. Apenas temos uma experiência neste domínio, designadamente na Torre do Sonae Maia Business Center, 

onde os efluentes dos lavatórios e dos balneários são recuperados e reutilizados nas sanitas e urinóis daquele edifício. Neste 

edifício existe também um sistema de reutilização de águas pluviais que são utilizadas na rega da área verde existente.
Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

EN11: Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, arrendados ou administrados pela organização em áreas protegidas 

ou de elevado valor para a biodiversidade, ou adjacente às mesmas

O negócio de Retalho não possui instalações em áreas classificadas como zonas de habitats ricos em biodiversidade.

EN12: Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre áreas protegidas ou de elevado valor para 

a biodiversidade

Remeter para a secção ‘Contributo para a Sustentabilidade do Pescado’.

EN13: Habitats protegidos ou recuperados

Em 2012 não existiram operações conducentes a alterações dos habitats envolventes, que suscitassem a restauração dos 

mesmos. O impacto que a Sonae poderá ter será ao nível dos produtos que comercializa. Vide resposta a indicador EN12.

EN14: Estratégias e programas, atuais e futuros, de gestão de impactos na biodiversidade

Remeter para o texto sobre a Política de Sustentabilidade do Pescado.

2010 2011 2012 Δ11-12

Área de vendas (m2) 517.458 515.989 527.585 2%

Consumo de água da rede pública 
de abastecimento por área de 
vendas (m3/m2)

1,46 1,40 1,25 -11%

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



EN16: Emissões totais, diretas e indiretas de Gases com Efeito de Estufa, por peso

Evolução das emissões de GEE (âmbito 1 + 2), por fonte

Proporção de eletricidade consumida proveniente dos diferentes comercializadores referente ao ano 2012

 2010 2011 2012 Δ11-12

Emissões associadas ao consumo 
de gás natural (t CO

2
e)

908 965 941 -3%

Emissões associadas ao consumo 
de gás propano (t CO

2
e)

193 92 120 30%

Emissões associadas ao consumo 
de gasóleo das vendas (t CO

2
e)

385 359 383 7%

Emissões associadas ao consumo 
de gasóleo de veiculos de trans-
porte de mercadorias (t CO

2
 e)

32.754 29.726 27.503 -7%

Emissões associadas ao consumo 
de gasóleo das viaturas 
de colaboradores (t CO

2
e)

5.359 5.535 5.599 1%

Emissões associadas ao consumo 
de gasolina de viaturas 
de colaboradores (t CO

2
e)

101 53 43 -18%

Emissões totais de GEE - diretas 
(t CO

2
e) – Âmbito 1

39.700 36.730 34.589 -6%

Emissões associadas ao consumo 
de eletricidade - indiretas 
(t CO

2
e) – Âmbito 2

159.669 181.977 168.400 -7%

Emissões totais 
(diretas+indiretas) (t CO

2
e) –

Âmbito 1 + Âmbito 2
199.369 218.708 202.989 -7%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

Nota: Em 2010 e 2011, as emissões de âmbito 1 não incluíam os GEE CH4 e N2O.

Eletricidade Comercializadores % CO
2
 (g/kWh) Observação

EDP SU 3,5% 228,61
(valor médio anual 2012)

Fonte: ERSE

EDP COMERCIAL 21,0% 427,5
 (valor médio anual 2012)

Fonte: ERSE

EEM 2,2% 541,00
(valor médio anual 2012)

Fonte: ERSE

IBERDROLA 38,3% 378,90
(valor médio anual 2011)

Fonte: ERSE

ENDESA 35,0% 395,89
(valor médio anual 2011)

Fonte: ERSE

TOTAL 100,0% 393,38  
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EN17: Outras emissões relevantes e indiretas de Gases com Efeito de Estufa, por peso

Emissões de GEE (âmbito 3), por fonte

Total

Emissões associadas à deposição em aterro sanitário (t CO
2
e) 4.080

Emissões associadas à valorização orgânica (t CO
2
e) 122

Emissões associadas à valorização energética (t CO
2
e) 69

Emissões totais de GEE Âmbito 3 - Gestão de resíduos (t CO
2
e) 4.271

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

FE (t CO
2
/t resíduo) Fonte

Valorização energética 0,021 2012 Guidelines to DEFRA/DEEC's GHG Conversion Factor for Company Reporting. 

Valorização orgânica 0,021 2012 Guidelines to DEFRA/DEEC's GHG Conversion Factor for Company Reporting. 

Aterro sanitário 0,290 2012 Guidelines to DEFRA/DEEC's GHG Conversion Factor for Company Reporting. 

Evolução das emissões da frota contratada

2010 2011 2012 Δ11-12

Distância percorridas (km) 37.418.198 36.951.470 33.922.926

-8%

Consumo de gasóleo da frota 
contratada (GJ)

442.025 401.700 370.664

Emissões dos veículos de trans-
porte de mercadorias (t CO

2
 e)

32.754 29.726 27.503

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

Unidade 2012 Fonte (2012)

Gasóleo FE (kg CO
2
/GJ) 74

APA - Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases 
1990-2009, 2011



Informação detalhada sobre % de veículos cumprindo as Normas Euro 4; Euro 5 e Euro 6

EN18: Iniciativas para reduzir emissões de Gases com Efeito de Estufa, bem como reduções alcançadas

Vide indicadores EN5 e EN6.

EN19: Emissões de substâncias destruidoras da camada do ozono, por peso

Estima-se que as fugas representem cerca de 0,135 toneladas equivalentes de CFC-11 em 2012.

Do ponto de vista de emissões de substâncias depletoras da Camada de Ozono, apenas as emissões resultantes de fugas de R22 

estarão contempladas. Fechámos 2012 com apenas 4 centrais com aquele tipo de fluido (gás) refrigerante: Continente de Braga 

e Continente CoimbraShopping. As Centrais a R22 do Continente da Cascais foram desativadas no final do verão. De acordo 

com a informação fornecida pelas lojas (nos respetivos Tableaux de Board Ambientais) a emissão global de R22, devido a fugas 

acidentais no ano de 2012, situou-se em 2.460 kg (Braga – 660 kg; CoimbraShopping – 300 kg e Cascais –1.500 kg).

Fórmula de cálculo:

É aplicado um valor ODP (Ozone Depletion Potential) que transforma o R22 em CFC 11, correspondendo a 0,055. (Fonte: The 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer).

Nota: a informação sobre este indicador complementa com a secção ‘Gases Refrigerantes’.

2011 2012 Δ11-12

Norma Euro 4 50% 32% -36%

Norma Euro 5 36% 57% 58%

Norma Euro 6 1% - -

Total veículos que cumprem as normas 4, 5 e 6 87% 89% 2%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

2009 2010 2011 2012

R 404 69% 78% 79% 82%

vR427a 9% 10% 9% 7%

R22 5% 2% 2% 1%

Glicol 17% 10% 10% 10%
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EN20: NOx, SOx e outra emissões atmosféricas significativas, por tipo e por peso

EN21: Descarga total de água, por qualidade e destino

A Sonae não dispõe de medições da quantidade de efluentes líquidos descarregados, tendo aplicado o fator utilizado na 

engenharia nestes casos onde é assumido que 80% da água consumida resulta em efluentes líquidos.

Evolução da estimativa do volume de efluente descarregado (m3)

Emissões de NOx e SO2, por fonte (t) 2010 2011 2012

Emissões NOx - Consumo de gasóleo das vendas (t) 4,2 104 4,1

Emissões NOx - Consumo de gasóleo da veículos  
de transporte de mercadorias (t)

353,6 321,4 296,5

Emissões NOx - Consumo de gasóleo de viaturas  
de colaboradores (t)

57,9 59,8 60,4

Emissões NOx - Consumo de gasolina de viaturas  
de colaboradores (t)

0,9 0,5 0,4

EMISSÕES TOTAIS DE NOx (t) 416,5 486 361,4

Emissões SO2 - Consumo de gasóleo das vendas (t) 1,1 27 1,1

Emissões SO2 - Consumo de gasóleo de veículos 
de transporte de mercadorias (t)

92,8 84,4 77,8

Emissões SO2 - Consumo de gasóleo de viaturas  
de colaboradores (t)

15,2 15,7 15,8

Emissões SO2 - Consumo de gasolina de viaturas  
de colaboradores (t)

0,1 0,1 0,0

EMISSÕES TOTAIS DE SO2 (t) 109,2 127 94,8

Fatores de emissão NOx SO2 Unidade Fonte

Gasóleo 0,8 0,21 kg/GJ IPCC 2006

Gasolina 0,6 0,075 kg/GJ IPCC 2006

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal. 

Nota: O cálculo deste indicador contabiliza os valores reportados no indicador EN3

2010 2011 2012 Δ11-12

Volume de efluente  
descarregado (m3)

606.187 579.531 527.585 -9%

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal - a descarga de efluentes líquidos diz respeito às lojas alimentares

Excetuando as lojas de Vila Franca de Xira (em Portugal Continental) e de Cancela e Ribeira Brava (na Região Autónoma da Madeira), 

todas as restantes lojas descarregam os seus efluentes líquidos em coletores públicos. Tanto as lojas anteriormente referidas, como 

as lojas de Oliveira de Azeméis, Ovar, Anadia, Torres Vedras e Santarém, possuem ETAR’s com tratamento biológico (secundário), para 

que o efluente líquido cumpra os requisitos legais aplicáveis: descarga em meio natural; descarga de acordo com os Regulamentos 

Municipais aplicáveis. Em todas as ETAR’s instaladas é realizada monitorização da qualidade dos efluentes.



EN22: Quantidade total de resíduos, por tipo e método de gestão

2010 2011 2012 Δ11-12

Resíduos perigosos (t) 2.171 1.928 1.680 -13%

Valorização (t) 2.171 1.928 1.680 -13%

Eliminação (t) 0 0 0 -

Resíduos não perigosos (t) 63.694 64.919 59.910 -8%

Valorização (t) 48.482 49.734 45.843 -8%

Eliminação (t) 15.212 15.185 14.067 -7%

Resíduos totais produzidos (t) 65.865 66.848 61.591 -8%

Âmbito de reporte: São incluídos os entrepostos e as lojas da área do Retalho em Portugal. Estão excluídas deste âmbito as lojas Maxmat e lojas localizadas em 

centros comerciais onde a gestão dos respetivos resíduos é efetuada pelo próprio centro comercial.

2010 2011 2012

Taxa de valorização de resíduos (%) 77% 77% 77%

2012 (t)

Resíduos não perigosos 59.910

Cartão 29.279

Plástico 3.034

Madeira 597

Esferovite 260

Cabides 24

REEE 3.233

Óleos alimentares 32

Rolhas 74

Fardamento 10

Roupa (clientes) 11

Cápsulas café 187

RSU 23.168

Resíduos perigosos 1.680

Pilhas 38

Cons. Informáticos 18

REEE 1.555

Lâmpadas 21

Baterias 48

Total de resíduos 61.591

Nota: esta informação complementa com a seção “Gestão de Resíduos” do Capítulo “Better Planet”.



Anexos

15

EN23: Número e volume total de derrames significativos

A Sonae considera que um derrame só é significativo se afetar o ambiente externo das instalações. Esta situação nunca se 

verificou, pelo que não existiram derrames significativos decorrentes da atividade de Retalho.

EN26: Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e grau de redução do impacto

Vide secções ‘Produtos ambientalmente eficientes’ e ‘Sacos reutilizáveis’ do Capítulo ‘Better Planet’.

EN27: Percentagem recuperada de produtos vendidos e respetivas embalagens, por categoria

Não aplicável.

EN28: Montantes significativos envolvidos no pagamento de coimas de valor substancial e o número total de sanções não 

monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais

A Sonae considera que uma coima é significativa quando o valor monetário total é superior ou igual a 15.000€, por corresponder 

à coima mínima de uma contraordenação ambiental grave (Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, alterada pela Lei n.º 89/2009, 

de 31 de Agosto). Na área do Retalho existiram 2 processos terminados em 2012 que resultaram em coimas de valor não 

significativo (< 15.000€) e uma sanção não monetária.
Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

EN29: Impactos ambientais significativos, resultantes do transporte de produtos e outros bens ou matérias-primas utilizados 

nas operações da organização, bem como o transporte de funcionários

Ver secção “Transporte e Logística”.



Indicadores Práticas Laborais e Trabalho Condigno

LA1: Discriminação da mão-de-obra total por tipo de emprego, por contrato de trabalho e por região

TIPO DE CONTRATO 2010 2011 2012

Contratos permanentes (n.º) 25.623 27.679 27.063 

Masculino - 8.652 8.372

Feminino - 19.027 18.691

Contratos temporários (n.º) 14.012 9.034 9.160

Masculino - 3.326 3.433

Feminino - 5.708 5.727

Total Colaboradores (N.º) 39.635 36.713 36.223

TIPO DE EMPREGO  

Tempo integral (n.º) 12.941 26.071 25.414

Masculino - 9.136 8.819

Feminino - 16.935 16.595

Tempo parcial (n.º) 26.694 10.642 10.809

Masculino - 2.842 2.989

Feminino - 7.800 7.820

Total Colaboradores (N.º) 39.635 36.713 36.223

REGIÃO   

Portugal (n.º) 37.174 33.283 33.090

Masculino - 10.467 10.457

Feminino - 22.816 22.633

Espanha (n.º) 2.253 2.846 2.583

Masculino - 1.265 1.142

Feminino - 1.581 1.441

China (n.º) 67 37 27

Masculino - 17 15

Feminino - 20 12

Brasil (n.º) 141 530 506

Masculino - 223 190

Feminino - 307 316

Turquia(n.º) 0 17 17

Masculino - 6 4

Feminino - 11 13

Total Internacionais (nº) 2.461 3.430 3.133

Total Colaboradores (N.º) 39.635 36.713 36.223

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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LA2: Número total de trabalhadores e respetiva taxa de rotatividade, por faixa etária, género e região

Novas contratações por género e faixa etária (2012)

Número de saídas por género e faixa etária (2012)

Número de saída de colaboradores contratados no ano de reporte, por género e faixa etária

Novas contratações (n.º) Masculino Feminino Total

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 4.647 7.791 12.438

Dos 35 aos 44 anos 258 519 777

Dos 45 aos 54 anos 43 127 170

Dos 55 aos 64 nos 4 4 8

≥ 65 anos 0 1 1

Total 4.952 8.442 13.394

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha

Saídas (n.º) Masculino Feminino Total

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 4.795 7.820 12.615

Dos 35 aos 44 anos 395 760 1.155

Dos 45 aos 54 anos 68 175 243

Dos 55 aos 64 nos 20 31 51

≥ 65 anos 4 5 9

Total 5.282 8.791 14.073

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha

Saídas (nº) Masculino Feminino Total

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 2.735 4.656 7.391

Dos 35 aos 44 anos 147 319 466

Dos 45 aos 54 anos 26 94 120

Dos 55 aos 64 nos 0 3 3

≥ 65 anos 0 1 1

Total 2.908 5.073 7.981

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha



Taxa de novas contratações no ano de reporte, por género e faixa etária (2012)

Taxa de rotatividade por género e faixa etária (2012)

A taxa de rotatividade é determinada segundo a seguinte fórmula de cálculo: Nº de saídas por cada faixa etária e género em 

2012/ nº total de colaboradores a 31 de dezembro de 2012.

LA3: Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são concedidos a funcionários temporários ou a tempo 

parcial

Não disponível.

LA4: Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de contratação coletiva

97% dos colaboradores da área de Retalho da Sonae em Portugal (32.172 colaboradores) estão abrangidos por instrumento de 

regulamentação coletiva de trabalho (I.R.C.T).

LA5: Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado 

nos acordos de contratação coletiva

O prazo para notificação dos colaboradores da área de Retalho acerca da implementação de mudanças operacionais significativas 

é observado de acordo com as normas do Código de Trabalho e dos Contratos Coletivos de Trabalho aplicáveis. De notar que as 

instrumentações coletivas não preveem procedimentos especiais nesta matéria face às normas legais em vigor.

Taxa de novas contratações (%) Masculino Feminino Total

< 18 anos 0% 0% 0%

Dos 18 aos 34 anos 71% 64% 66%

Dos 35 aos 44 anos 10% 7% 8%

Dos 45 aos 54 anos 4% 4% 4%

Dos 55 aos 64 nos 2% 1% 1%

≥ 65 anos 0% 33% 8%

Total 47% 37% 40%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha

Taxa de rotatividade (%) Masculino Feminino Total

< 18 anos 0% 0% 0%

Dos 18 aos 34 anos 14% 23% 38%

Dos 35 aos 44 anos 1% 2% 3%

Dos 45 aos 54 anos 0% 1% 1%

Dos 55 aos 64 nos 0% 0% 0%

≥ 65 anos 0% 0% 0%

Total 16% 26% 42%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha
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LA6: Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada em comissões formais de segurança e saúde, que ajudam no 

acompanhamento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional

Não disponível.

LA7: Taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos e óbitos relacionados com o trabalho, por região

A Sonae pretende melhorar no futuro a recolha de informação de forma a obter dados de resposta a este indicador por género.

Estas taxas são determinadas segunda a seguinte metodologia:

Taxa de acidentes = (N.º acidentes / Horas trabalháveis pelo total de colaboradores) x 100;

Taxa de dias perdidos por acidente profissional = (N.º de dias de ausência por acidente profissional / Horas trabalháveis pelo total 

de colaboradores) x 100;

Taxa de dias perdidos = (N.º de dias perdidos / Horas trabalháveis pelo total de colaboradores) x 100;

Taxa de doenças profissionais = (N.º de dias de ausência por doenças ocupacionais / Horas trabalháveis pelo total de colaboradores) x 100;

Taxa de absentismo = (Horas de absentismo / Horas trabalháveis pelo total de colaboradores) x 100.

Saúde e Segurança Masculino Feminino Total

Horas trabalháveis pelo total de colaboradores (h) 19.135.858 40.067.040 59.202.898

Número de óbitos (n.º) 0 0 0

Número de acidentes no local de trabalho  (n.º) ND ND 1.409

Número de acidentes em deslocação casa-trabalho-casa  
(n.º)

ND ND 149

TOTAL ACIDENTES  (n.º) ND ND 1.558

TAXA DE ACIDENTES 0,0 0,0 0,003%

Número de dias de ausência por acidente profissional (d) ND ND 20.885

TAXA DE DIAS PERDIDOS POR ACIDENTE PROFESSIONAL 0% 0% 0,04%

Número de dias de ausência por doenças profissionais (d) ND ND 522

TAXA DE DOENÇAS PROFISSIONAIS 0,0 0,0 0,0%

Número total de dias perdidos (d) ND ND 21.407

TAXA DE DIAS PERDIDOS 0,0 0,0 0,04%

Número de horas de absentismo (h) 534.089 2.678.473 3.212.562

Taxa de Absentismo (%) 3% 7% 5%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal



Programas de Formação e Sensibilização Nº participações

PDE Escola Perecíveis (HST) 36.873

Riscos Profissionais RA 32.639

SIM Eficiência operacional (HST) 14.644

Escola Perecíveis (HST) 7.696

Plano de Segurança Interno – Colaborador 6.050

HIG Segurança no posto de trabalho 5.079

PDE Q. – Condições básicas de trabalho 4.378

Plano de Segurança Interno – Simulacro 3.466

Plano de Segurança Interno – Grupo Alfa 2.340

Gestão de Crise 2.272

Riscos no local de trabalho 1.767

Escola Perecíveis Chefias (HST) 1.548

PDE HSST Logística e Centros de Fabrico 1.041

Segurança e Saúde no Trabalho (e-learning) 1.012

Outros 10.937

Total Participantes 131.742

Total ações: 80

Programas de Aconselhamento Nº participações Observações

Dia Nacional para a Prevenção e Segurança no Trabalho 34.000 Colaboradores/Clientes

Semana Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 34.000 Colaboradores/Clientes

Segurança Rodoviária 34.000 Colaboradores/Clientes

Dia da Mulher - 08 de Março 36.223 Colaboradores/Clientes

Maio - Mês do Coração 36.223 Colaboradores/Clientes

Sessões Nutrição (Wshop) 274 Colaboradores

Rastreios de Saúde (Nutrição) 15 Colaboradores

Gripe 36.223 Colaboradores

Gripe (vacinação) 5.494 Colaboradores

Cancro da Mama 36.223 Colaboradores/Clientes

Medula Óssea 90 Colaboradores/Clientes

Plataforma Vita Salutis 36.223 Colaboradores

Total de Participações 288.988

Total ações: 12

LA8: Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir assistência 

aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros da comunidade afetados por doenças graves
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LA9: Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por acordos formais com sindicatos

Não disponível.

LA10: Média de horas de formação por ano por trabalhador discriminadas por categoria de funções

Evolução do número de colaboradores por categoria funcional

Número de colaboradores por categoria funcional e género (2012)

Total de Colaboradores por Categoria Funcional (n.º) 2011 2012

Dirigentes/Diretores 492 501

Quadros superiores 131 142

Quadros médios e intermédios 2.549 2.615

Profissionais altamente qualificados e qualificados 21.956 21.700

Profissionais semiqualificados 1.122 1.082

Profissionais não qualificados 177 170

Praticantes/Aprendizes 6.856 6.880

Total 33.283 33.090

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

Total de Colaboradores por Categoria Funcional (n.º) Masculino Feminino Total

Dirigentes/Diretores 353 148 501

Quadros superiores 52 90 142

Quadros médios e intermédios 1.205 1.410 2.615

Profissionais altamente qualificados e qualificados 5.987 15.713 21.700

Profissionais semiqualificados 263 819 1.082

Profissionais não qualificados 106 64 170

Praticantes/Aprendizes 2.491 4.389 6.880

Total 10.457 22.633 33.090

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal



Evolução do número de horas de formação por categoria profissional

Evolução do número de horas por categoria profissional 2011 2012

Dirigentes/Diretores 16.577 13.748

Quadros superiores 3.630 2.499

Quadros médios e intermédios 99.403 90.165

Profissionais altamente qualificados e qualificados 672.171 653.732

Profissionais semiqualificados 27.141 20.545

Profissionais não qualificados 7.841 5.771

Praticantes/Aprendizes 363.529 334.560

Total 1.190.293 1.121.019

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

Total de horas de formação por categoria profissional e por género (2012)

Média de horas de formação por categoria funcional e género (2012)

Total de horas de formação por categoria funcional 
e por género (nº)

Masculino Feminino Total

Dirigentes/Diretores 9.791 3.957 13.748

Quadros superiores 852 1.647 2.499

Quadros médios e intermédios 40.991 49.174 90.165

Profissionais altamente qualificados e qualificados 190.079 463.653 653.732

Profissionais semi-qualificados 6.077 14.468 20.545

Profissionais não qualificados 4.074 1.697 5.771

Praticantes/Aprendizes 126.090 208.470 334.560

Total 377.954 743.065 1.121.019

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

 Média de horas de formação por categoria funcional 
e por género (2012)

Masculino Feminino Total

Dirigentes/Diretores 28 27 27

Quadros superiores 16 18 18

Quadros médios e intermédios 34 35 34

Profissionais altamente qualificados e qualificados 32 30 30

Profissionais semi-qualificados 23 18 19

Profissionais não qualificados 38 27 34

Praticantes/Aprendizes 51 47 49

Total 36 33 34

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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PROGRAMA 2010 2011 2012

Academia Comercial 5 72 45

Academia de Liderança - 119 155

Academia de Competências Transversais - 160 83

Academia de Gestão - 2 11

Melhoria contínua/Kaizen 26.030 16.922 21.830

Escola de Perecíveis 16.533 16.266 17.390

Escola Vendas 2.246 6.603 3

Escola Saúde - 20 79

Formação de Processos/Sistemas (Workflows, SAP, Retek, 
Cadeia de Abastecimento, Quebra)

748 471 5.010

Formação técnica de fornecedores/produtos 719 611 3.845

Gestão Ambiental 324 291 238

Higiene Segurança e Saúde no Trabalho 9.565 8.033 14.022

Escola logística - - 19

Total 56.170 49.570 62.730

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

2010 2011 2012

N.º total de colaboradores (n.º) 37.174 33.283 33.090

N.º total de colaboradores sujeitos a avaliação de desem-
penho e de desenvolvimento da carreira (n.º)

37.174 33.283 33.090

Percentagem de colaboradores sujeitos a avaliação de 
desempenho e de desenvolvimento da carreira (%)

100% 100% 100%

LA11: Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade 

dos funcionários e para a gestão de carreira

Evolução dos programas de gestão de competências e aprendizagem contínua dos colaboradores

LA12: Percentagem de funcionários que recebe, regularmente, análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira

O processo de avaliação de desempenho é aplicável a 100% dos colaboradores Sonae (Portugal).



LA13: Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos trabalhadores por categoria, de acordo com o género, a faixa 

etária, as minorias e outros indicadores de diversidade

Número de colaboradores por categoria profissional, faixa etária e género (2012)

Faixa etária Masculino Feminino Total

Dirigentes/Diretores

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 17 8 25

Dos 35 aos 44 anos 165 77 242

Dos 45 aos 54 anos 121 52 173

Dos 55 aos 64 nos 47 11 58

≥ 65 anos 3 0 3

Total 353 148 501

Quadros superiores

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 25 49 74

Dos 35 aos 44 anos 24 36 60

Dos 45 aos 54 anos 2 4 6

Dos 55 aos 64 nos 1 1 2

≥ 65 anos 0 0 0

Total 52 90 142

Quadros médios e intermédios

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 322 455 777

Dos 35 aos 44 anos 580 681 1.261

Dos 45 aos 54 anos 245 239 484

Dos 55 aos 64 nos 56 33 89

≥ 65 anos 2 2 4

Total 1.205 1.410 2.615

Profissionais altamente qualificados e qualificados

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 3.580 7.115 10.695

Dos 35 aos 44 anos 1.608 5.732 7.340

Dos 45 aos 54 anos 659 2.539 3.198

Dos 55 aos 64 nos 136 326 462

≥ 65 anos 4 1 5

Total 5.987 15.713 21.700

Profissionais semiqualificados

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 173 530 703

Dos 35 aos 44 anos 53 210 263

Dos 45 aos 54 anos 30 70 100

Dos 55 aos 64 nos 7 9 16

≥ 65 anos 0 0 0

Total 263 819 1.082
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Profissionais não qualificados

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 31 17 48

Dos 35 aos 44 anos 51 21 72

Dos 45 aos 54 anos 22 19 41

Dos 55 aos 64 nos 2 7 9

≥ 65 anos 0 0 0

Total 106 64 170

Praticantes/Aprendizes

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 2.377 4.070 6.447

Dos 35 aos 44 anos 98 244 342

Dos 45 aos 54 anos 16 73 89

Dos 55 aos 64 nos 0 2 2

≥ 65 anos 0 0 0

Total 2.491 4.389 6.880

Total de Colaboradores Total 10.457 22.633 33.090

Salário base médio por categoria funcional 2010 2011 2012

Dirigentes/Diretores 0,81 0,79 0,80

Quadros superiores 1,00 0,90 0,95

Quadros médios e intermédios 0,94 0,91 0,88

Profissionais altamente qualificados e qualificados 0,99 0,99 0,99

Profissionais semiqualificados 0,90 0,87 0,88

Profissionais não qualificados 0,91 0,88 0,90

Praticantes/Aprendizes 0,99 0,99 1,00

LA14: Discriminação do rácio do salário base entre homens e mulheres, por categoria de funções

Evolução do rácio do salário-base por categoria profissional

O salário base médio por categoria funcional foi calculado através da seguinte fórmula de cálculo: Proporção do salário base médio mensal entre mulher e homem = 
[Salário base médio mensal da mulher (categoria funcional X)/ Salário base médio mensal do homem (categoria funcional X)] * 100
Proporção da remuneração média mensal entre mulher e homem = [Remuneração média mensal da mulher (categoria funcional X) / Remuneração média mensal do 
homem (categoria funcional X)] *100 

Rácio da remuneração média por categoria funcional

2012

Dirigentes/Diretores 0,81

Quadros superiores 0,95

Quadros médios e intermédios 0,89

Profissionais altamente qualificados e qualificados 0,99

Profissionais semiqualificados 0,88

Profissionais não qualificados 0,90

Praticantes/Aprendizes 1,00



Os valores reportados consideram que o salário base mensal e a remuneração mensal total são iguais para um colaborador a 

tempo parcial ou permanente. Para efetuar a comparação acima descrita foi convertido o salário base mensal e a remuneração 

mensal dos colaboradores que se encontram a tempo parcial para Full-Time Equivalent.

LA15: Taxas de Retorno e de Retenção após Licença Parental

Taxas de usufruto, retorno e de retenção após licença parental (2012)

A taxa de retenção foi determinada através da seguinte fórmula de cálculo: Número de colaboradores que em 2012 retornaram 

ao trabalho após conclusão da licença parental e que continuam na Empresa após 12 meses de terem retornado / Número de 

colaboradores que usufruíram em 2010 da licença parental.

INDICADORES SOCIAIS – Direitos Humanos

HR1: Percentagem e número total de contratos de investimento significativos que incluam cláusulas referentes aos direitos 

humanos ou que foram submetidos a análise referentes aos direitos humanos

Os contratos de fornecimento contemplam uma cláusula de obrigação do fornecedor que menciona o seguinte “Cumprir com 

todas as normas e legislação aplicável sobre o trabalho prestado por menores, direitos humanos e proibição de discriminação dos 

seus trabalhadores, seja qual for o motivo”. Esta cláusula é incluída nos seguintes contratos da área de Retalho: contrato geral 

de fornecimento, contrato de fornecimento da área saúde, contrato de fornecimento de consumíveis, contrato de fornecimento 

para o bazar pesado, contrato de marca de fornecedor grossista e nos restantes contratos de fornecimento standard em sistema.

HR2: Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que foram submetidos a avaliações relativas a 

direitos humanos e medidas tomadas

Masculino Feminino Total

Número de colaboradores com direito a licença parental 
(n.º)

10.457 22.633 33.090

Número de colaboradores que usufruíram a licença paren-
tal (n.º)

458 1.250 1.708

Número de colaboradores que retornaram ao trabalho após 
conclusão da licença parental (n.º)

454 1.239 1.693

Número de colaboradores que retornaram ao trabalho após 
conclusão da licença parental e que continuam na Empresa 
após 12 meses de terem retornado (n.º)

486 1.348 1.834

Taxa de Usufruto (%) 4% 6% 5%

Taxa de Retorno (%) 99% 99% 99%

Taxa de Retenção (%) 99% 100% 99%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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Número de contratos que incluem cláusulas de direitos humanos

HR3: N.º total de colaboradores que receberam formação formal nas políticas e procedimentos da organização relativos a 

questões de direitos humanos

Em 2012, os colaboradores da área de Retalho não receberam formação sobre políticas e procedimentos da organização relativos 

a questões de direitos humanos.

HR4: Número total de casos de discriminação e ações tomadas

Em 2012, na Sonae não se verificaram casos de corrupção.

HR5: Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre exercício da liberdade de associação e realização de 

acordos de contratação coletiva, e medidas que contribuam para a sua eliminação

Na Sonae não existem operações com risco no âmbito do exercício da liberdade de associação e realização de acordos de 

negociação coletiva. Ver LA4.

HR6: Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e medidas que contribuam para a sua 

eliminação

Na Sonae não existe o risco da existência de trabalho infantil. Por regra não se admitem menores de idade. Só excecionalmente 

se admitem menores entre os 16 e 18 anos e sempre em cumprimentos dos requisitos legais.

HR7: Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou escravo, e medidas que contribuam para 

a sua eliminação

Não existe qualquer trabalho forçado. Os riscos na cadeia de valor são minimizados por processos de controlo existentes.

HR8: Percentagem de pessoal de segurança submetido a formação nas políticas ou procedimentos da organização, relativos 

aos direitos humanos, e que são relevantes para as operações

Não disponível.

HR9: Número total de incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos indígenas e ações tomadas

Não disponível.

HR10: Operações submetidas a avaliações dos direitos humanos

Zero.

HR11: Reclamações registadas relacionadas com direitos humanos

Em 2012, a Sonae não recebeu reclamações relacionadas com direitos humanos.

Salário base médio por categoria funcional e 
por género

2010 2011 2012

Nº total de contratos 5.072 5.047 6.543

Nº de contratos que incluem cláusulas de direitos humanos 507 235 6.351

Percentagem de contratos que incluem cláusulas  
de direitos humanos

10% 5% 97%



INDICADORES SOCIAIS – Sociedade

SO1: Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas 

comunidades, incluindo no momento da sua instalação durante a operação e no momento da retirada

Existem inúmeros momentos em que são medidos os impactos e benefícios da atividade para as comunidades. Desde o momento 

da instalação de uma nova unidade, é necessário proceder-se a todos os contactos com as entidades e autoridades locais, para 

obtenção de licenças e alvarás e garantir as condições, de forma a causar um mínimo de impacto negativo nas comunidades. 

Durante a operação são desenvolvidas inúmeras iniciativas de apoio às comunidades, ao nível central e através de cada insígnia, 

promovendo o bem-estar e a coesão social nas comunidades. Estas são muitas vezes realizadas em parceria com entidades 

locais.

A resposta a este indicador complementa com a secção “Multiplicação da partilha e promoção do bem-estar social” do capítulo 

Better Purpose.

SO2: Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de riscos à corrupção

A Sonae implementa no seu processo de gestão de risco a metodologia internacional Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework (COSO), que permite a identificação dos diferentes tipos de riscos e ameaças ao desenvolvimento dos negócios, 

tanto ao nível estratégico como ao nível operacional. Não tendo sido identificado o risco de corrupção como um risco prioritário 

para o negócio, não foram realizadas avaliações neste sentido. O Código de Conduta e Ética na área de Retalho tem também em 

conta este risco, não existindo reporte de nenhum caso. Para mais informação sobre o processo de gestão de risco - vide capítulo 

sobre gestão de risco e auditoria interna.

SO3: Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação nas políticas e práticas de anticorrupção da organização

Apesar de o risco de corrupção não ser considerado um risco prioritário para o negócio, em 2012, 6.305 colaboradores não 

gestores receberam formação relacionada com procedimentos ou políticas anticorrupção.

SO4: Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção

Em 2012, na Sonae não se verificaram casos de corrupção, pelo que não se verificou a necessidade de implementar medidas de 

resposta a este tipo de situações.

SO5: Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e em grupos de pressão

Em Portugal, participação na PARCA (Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, criada pelo 

Governo em 2011). Foco nas questões dos prazos de pagamento, das práticas restritivas e dos sistemas de pagamento. A nível 

europeu, participação no Fórum de Alto Nível para o melhor funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar, contributo 

para o Livro Verde sobre práticas comerciais desleais na cadeia de abastecimento alimentar e não alimentar e Plano de Ação 

para o setor do retalho. Foco nas questões das relações verticais na cadeia de abastecimento alimentar e na importância do setor 

do retalho para a economia da UE. Outras iniciativas relevantes: Sonae integra iniciativa europeia de combate ao desperdício no 

retalho (“Waste Agreement”) e adere à iniciativa “Partnering for Cyber Resilience” do WEF.

SO6: Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos políticos, políticos ou a instituições relacionadas, 

discriminadas por país

Não disponível.

SO7: Número total de ações judiciais por concorrência desleal, antitrust e práticas de monopólio, bem como seus resultados

Não disponível.
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SO8: Montantes das coimas significativas e número total de sanções não monetárias por incumprimento das leis e 

regulamentos

Em 2012, o valor referente a coimas relacionadas com incumprimento de leis e regulamentos foi de 2.045 €. Existiram duas 

sanções não monetárias.

Âmbito de reporte: Retalho.

SO9: Operações com potencial ou atual impacto negativo significativo nas comunidades locais

Apesar de cada uma das áreas de negócio da Sonae ter impactes específicos das respetivas atividades, foram identificados 

impactos ambientais e sociais tranversais: 

Impactos ambientais: energia e emissões; resíduos; consumo de água; transportes; impactos da cadeia de fornecimento; 

Biodiversidade e habitats; Campos eletromagnéticos (Sonaecom). A nossa atividade tem impactos nas alterações climáticas, 

existindo uma preocupação em diminuí-los. No caso do Retalho estas alterações estão relacionadas com o consumo de energia 

nas lojas e no transporte de mercadorias.

Impactos sociais: Criação de emprego direto e indireto; Satisfação e investimento nos colaboradores; Saúde e Segurança dos 

stakeholders; Envolvimento com a comunidade; Cadeia de valor; Segurança Alimentar.

O Clube de Produtores Continente, criado em 1998 tem a missão de promover os produtos nacionais de acordo com elevados 

padrões de qualidade e segurança.

A resposta a este indicador complementa com a informação disponibilizada no capítulo Better Purpose.

SO10: Medidas implementadas de prevenção e mitigação aplicadas em operações  com potencial ou real impacto negativo 

significativo  nas comunidades locais.

Remeter para a informação disponibilizada no capítulo Better Purpose.

INDICADORES SOCIAIS – Responsabilidade pelo Produto 

PR1: Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços em que os impactos de saúde e segurança são avaliados com o objetivo de 

efetuar melhorias, bem como a percentagem das principais categorias de produtos e serviços sujeitas a tais procedimentos

Temos em conta os impactos na saúde e segurança dos produtos Marca Própria nas várias fases do seu ciclo de vida dos seus 

produtos. Por exemplo, ao nível dos produtos eletrónicos, realizamos junto do fabricante o desenvolvimento da imagem do 

produto, da embalagem e do manual. Todo o processo de fabrico deste tipo de produtos é acompanhado, através das várias 

inspeções. Ao nível alimentar, efetuamos a pesquisa e desenvolvimento de produto, por exemplo, através da otimização do seu 

perfil nutricional.



Auditorias a fornecedores por área (2012)

A aprovação dos produtos passa pela obrigação de apresentação de evidências de cumprimento da Norma Europeia em vigor 

para o produto, para além do cumprimento do Caderno de Encargos da marca. O processo de produção é acompanhado por 

técnicos internos, são validadas as diferentes fases de produção, desde a Proto sample, a pre-production sample até à Golden 

sample. Para além de suporte técnico com entidades locais fazendo inspeções ao produto nas fábricas. Na área de têxtil são 

testados todos os produtos de marcas controladas por laboratórios creditados (CITEVE e SGS).

A resposta a este indicador complementa com a informação reportada na secção “Responsabilidade nos produtos de marca  

própria” do capítulo Better Purpose.

PR2: Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos à aos 

impactos, na saúde e segurança, dos produtos e serviços durante o respetivo ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado

Não disponível.

Número de análises a produtos de Marca Própria (2012)

Alimentar Não alimentar Têxtil Desporto Eletrónica

N.º total de fornecedores (n.º) 734 2.822 300 415 165

Nacionais 401 1.734 107 54 3

Estrangeiros 333 1.088 193 361 162

N.º total de fornecedores 
auditados (n.º)

629 102 22 0 20

Nacionais 334 3 0 0

Estrangeiros 295 99 22 20

Percentagem total de fornecedores 
auditados (%)

85,7% 3,6% 7,3% 0,0% 12,1%

Percentagem de fornecedores 
nacionais auditados (%)

83,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Percentagem de fornecedores 
estrangeiros auditados (%)

88,6% 9,1% 11,4% 0,0% 12,3%

Âmbito de reporte: Retalho

Alimentar Não alimentar Têxtil Desporto Eletrónica

Total 485.035 6.995 89.112 38.030 903

Em laboratórios internos 475.500 5.765 42.112 30 -

Em laboratórios externos 9.535 1.230 47.000 38.000 -
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PR3: Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos, e a percentagem de produtos e serviços 

significativos sujeitos a tais requisitos

Remeter para as secções “Oferta responsável e escolha informada” e “Responsabilidade nos produtos de marca própria” do 

capítulo Better Purpose.

PR4: Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos à 

informação e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado

Não disponível.

PR5: Procedimentos relacionados com a satisfação do Cliente, incluindo resultados de pesquisas que meçam a satisfação do 

Cliente

Evolução do número de sugestões e reclamações registadas por insígnia.

A resposta a este indicador complementa com a informação reportada na seção “Clientes Sonae” do capítulo 1.7 Os nossos 

Stakeholders.

Total de Colaboradores por Categoria Funcional (n.º) 2011 2012 Total

Continente 41.314 63.546 63.514

Modelo* 13.971 - -

Modelo Bonjour* 378 - -

Modalfa 3.929 5.472 5.430

Zippy 456 3.736 3.663

Worten 20.023 22.850 20.947

Vobis 827 817 417

Sport Zone 563 271 184

Well's 510 3.233 4.086

Bom Bocado 208 346 441

Book.it 24 40 54

Loop 24 17 5

Outros - 257 226

Total 82.227 100.585 98.967

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

* No âmbito do processo de Marca Única, estas insígnias passaram a Continente Modelo e Continente Bom Dia, sendo em 2012 reportadas na rubrica Continente.



PR6: Programas de observância das leis, normas e códigos voluntários relacionados com comunicações de marketing, 

incluindo publicidade, promoção e patrocínio

A Sonae subscreve, desde 2009, os Compromissos da Indústria Alimentar, sobre Alimentação, Atividade Física e Saúde relativos 

às comunicações de publicidade e marketing dirigidas às crianças. Estes compromissos, desenvolvidos pela FIPA – Federação das 

Indústrias Portuguesas Agroalimentares e pela APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes têm por objetivo a alteração do tipo 

de bebidas e alimentos publicitados através da televisão, publicações e internet, que são dirigidas a crianças com menos de 12 anos.

PR7: Número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos voluntários relativos  

a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção de patrocínio, discriminados por tipo de resultado

Não disponível.

PR8: Número total de reclamações registadas relativas à violação da privacidade de clientes

Não disponível.

PR9: Montante das coimas (significativas) por incumprimento de leis e regulamentos relativos ao fornecimento e utilização 

de produtos e serviços

Evolução do total e montante de coimas por incumprimento de legislação relativa a produtos.

2012

N.º total de sanções administrativas ou judiciais impostas por não cumprir com as leis ou 
regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços (nº)

58

Valor monetário total de multas significativas (€) 162.055




