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o	longo	dos	mais	de	50	anos	de	actividade	da	Sonae,	sempre	foi	dada	especial	atenção	aos	
aspectos	ambientais,	sociais	e	económicos.	O	crescimento	atingido	deve-se	também	a	uma	cultura	empresarial	
que,	desde	sempre,	acreditou	na	inovação,	na	antecipação	de	necessidades	e	na	vontade	de	surpreender	e	de	
questionar	modelos	de	gestão	e	ortodoxias	dominantes.
Em	2009	demos,	sem	dúvida,	continuidade	a	esta	linha	de	acção,	aumentando	o	volume	de	negócios,	investindo	
no	nosso	capital	humano	e	na	sociedade	e	não	abdicando	do	empenho	em	reduzir	os	nossos	principais	impactes	
ambientais.	
São	 resultados	 alcançados	 num	 contexto	 económico,	 no	 mínimo,	 desafiante	 e	 que	 vêm	 reforçar	 a	 nossa	
convicção	de	que	só	com	uma	visão	estratégica	integradora	dos	aspectos	económicos,	sociais	e	ambientais	se	
consegue	atingir	o	sucesso.
O	ano	de	2009	foi	também	um	período	de	reorganização	da	nossa	estrutura	empresarial.	Foram	implementadas	
várias	alterações	organizacionais,	concebidas	para	acelerar	o	crescimento	e	enfoque	na	actividade	do	Retalho	
e	dando	crescente	autonomia	às	nossas	“parcerias	core”	nas	áreas	de	Centros	Comerciais	e	Telecomunicações.	
O	formato	seguido	este	ano	no	nosso	relatório	 leva	em	conta	a	reorganização	 interna	que	 levámos	a	cabo,	
dando	mais	ênfase	ao	negócio	do	Retalho	face	a	publicações	anteriores	e	produzindo	relatórios	autónomos	
e	detalhados	paras	as	demais	áreas.
Estamos	convencidos	de	estarmos	a	prosseguir	uma	estratégia	ambiciosa	e	clara	de	crescimento	sustentado.	
Com	 este	 documento	 pretendemos	 oferecer	 uma	 visão	 simples	 e	 objectiva	 do	 nosso	 forte	 compromisso	
corporativo	para	com	a	Sustentabilidade.	Como	maior	empregador	privado	nacional	e	organização	que	interage,	
diariamente,	com	milhões	de	partes	 interessadas,	estamos	cientes	de	que	podemos	e	devemos	 influenciar	
a	sociedade	a	adoptar	atitudes	mais	responsáveis.

-
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Neste	 âmbito,	 destaco	 as	 diversas	 iniciativas	 de	 alimentação	 responsável,	 o	 relacionamento	 ético	 com	
fornecedores,	 a	 aposta	 na	 agricultura	 Portuguesa	 através	 do	 Clube	 de	 Produtores,	 a	 disponibilização	 de	
produtos	mais	“amigos	do	ambiente”,	bem	como	as	diversas	acções	de	racionalização	do	consumo	de	recursos	
e	de	envolvimento	com	as	comunidades.
Conhecemos	bem	os	desafios	e	as	oportunidades	que	se	nos	colocam	e	estamos	preparados	para	enfrentar	
o	futuro	da	melhor	forma.
Como	 já	 referi,	 acreditamos	 que	 a	 abordagem	 séria	 à	 Sustentabilidade	 que	 temos	 vindo	 a	 desenvolver		
ao	longo	dos	anos	nos	tornará	ainda	mais	fortes,	catapultando-nos	para	níveis	mais	elevados	de	desempenho	
económico,	ambiental	e	social.

Paulo	Azevedo	
CEO Sonae
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MISSÃO,	VALORES
E	GRANDES	MARCOS
DE	SUSTENTABILIDADE
-

Missão
Criar	 valor	 económico	 e	 social	 a	 longo	 prazo,	 transmitindo	 os	 benefícios	 do	 progresso	 e	 da	 inovação	 a	 um	
número	cada	vez	maior	de	pessoas.

Valores e Princípios
Os	valores	e	princípios	corporativos	da	Sonae	são	como	que	a	“cadeia	de	união”	que	une	todos	os	negócios,	
garantindo	uma	força	colectiva	e	um	futuro	comum.	Representam	os	princípios	pelos	quais	a	empresa	pauta	
a	sua	actividade	e	a	relação	com	todos	os	seus	stakeholders.	Os	valores	e	princípios	corporativos	da	Sonae,	
partilhados	pelos	seus	gestores	e	colaboradores,	são	considerados	como	factores	fundamentais	e	estruturais	
para	as	competências	distintivas	da	Empresa.

As  características  fundamentais  da  cultura  corporativa  da  Sonae 
materializam-se em sete valores:

Ética e confiança
A	Sonae	tem	como	compromisso	fundamental	a	criação	de	valor	económico	baseado	em	princípios	de	ética	
e	desenvolvimento	sustentável,	num	horizonte	de	longo	prazo	e	assente	em	relações	de	confiança	com	todos	
os	interlocutores.

Pessoas no centro do sucesso
Os	 colaboradores	 são	 um	 factor	 distintivo	 nos	 mercados	 onde	 a	 Sonae	 desenvolve	 os	 seus	 negócios.	
A	 Empresa	 acredita	 que	 os	 factores	 cruciais	 para	 a	 atracção	 de	 recursos	 humanos	 de	 elevada	 capacidade	
são:	o	desenvolvimento	das	capacidades	e	competências	de	cada	um;	o	fomento	de	uma	cultura	interna	que	
promova	a	meritocracia;	os	desafios	constantes;	e	a	predisposição	para	a	mudança.

Ambição
A	 ambição	 continua	 a	 ser	 a	 principal	 força	 impulsionadora	 do	 sucesso	 da	 Sonae.	 Ânimo	 que	 permitiu	
a	transformação	de	um	pequeno	negócio	de	laminados	de	madeira	numa	das	maiores	empresas	sediadas	em	
Portugal,	com	uma	presença	internacional	crescente	e	líder	de	quase	todos	os	sectores	nos	quais	está	presente.



Inovação
Para	a	Sonae,	a	inovação	consiste	em	muito	mais	do	que	simplesmente	a	criação	de	novos	produtos	e	serviços.	
A	inovação	está	na	essência	e	na	origem	dos	negócios.	A	Sonae	acredita	que	a	aprendizagem	também	se	faz	
pelos	erros	e	pelos	insucessos,	estando	consciente,	no	entanto,	da	importância	de	saber	balancear	este	factor	
dentro	dos	padrões	regulares	de	risco.

Responsabilidade Social
A	 Sonae	 inclui,	 nos	 seus	 valores	 e	 cultura,	 um	 princípio	 de	 Sustentabilidade	 como	 base	 da	 adopção	 de	 um	
papel	activo	de	contribuição	para	a	melhoria	da	sociedade	em	que	se	insere,	com	forte	preocupação	ambiental	
e	comunitária,	assim	como	com	um	respeito	grande	pelos	colaboradores,	clientes,	accionistas	e	fornecedores.

Frugalidade e Eficiência
A	Sonae	é	exímia	na	eficiência,	na	competição	saudável	e	no	desenvolvimento	de	projectos	de	grande	alcance.	
A	Sonae	procura	optimizar	os	seus	recursos,	seleccionando	cuidadosamente	onde	e	quando	utilizar	os	mesmos,	
a	fim	de	maximizar	os	seus	retornos.

Cooperação e Independência
A	 Sonae	 adopta	 uma	 posição	 de	 independência	 e	 autonomia	 em	 relação	 aos	 poderes	 central	 e	 local,	 mas	
sempre	com	abertura	e	predisposição	para	cooperar	com	os	governos,	com	o	objectivo	de	melhorar	o	quadro	
regulamentar,	legislativo	e	social.

Sustentabilidade na Sonae – Grandes Marcos
Os	 princípios	 de	 Sustentabilidade	 estiveram	 sempre	 presentes	 na	 Sonae,	 desde	 a	 sua	 criação.	 Ao	 longo	
dos	anos,	a	Sonae	apresentou	desempenhos	positivos,	não	só	em	termos	de	rentabilidade,	mas	também	dos	
progressos	sociais	alcançados	através	do	apoio	à	comunidade,	no	respeito	pelo	ambiente	e	nas	preocupações	
de	 Governação	 Corporativa,	 cuja	 base	 esteve	 na	 adopção	 de	 políticas	 de	 transparência	 e	 regras	 internas	
concebidas	para	garantir	comportamentos	éticos	e	responsáveis	por	parte	da	organização.

Principais Iniciativas da Sonae relacionadas com a Sustentabilidade

Ano Iniciativa

1995 Lançamento	 do	 Projecto  Horizon,	 com	 o	 objectivo	 de	 reforçar	
a	 gestão	 ambiental,	 considerada	 como	 um	 factor	 de	 diferenciação	
e	vantagem	competitiva;	adesão	ao	Conselho Mundial de Negócios para 
o Desenvolvimento Sustentável	(World	Business	Council	for	Sustainable	
Development).	

1996 Criação	do	Fórum de Ambiente,	com	o	objectivo	de	discutir	as	boas	práticas	
existentes,	partilhar	experiências	e	trocar	informações	sobre	o	Ambiente.	

1999 Lançamento	 do	 Programa  Eco2  XXI,	 tendo	 por	 objectivo	 a	 efectiva	
implementação	de	acções	com	vista	ao	aumento	da	eficiência	ambiental.	

2000 Aprovação,	 pelo	 Conselho	 de	 Administração,	 da	 Política  de  Ambiente	
e	do	sistema	de	gestão	ambiental	da	Sonae.	

2001 Envolvimento	activo	na	criação	do	BCSD Portugal - Conselho Empresarial 
para  o  Desenvolvimento  Sustentável	 (membro	 da	 rede	 regional	 do	 World	
Business	 Council	 for	 Sustainable	 Development),	 apresentando-se	 a	 Sonae	
como	 membro	 fundador;	 publicação	 do	 primeiro	 Relatório	 de	 Ambiente	
da	Sonae.

2004 Adesão	ao	Global Compact das Nações Unidas.

2005 Assinatura	 da	 World  Safety  Declaration;	 criação	 do	 Fórum 
de Sustentabilidade,	o	qual	se	desenvolveu	a	partir	do	Fórum de Ambiente.	

2007 Publicação	do	primeiro	Relatório de Sustentabilidade	da	Sonae.	

2008 Assinatura	 do	 Código  de  Conduta  Empresas    e  VIH/SIDA;	 assinatura	
da	Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas.	
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Destaques de 2009

•	 Assinatura	da	carta	relativa	à	Convenção	das	Nações	Unidas	contra	a	Corrupção;
•	 Adopção	 da	 Política	 de	 Sustentabilidade	 do	 Pescado,	 tornando-se	 no	 primeiro	 grupo	 de	 Retalho	

nacional	a	adoptar	uma	Política	neste	âmbito;
•	 Continente	eleito,	pelo	oitavo	ano	consecutivo,	“Marca	de	Confiança”	e,	pelo	segundo	ano	consecutivo	

“Marca	 de	 Confiança	 em	 Ambiente”	 na	 categoria	 “super	 /	 hipermercados”	 no	 estudo	 “Marcas		
de	Confiança	da	Europa”,	das	selecções	do	Reader´s	Digest;

•	 Worten	 eleita	 “Marca	 de	 Confiança”	 na	 categoria	 “Lojas	 de	 distribuição	 não-alimentares”,	 no	 estudo	
“Marcas	de	Confiança	da	Europa”,	das	selecções	do	Reader´s	Digest;			

•	 Alargamento	da	oferta	de	produtos	alimentares	mais	saudáveis;
•	 Lançamento	 do	 Projecto	 Hiper	 Saudável,	 tendo-se	 iniciado	 o	 aconselhamento	 nutricional	 em	

Hipermercados	Continente;
•	 Certificação	 ambiental	 da	 primeira	 loja	 autónoma	 de	 retalho	 não	 alimentar	 -	 Worten	 do	 Colombo	 -		

e	do	primeiro	hipermercado	na	Região	Autónoma	da	Madeira	-	Modelo	de	Machico;
•	 Sonae	integrou	o	Carbon	Disclosure	Project,	tendo	reportado	informação	sobre	a	sua	pegada	carbónica;
•	 Missão	Sorriso	recebe	prémio	“Master	Responsabilidade	Social”,	atribuído	pela	Revista	Distribuição	Hoje;
•	 Projecto	 Personæ	 da	 Sonae	 Sierra	 foi	 considerado	 Best	 Risk	 Training	 Programme	 	 na	 Europa,	 nos	

European	Risk	Management	Awards	de	2009;
•	 Sonae	 Sierra	 venceu	 na	 categoria	 “Market	 transformation”,	 dos	 Prémios	 Sustainable	 Energy	 Europe	

Awards;
•	 Sonae	Sierra	considerada	Best	Retail	Developer	of	the	Year	da	Península	Ibérica,	pelos	Euromoney	Real	

State	Awards;
•	 A	Optimus,	operadora	móvel	da	Sonaecom,	foi	distinguida	na	categoria	Inovação	de	Serviço,	no	âmbito	

dos	conceituados	prémios	Global	Telecoms	Business	Innovation	Awards;
•	 O	“Optimus	Concept	Store”	da	Casa	da	Música	foi	distinguido	com	o	1.º	Prémio	“Digital	Signage	Best	

Practice	Awards	2009”;
•	 A	 imagem	 desenvolvida	 para	 comemoração	 dos	 50	 anos	 Sonae,	 “Sonae	 50”,	 venceu	 na	 Categoria	

“Corporate	Identity”	o	prémio	Red	Dot:	Communication	Design	2009.

€5.665 Milhões
Volume de Negócios

+ 5,8%
Var. 2008 - 2009

39.372
Colaboradores

+ 5,2%
Var. 2008 - 2009

 €614 Milhões
CAPEX

- 30,7%
Var. 2008 - 2009

1.516 Mil
Horas de Formação

- 12%
Var. 2008 - 2009

39 h/colaborador

€9,6 Milhões
Apoio à comunidade

11,3% dos resultados 
antes de impostos

€74 Milhões
Resultado Líquido

+ 89,7%
Var. 2008 - 2009

946 GJ/M€
Consumo de energia 

por Volume de Negócios

-0,04%
Var. 2008 - 2009

832
Lojas de Retalho (*)

832.000 m2 
de área de venda (*)

3.596.781 
Clientes semanais 

no Retalho

+ 9%
Var. 2008 - 2009

(*) Dados não comparáveis com os publicados no ano anterior, devido a alteração da estrutura organizacional da Sonae.

Principais magnitudes de 2009
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	m	2009,	e	apesar	das	adversidades	macroeconómicas	e	de	um	cenário	de	forte	deflação,	a	Sonae	
aumentou	o	seu	Volume	de	Negócios,	gerou	novos	postos	de	trabalho,	investiu	na	comunidade,	reduziu	a	sua	
dívida	líquida	(à	banca)	e	aumentou	os	impostos	directos	pagos	ao	Estado.

A	 Sonae	 concluiu,	 em	 2009,	 a	 implementação	 da	 sua	 nova	 estrutura	 orgânica,	 posicionando-se	 como	
uma	empresa	que	aposta	no	sector	do	retalho	com	duas	parcerias	core:	a	Sonae	Sierra	e	a	Sonaecom.

Sonae
100%
SONAE MC

Retalho	Alimentar

100%
SONAE SR

Retalho	
Especializado

100%
SONAE RP

Imobiliário		
de	Retalho

50%
SONAE SIERRA

Centros	Comerciais

53%
SONAECOM

Telco

100%
GESTÃO DE

INVESTIMENTOS

Hipers	e	supers Categorias	desporto,	
electrónica	e	têxtil

Activos	de	retalho Combina	a	
propriedade,	
promoção,	a	gestão	
e	as	actividades	
de	serviços	para	
terceiros

Telecomunicações,	
Media	e	Software	
e	Sistemas	de	
Informação	(SSI)

Unidades	com	
actividades	de	F&A:	
seguros,	viagens		
e	DIY	

Portugal Portugal e Espanha Portugal

Portugal, Espanha, 
Itália, Alemanha, Grécia, 
Roménia e Brasil e 
serviços a terceiros na 
Sérvia, Chipre, Marrocos e 
Colômbia

Telco e Media:
Portugal
SSI: Austrália, Brasil, 
Espanha, EUA, Irlanda, 
Polónia, Reino Unido, 
México, Malásia e Egipto

Portugal

NEGÓCIOS
CORE

NEGÓCIOS
RELACIONADOS

PARCERIAS
CORE

INVESTIMENTOS
ACTIVOS



O	Volume	de	Negócios	da	Empresa	aproximou-se,	em	2009,	dos	5,7	mil	milhões	de	euros,	o	que	representa	um	crescimento	de	6%	em	relação	
ao	ano	anterior.	À	sólida	performance	do	retalho	em	Portugal,	aliou-se	a	forte	dinâmica	de	expansão	em	Espanha	das	insígnias	Sport	Zone,	Worten	
e	Zippy	com	a	abertura	de	um	total	de	22	novas	lojas,	mais	do	que	duplicando	a	área	de	vendas	naquele	país.	A	estratégia	de	internacionalização	
que	esteve	por	base	da	reestruturação	interna,	começa	assim	a	dar	os	primeiros	frutos,	não	obstante	uma	conjuntura	económica	internacional	
que	continua	desfavorável.

Contribuição para o Volume de Negócios por Área de Negócio

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sonae MC

Sonae SR

Sonae RP

TOTAL 
NEGÓCIOS CORE *

Sonaecom

Sonae Sierra

TOTAL 
PARCERIAS CORE

Gestão de Investimentos

  2008   2009

Colaboradores 2009

39.372
+1.935

vs 
2008

68%

5%

3%

<1%

68% Mulheres / 32% Homens

69% Efectivos / 31% A prazo

96% em Portugal / 4%  
no Estrangeiro

SONAE SIERRA	é	a	especialista	internacional	
em	 centros	 comerciais,	 apaixonada	 por	
introduzir	 inovação	 e	 emoção	 na	 indústria	
dos	 centros	 comerciais.	 Opera	 em	 Portugal,	
Espanha,	 Itália,	 Alemanha,	 Grécia,	 Roménia,	
e	 Brasil,	 fornecendo	 igualmente	 serviços	
a	 terceiros,	 na	 Sérvia,	 Chipre,	 Marrocos	
e	 Colômbia;	 proprietária	 de	 51	 centros	
comerciais	 com	 uma	 ABL	 total	 de	 mais		
de	 2.000	 m2;	 no	 total,	 incluindo	 a	 Gestão	
de	 Centros	 detidos	 por	 terceiros,	 detém	
uma	ABL	de	2.200	m2,	8.924	lojistas	e	mais	
de	436	milhões	de	visitas	em	2009.

SONAE  MC	 é	 líder	 no	 mercado	 nacional	
do	 retalho	 alimentar.	 Revolucionou	
o	 panorama	 comercial	 português,	 com	
a	 abertura	 do	 primeiro	 hipermercado	 em	
Portugal	 há	 25	 anos.	 Tem	 628.000	 m2	 de	
área	 de	 venda	 (+7%	 face	 a	 2008)	 e	 378	
lojas	 repartidas	 pelos	 formatos:	 Área	
Saúde	 (parafarmácias	 e	 óptica),	 Bom	
Bocado	 (restauração),	 Book.it	 (livraria/
papelaria),	 Continente	 (hipermercados)		
e	Modelo	(hiper	e	supermercados).

SONAE  RP	 é	 uma	 unidade	 de	 negócio	
criada	 com	 o	 intuito	 de	 gerir	 activa	
e	 eficazmente	 o	 portfólio	 de	 activos	
imobiliários	do	retalho	de	modo	a	melhorar	
a	rentabilização	desse	portfólio	e	apoiar	os	
objectivos	de	crescimento	da	empresa.

GESTÃO  DE  INVESTIMENTOS	 apoia	
a	 implementação	 da	 estratégia	 corporativa.	
Actualmente	 detém	 no	 seu	 portfólio	
empresas	 que	 operam	 na	 área	 da	 bricolage	
de	 retalho	 (Maxmat),	 agências	 de	 viagens	
(GeoStar)	 e	 corretagem	 de	 seguros	 (MDS),	
sectores	 onde	 se	 considera	 que	 as	 Fusões	
e	 Aquisições	 terão	 um	 papel	 importante	 na	
criação	de	valor.

SONAECOM	 oferece,	 através	 da	 marca	
Optimus,	 uma	 gama	 completa	 de	 serviços	
de	 comunicações	 móveis,	 fixas	 e	 serviços	
multimédia,	 dirigidos	 a	 clientes	 residenciais	
e	 empresariais	 em	 Portugal.	 20%	 de	 quota	
de	mercado	no	segmento	móvel	com	aprox.	
3,4	 milhões	 de	 clientes.	 Líder	 na	 revenue 
assurance	de	telecomunicações	com	a	WeDo	
Technologies.	 Proprietária	 do	 jornal	 Público,	
uma	referência	em	Portugal.	

SONAE  SR	 detém	 posições	 de	 referência	
nos	 respectivos	 segmentos	 do	 mercado	
nacional	 e	 com	 crescente	 importância	 do	
negócio	 internacional.	 Tem	 304.000	 m2	 de	
área	de	venda	(+23%	face	a	2008)	e	454	lojas	
repartidas	 pelas	 insígnias:	 Loop	 (calçado),	
Modalfa	(vestuário),	Sport	Zone	(equipamento	
e	vestuário	desportivo),	Vobis	(equipamentos	
tecnológicos),	 Worten	 (electrodomésticos	
e	electrónica	de	consumo	e	entretenimento),	
Worten	 Mobile	 (telecomunicações	 móveis)		
e	Zippy	(vestuário	de	bebé	e	criança).	

SONAE MC

SONAE SR

SONAECOM

SONAE SIERRA

GESTÃO DE 
INVESTIMENTOS

21%

3%

SONAE RP
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-
3.1	CRIAÇÃO	E	DISTRIBUIÇÃO	DE	VALOR	ECONÓMICO
-

Nota:	O	Valor	Económico	Gerado	é	igual	a	:	Volume	de	Negócios	+	Outros	Proveitos	Operacionais	+	Reavaliação	dos	Activos	Imobiliários

-
3.2	PRINCIPAIS	IMPACTES	AMBIENTAIS	E	SOCIAIS	DA	SONAE
-

Os	 impactes	 ambientais	 e	 sociais	 da	 Sonae	 estão	 associados	 às	 actividades	 de	 cada	 uma	 das	 suas	 áreas	
de	 negócio.	 Apesar	 das	 diferenças	 existentes,	 os	 factores	 energéticos	 e	 respectivas	 emissões	 de	 Gases	
com	 Efeitos	 de	 Estufa	 (GEE),	 a	 produção	 de	 resíduos,	 o	 consumo	 de	 água	 e	 a	 biodiversidade	 constituem	
os	 impactes	 ambientais	 transversais	 da	 actividade	 da	 Sonae.	 Ao	 nível	 social,	 a	 criação	 directa	 e	 indirecta	
de	 postos	 de	 trabalho,	 a	 forte	 aposta	 na	 formação	 dos	 colaboradores	 e	 o	 investimento	 na	 comunidade,	
apresentam-se	como	os	principais	pilares	de	actuação.

Valor Económico Gerado

Valor Económico Retido

Valor Económico Distribuído

12%

5.937

2008 2009

5.693

259
(4%)

228
(4%)

5.678
(96%)

5.465
(96%)

3% 1%

84%

Investidores Estado

Custos com PessoalCustos Operacionais

Em 2009

Volume
de Negócios

€5.665 M
+6%

VAB – Valor 
Acrescentado 

Bruto 
representa 

1,6% do VAB 
da economia 
portuguesa

Criação 
de Emprego

1.935
+ 5%

Revisão Salarial: 
aumentos 

percentuais 
maiores nos 
salários mais 

baixos

Redução 
da Dívida

- 3%

Investimento 
na Comunidade

€9,6 M

Impostos 
directos 

pagos ao Estado

+80%

Nota:	Milhões	de	euros



Principais impactes ambientais e sociais da Sonae

SONAE MC  
e SONAE SR
Retalho

SONAE RP  
e SONAE SIERRA	
Imobiliário

SONAECOM
Telecomunicações

GESTÃO DE 
INVESTIMENTOS
Diversos

Ambientais

.	Energia	e	Emissões	GEE

.	Transportes

.	Resíduos

.	Consumo	de	água

. Impactes	resultantes	da
		cadeia	de	abastecimento

.	Energia	e	Emissões	GEE

.	Resíduos

.	Consumo	de	água

.	Biodiversidade	e	habitats

.	Energia	e	Emissões	GEE

.	Resíduos

.	Campos	electromagnéticos

.	Consumo	de	água

.	Energia	e	Emissões	GEE

.	Transportes

.	Resíduos

.	Consumo	de	água

Sociais

.	Criação	de	postos	de	trabalho					
		directos	e	indirectos
.	Satisfação	e	investimento	
		nos	colaboradores
.	Saúde	e	segurança	
		(colaboradores,clientes	
		e	visitantes)
.	Segurança	alimentar
.	Cadeia	de	abastecimento
.	Envolvimento	com	a	
		comunidade

. Criação	de	postos	de	trabalho
		directos	e	indirectos
.	Satisfação	e	investimento	nos		
		colaboradores
.	Saúde	e	segurança
		(colaboradores,	lojistas,
		fornecedores	e	visitantes)
.	Cadeia	de	Valor	–	satisfação	e	
		cooperação	com	fornecedores,			
		lojistas	e	visitantes
. Envolvimento	com	a	
		comunidade	e	com	os	
		visitantes

.	Criação	de	postos	de	trabalho			
		directos	e	indirectos
.	Satisfação	e	investimento	nos		
		colaboradores
.	Saúde	e	segurança
		(colaboradores	e	clientes)
.	Inclusão	digital
.	Sociedade	de	informação
. Envolvimento	com	a	
		comunidade

.	Criação	de	postos	de	trabalho	
		directos	e	indirectos
.	Satisfação	e	investimento	nos		
		colaboradores
.	Saúde	e	segurança
.	Envolvimento	com	a	
		comunidade

Indicadores ambientais e sociais da Sonae1 

Consumo de Energia por Volume de Negócios
946 GJ/Milhão de euros
-0,04% Var. 2008-2009

Consumo de Água por Volume de Negócios
402 m3/Milhão de euros

-1,6% Var. 2008-2009

Produção de Resíduos por Volume de Negócios
19 ton/Milhão de euros
-3,2% Var. 2008-2009

Investimento em I&D
€ 74,5 M

1,2% do Volume de Negócios

Valorização dos Resíduos
Taxa de valorização de 68%

+4pp face a 2008

Formação por colaborador
1.515.951 horas de formação

39 horas/colab.
-12% Var. 2008-2009

Acidentes de trabalho
1.213 acidentes de trabalho

-28% Var. 2008-2009

Taxa de absentismo
0,35%

-0,12 p.p face a 2008 

 

Investimento na Comunidade 
por Volume de Negócios

1.702 € investidos/Milhão de euros gerados
-17% Var. 2008-2009

Emissões de CO
2
 por Volume de Negócios

73 tonCO
2
e/Milhão de euros

+0,09% Var. 2008-2009

1 Os valores apresentados resultam da consolidação dos indicadores de cada negócio. As metodologias e factores de emissão utilizados são os apropriados às suas actividades e estão disponíveis nos respectivos 
  Relatórios de Sustentabilidade. As emissões reportadas neste documento dizem respeito às actividades do scope 1 e 2 do Green House Gas Protocol. 
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-
3.3	INVESTIMENTO	NAS	COMUNIDADES
-

A	 Sonae	 tem	 contribuído,	 através	 de	 acções	 que	 promovem	 a	 coesão	 social,	 para	 o	 desenvolvimento	
das	localidades,	regiões	e	países	onde	opera.
A	 criação	 de	 emprego,	 o	 investimento	 em	 iniciativas	 que	 pretendem	 melhorar	 a	 qualidade	 de	 vida	 das	
populações	e	o	desenvolvimento	de	parcerias	com	instituições	da	comunidade,	são	exemplos	das	formas	
para	solucionar	alguns	problemas	e	reforçar	o	desenvolvimento	socio-económico	das	comunidades.
Existindo	 uma	 orientação	 clara	 da	 Sonae	 na	 definição	 das	 áreas	 de	 apoio	 às	 comunidades,	 as	 diferentes	
unidades	 de	 negócio	 têm	 a	 liberdade	 para	 definir	 as	 suas	 estratégias	 e	 identificar	 as	 prioridades	
de	investimento,	numa	comunhão	entre	a	respectiva	área	de	negócio	e	as	necessidades	das	populações.	

Algumas	das	acções,	pelo	seu	carácter	mais	tranversal,	são	desenvolvidas	ao	nível	corporativo.

APOIO ÀS COMUNIDADES

INVESTIMENTO CORPORATIVO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES

Aprender a Empreender
A	Sonae	patrocinou	a	competição	nacional	 “A	Empresa”,	promovida	pela	Associação	Junior	Achievement	
Portugal,	 que	 se	 destina	 a	 promover	 o	 empreendedorismo	 e	 ideias	 de	 negócio	 inovadoras	 de	 alunos		
do	Ensino	Secundário.

Fundação Serralves 
A	 Sonae	 foi	 mecenas	 exclusivo	 da	 exposição	 “Emissores	 Reunidos”,	 realizada	 pela	 Fundação	 de	 Serralves,	
da	qual	é	membro	fundador.	Pensada	para	um	edifício	onde	funcionava	uma	estação	de	rádio,	nesta	mostra	
os	artistas	reinventam	os	espaços	do	edifício	e	utilizam	os	materiais	da	antiga	estação	de	rádio	nas	suas	obras.

Green Project Awards
A	 Sonae	 apoiou,	 pelo	 segundo	 ano	 consecutivo,	 os	 Green	 Project	 Awards,	 uma	 iniciativa	 que	 distingue	
as	boas	práticas	empresariais	nos	campos	ambiental	e	de	desenvolvimento	sustentável.

Sonae MC  5.993.682 €

Sonae SR  1.259.852 €

Gestão de Investimentos  190.916 €

Sonae Sierra  1.142.628 €

Sonaecom  262.380 €

Centro Corporativo  791.000 €

62%

13%

2%

12%

3%

8%

€9,6	Milhões	de	apoio	
às	comunidades

11,3%	dos	Resultados	antes	
de	Impostos

2.619	Instituições	apoiadas



Casa da Música
Como	membro	fundador	da	Casa	da	Música,	a	Sonae	apoiou,	mais	uma	vez	em	2009,	as	suas	 iniciativas,	
promovendo	a	cultura.

Um mês, uma história de vida
No	 âmbito	 do	 projecto	 Porto	 de	 Futuro,	 em	 que	 a	 Sonae	 está	 envolvida	 desde	 2008,	 foi	 desenvolvido	
o	 programa	 “Role	 Models”	 que	 seleccionou	 11	 figuras	 nacionais	 com	 percursos	 exemplares,	 a	 serem	
apresentadas	aos	alunos	das	escolas	do	Cerco.	Belmiro	de	Azevedo	foi	a	primeira	personalidade	a	participar.

Participação em Associações
Participação	na	COTEC,	AEP,	APED,	World	Economic	Forum,	ERT,	WBCSD	e	BCSD	Portugal.

As	 restantes	 acções	 de	 envolvimento	 com	 as	 comunidades	 das	 diferentes	 unidades	 de	 negócio	 são	
apresentadas	nos	Pontos	5.	(Retalho),	6.	(Centros	Comerciais)	e	7.	(Telecomunicações),	deste	documento.





A	GESTÃO
-
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-
A	GESTÃO
-

Uma	 gestão	 efectiva	 implica	 um	 modelo	 de	 governo	 sólido	 e	 flexível,	 capaz	 de	 dinamizar	 uma	 equipa		
que	ultrapassa	os	39	mil	colaboradores	onde	a	valorização	do	mérito	e	a	formação	permanente	constituem		
os	pilares	do	crescimento.

-
4.1	MODELO	DE	GOVERNO
-

		estrutura	de	Governo	da	Sociedade	é	composta	pelo	Conselho	de	Administração,	Conselho	
Fiscal	e	pelo	Revisor	Oficial	de	Contas,	 todos	eleitos	pela	Assembleia	Geral	de	Accionistas,	 tendo	o	Conselho	
de	Administração	delegado	a	gestão	corrente	da	Sociedade	numa	Comissão	Executiva.

Os	membros	dos	órgãos	sociais,	da	Mesa	da	Assembleia	Geral	e	da	Comissão	de	Vencimentos	são	eleitos	em	
Assembleia	 Geral	 de	 Accionistas	 (AGA)	 por	 períodos	 de	 quatro	 anos,	 sem	 prejuízo	 da	 possibilidade	 da	 sua	
reeleição.	 Esta	 AGA	 aprova	 a	 política	 de	 remuneração	 dos	 órgãos	 sociais	 e	 dos	 dirigentes,	 tendo	 delegado	
a	fixação	das	remunerações	numa	Comissão	de	Vencimentos,	cuja	remuneração	é	ela	própria	fixada	pela	AGA.
O  Conselho  de  Administração	 é	 assim	
o	 órgão	 responsável	 por	 gerir	 os	 negócios	
da	 Sociedade,	 praticar	 todos	 os	 actos	 de	
administração	 relativos	 ao	 objecto	 social,	
determinar	 a	 orientação	 estratégica	 e	
proceder	 à	 designação	 e	 supervisão	 geral	
da	actuação	da	Comissão	Executiva	e	das	
restantes	 comissões	 especializadas	 por	
si	 constituídas.	 Por	 sua	 vez,	 a	 Comissão 
Executiva	dispõe	de	todos	os	poderes	de	
gestão	 corrente	 da	 Sociedade	 delegados	
pelo	Conselho	de	Administração.

Assembleia Geral

Conselho 
de Administração

Comissão
de Vencimentos

Comissão
Executiva

Auditor Externo

Conselho Fiscal



Em	 2009,	 decidiu	 fundir-se	 o	 Centro	 Corporativo	 da	 Sonae	 com	 o	 do	 negócio	 do	 retalho,	 criando	 uma	
estrutura	 corporativa	 única,	 geradora	 de	 sinergias	 de	 forma	 a	 libertar	 recursos	 para	 os	 novos	 desafios.		
Esta	mudança	teve	por	objectivo	reforçar	o	foco	nas	actividades	do	retalho	e	nos	activos	com	maior	potencial	
para	promover	o	desenvolvimento	de	novos	negócios	e	a	criação	de	valor	para	os	seus	accionistas.

Nota:	Bernd	Hubert	Joachim	Bothe	foi	cooptado	pelo	Conselho	de	Administração	no	dia	17	de	Março	de	2009,	tendo	essa	cooptação	sido	ratificada	na	Assembleia	

Geral	Anual	de	Accionistas	realizada	a	20	de	Abril	de	2009.	Christine	Cross	foi	eleita	para	exercício	de	funções	no	presente	mandato	em	Assembleia	Geral	

Extraordinária	de	Accionistas,	realizada	a	9	de	Novembro	de	2009

Auditoria 
e Gestão de Risco

Assessoria Jurídica 
e Governo Societário

Finanças e Tesouraria

Fiscal

Relações Institucionais,
Marca e Comunicação

Legal

Planeamento 
e Controlo

Relação com 
Investidores

Serviços 
Administrativos

Sistemas 
de Informação

Recursos 
Humanos

Comissão Executiva
Sonae

Composição do Conselho de Administração

Composição da Comissão Executiva  
– Equipa de Gestão –

Belmiro Mendes de Azevedo Presidente Não-Executivo

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Álvaro Cuervo Garcia Não-Executivo Independente

Álvaro Carmona e Costa Portela

Michel Marie Bon Não-Executivo Independente

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 

José Neves Adelino Não-Executivo Independente

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão

Bernd Hubert Joachim Bothe Não-Executivo Independente

Christine Cross Não-Executiva Independente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Presidente da Comissão Executiva

Álvaro Carmona e Costa Portela Executivo

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério  Executivo

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão Executivo
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4.2	GESTÃO	DE	RISCO
-

A	 gestão	 do	 risco	 assume	 uma	 importância	 estratégica	 na	 Sonae,	 que	 tem	 uma	 aplicação	 prática	 nos	 vários	
processos	de	gestão,	sendo	uma	responsabilidade	de	todos	os	colaboradores	da	Empresa.	Com	esta	sistematização,	
pretende-se	aplicar	o	princípio	da	precaução,	através	da	gestão	e	controlo	das	incertezas	e	ameaças	que	podem	
afectar	 os	 objectivos	 de	 negócio	 da	 Empresa.	 Este	 processo	 é	 suportado	 por	 uma	 norma	 interna	 que,	 tendo	
por	base	a	metodologia	 internacional	Enterprise	Risk	Management	-	 Integrated	Framework	(COSO),	permite	a	
identificação	dos	diferentes	tipos	de	riscos	e	ameaças	ao	desenvolvimento	dos	negócios,	tanto	ao	nível	estratégico	
como	ao	nível	operacional.

A	actividade	de	gestão	de	risco,	ao	nível	da	sociedade	e	dos	negócios,	é	apoiada	e	suportada	pelas	 funções	
de	Auditoria	Interna,	Gestão	de	Risco	e	Planeamento	e	Controlo	de	Gestão	através	de	equipas	especializadas	
que	reportam	directamente	aos	respectivos	Conselhos	de	Administração.
	
As	 funções	 de	 Auditoria	 Interna	 e	 Gestão	 de	 Risco	 têm	 por	 missão	 ajudar	 as	 empresas	 a	 atingir	 os	 seus	
objectivos	através	de	uma	abordagem	sistemática	e	estruturada	de	desenvolvimento	e	avaliação	da	eficácia	da	
gestão	e	controlo	dos	riscos	dos	processos	e	dos	sistemas	de	informação.	A	função	de	Planeamento	e	Controlo	
de	Gestão	promove	e	apoia	a	integração	da	gestão	de	risco	no	processo	de	planeamento	e	controlo	de	gestão	
das	empresas.

Os	 riscos	 de	 fiabilidade	 e	 integridade	 da	 informação	 contabilística	 e	 financeira	 são	 igualmente	 avaliados	
e	 reportados	 pela	 actividade	 de	 Auditoria	 Externa.	 No	 final	 de	 Dezembro	 de	 2009,	 as	 funções	 de	 Auditoria	
Interna	e	Gestão	de	Risco	tinham	40	colaboradores	a	tempo	inteiro,	desenvolvendo	o	seu	trabalho	em	todos	
os	países	onde	a	Sonae	se	encontra	presente.	

5.Monitorização
e Reporte

3.Avaliar as estratégias
de gestão de risco

4.Desenvolver 
e implementar acções

de gestão de risco

2. Identificar 
e avaliar os riscos

1. Criar infra-estrutura
de gestão de risco

6.Informação
para a tomada

de decisão

1.	 Metas	e	objectivos
•	 Organização	de	gestão	de	risco
•	 Linguagem	comum	de	risco
•	 Ferramentas	e	processos	de	
	 gestão		de	risco
•	 Recursos

2.	 Identificar	os	riscos
•	 Prioritizar	os	riscos
•	 Averiguar	causas	(drivers)
•	 Elaborar	o	Mapa	de	riscos
•	 Identificar	os	donos	dos	riscos

3.	Determinar	as	respostas	aos	
riscos

3.	Determinar	as	respostas	
aos	riscos

4.	 Desenvolver	planos	de	acções	
	 de	gestão	de	risco
•	 Integrar	plano	de	gestão	de	risco		

no	ciclo	de	planeamento	anual

5.	 Monitorizar	o	progresso	
da	execução	do	plano		
	de	gestão	de	risco

•	 Monitorizar	as	mudanças		
no	perfil	de	risco

•	 Reportar	o	progresso	da	execução		
do	plano	aos	donos	do	risco,		
Gestão	e	Conselho	de	
Administração,	conforme	
apropriado.



O	 Conselho	 de	 Administração,	 através	 da	 Comissão	 de	 Auditoria	 e	 Finanças,	 monitoriza	 as	 actividades	
de	Auditoria	Interna	e	Gestão	de	Risco.

(Pode	ser	encontrada	informação	adicional	sobre	todos	os	aspectos	relacionados	com	Governo	das	Sociedades	
no	Relatório	&	Contas	2009	Sonae,	páginas	43	a	112).

-
4.3	COLABORADORES
-

Para	 a	 Sonae,	 os	 seus	 colaboradores	 são	 um	 dos	 activos	 mais	 valiosos:	 o	 talento,	 o	 conhecimento,	
o	profissionalismo	e	a	dedicação	de	cada	um	contribui	para	o	sucesso	contínuo	da	Sonae.

“Da	 Sonae,	 os	 colaboradores	 podem	 esperar	 por	 oportunidades	 de	 desenvolvimento	 de	 carreira,	 onde	
a	meritocracia	é	promovida	e	a	discriminação	intolerável;	a	formação	é	permanente;	e	o	ambiente	de	trabalho	
é	exigente	e	amigável.”
in	Relatório	&	Contas	Sonae	2009

4.3.1 Caracterização

Em	31	de	Dezembro	de	2009,	a	Sonae	contava	com	39.372 Colaboradores,	mais	5%	do	que	no	ano	anterior.	
O	 custo	 total	 com	 os	 colaboradores	 atingiu	 os	 655	 milhões	 de	 euros,	 7%	 acima	 do	 verificado	 em	 2008,	
representando	12%	do	Volume	de	Negócios.

No	 que	 diz	 respeito	 à	 qualificação	 dos	 colaboradores,	 esta	 é	 bastante	 diversificada.	 A	 percentagem	
de	 colaboradores	 com	 o	 ensino	 secundário	 é	 de	 100%	 na	 Sonaecom	 (82%	 dos	 colaboradores	 Sonaecom	
completaram	 o	 Ensino	 Superior;	 75%	 o	 grau	 de	 Licenciatura	 e	 7%	 o	 de	 Bacharelato)	 e	 de	 mais	 de	 93%	
na	Sonae	Sierra.	Por	outro	lado,	nas	unidades	de	negócio	de	Retalho	o	peso	relativo	atinge	os	42%.

A	 Empresa	 investe	 continuamente	 no	 desenvolvimento	 de	 carreira	 dos	 seus	 colaboradores.	 Através	
do	 acesso	 a	 programas	 educacionais	 e	 de	 formação,	 as	 unidades	 de	 negócio	 de	 retalho	 são	 participantes	
activas	do	programa	“Novas	Oportunidades”	-	iniciativa	governamental	destinada	a	aumentar	a	qualificação	
académica	da	população	portuguesa	-	com	a	abertura	de	centros	de	formação	destinados	a	ministrar	os	níveis	
de	 educação	 obrigatórios,	 assim	 como	 outros	 programas	 profissionais	 e	 de	 formação.	 Para	 além	 deste	
investimento	na	qualificação,	a	 filosofia	na	contratação	de	novos	colaboradores	segue	a	 lógica	da	procura	
de	 talentos.	 Nesse	 sentido,	 há	 duas	 décadas	 que	 é	 realizado	 o	 Programa	 Contacto,	 dirigido	 a	 estudantes	
universitários	finalistas.	

Qualificações dos Colaboradores

Centro Novas Oportunidades (CNO)
A	 Sonae	 investiu	 cerca	 de	 1	 milhão	 de	 euros	 no	 CNO.	 Este	 Centro	 pretende	 dar	
oportunidade	a	mais	de	3.000	colaboradores,	da	área	de	Retalho,	da	região	Norte	do	País,	
de	verem	reconhecidas	as	apetências	profissionais	que	desenvolveram	ao	longo	da	vida.	
Foram	entregues	diplomas	a	330	colaboradores	que	completaram,	em	2009,	o	9.º	e	o	12.º	
anos	de	escolaridade	ao	abrigo	do	programa	“Novas	Oportunidades”.	Celebraram-se	ainda	
diversos	protocolos	a	nível	nacional	com	outros	CNO	de	forma	a	alargar	a	disponibilidade	
deste	programa	a	colaboradores	de	outras	regiões.

Dia Contacto
O	Programa	Contacto,	lançado	em	1986	e	realizado	anualmente	na	Sonae,	permite	aos	
melhores	alunos	finalistas	universitários	tomarem	contacto	com	a	realidade	da	empresa	
e	participarem	durante	1	dia	em	palestras	realizadas	por	elementos	da	gestão	de	topo	
da	 empresa.	 No	 ano	 2009,	 60	 alunos	 foram	 seleccionados	 para	 o	 programa	 e	 ficaram	
depois	integrados	na	bolsa	de	talentos,	tendo	prioridade	em	acções	de	recrutamento.

Ensino secundário ou básico

Licenciatura

Bacharelato

83%

14%

3%
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4.3.2 Mobilidade Interna e Inovação

Também	 a	 Mobilidade  Interna	 tem	 um	 papel	 fundamental	 no	 crescimento	 dos	 colaboradores.	 A	 Sonae	
acredita	 que	 os	 novos	 desafios,	 as	 oportunidades	 de	 aprendizagem,	 o	 aumento	 de	 responsabilidades,	
a	participação	em	projectos,	o	trabalho	em	rede	e	a	rotação	de	funções	numa	determinada	área	funcional,	
ou	mesmo	entre	diferentes	negócios,	são	as	melhores	formas	de	permitir	a	progressão	contínua	ao	 longo	
da	carreira	dos	colaboradores.	É	também	desta	forma	que	a	Empresa	constrói	os	seus	quadros	ao	nível	de	
gestores	 operacionais,	 comerciais	 e	 de	 marketing,	 de	 especialistas	 em	 tecnologia	 (I&D,	 Engenharia	 e	 IT/
IS)	 e	 de	 directores	 funcionais	 e	 operacionais	 com	 talento	 e	 experiência,	 assim	 como	 de	 administradores	
e	gestores	de	topo	com	experiência	adquirida	em	diferentes	domínios.

Princípios que fundamentam a Mobilidade Interna:
•	 O	talento	deve	ser	gerido	e	estar	ao	serviço	de	toda	a	Empresa	e	não	apenas	de	uma	unidade	de	negócio	

ou	função	específica;	
•	 Cada	colaborador	tem	a	responsabilidade	de	chamar	a	si	o	desenvolvimento	da	sua	própria	carreira;	
•	 A	Empresa	oferece	orientações,	oportunidades	e	recursos	com	o	intuito	de	manter	a	empregabilidade	

ao	longo	da	carreira	dos	seus	colaboradores;	
•	 A	Sonae	procura	manter	um	equilíbrio	entre	o	desenvolvimento	de	competências	internas	e	a	captação	

de	competências	fora	da	Empresa.

O	 fomento  da  inovação	 é	 promovido	 através	 da	 partilha  de  conhecimentos  e  de  experiências	 entre	
os	negócios	fazendo	confluir	ideias	diferentes,	partilhando	conhecimento	e	opiniões	e	desafiando	pessoas	
que	combinam	talentos	e	características	únicas	a	 trabalhar	em	conjunto.	Desta	 forma,	a	Sonae	 fomenta	
a	inovação,	reduz	o	risco	de	erros	e	promove	a	partilha	e	a	adopção	de	boas	práticas.

Neste	âmbito,	a	Sonae	promove	os	seguintes	fóruns:
1.	 FINOV,	fórum	dedicado	à	inovação;
2.	 Fórum	de	Sustentabilidade,	para	partilha	de	conhecimentos	e	de	boas	práticas	neste	âmbito;
3.	 Fórum	 de	 Metodologias	 de	 Planeamento	 e	 Controlo	 de	 Gestão,	 para	 promover	 a	 discussão	

e	implementação	das	melhores	metodologias	de	controlo;
4.	 Fórum	Legal,	para	partilha	de	conhecimentos	entre	departamentos	jurídicos	internos;
5.	 Fórum	de	Marketing	e	Comunicação,	com	o	propósito	de	coordenar	entre	todas	as	unidades	de	negócio	

as	negociações	com	as	agências	de	media,	bem	como	promover	a	partilha	de	boas	práticas	de	marketing	
em	seminários	específicos;

6.	 Fórum	de	Engenharia,	Construção	e	Segurança,	para	promoção	e	discussão	da	implementação	de	boas	
práticas,	com	especial	ênfase	para	as	relacionadas	com	a	saúde	e	segurança;

7.	 Fórum	 de	 Negociação,	 com	 o	 propósito	 de	 apresentar,	 analisar	 e	 discutir	 estratégias	 de	 negociação,	
identificando	 oportunidades	 de	 negociação	 conjunta	 com	 fornecedores	 das	 diferentes	 unidades	
de	negócio,	bem	como	a	partilha	de	experiências	e	conhecimentos.

A	Comissão	de	Auditoria	e	a	Comissão	de	Finanças	
foram	criadas	com	o	objectivo	de	servirem	de	
plataforma	para	a	partilha	de	conhecimentos		
e	experiências.

Os	três	Grupos	Consultivos	existentes	–	Recursos	
Humanos,	Gestão	de	Risco	e	Tecnologias	de	
Informação	e	Comunicação	–		para	além	de	
terem	a	mesma	linha	de	actuação	que	os	fóruns	
anteriormente	descritos,	revêem	continuamente	
as	políticas	internas	existentes	e	propõem	as	
alterações	necessárias	nestas	três	áreas	de	
actuação.

Estes	grupos	informais,	considerados	como	grupos	de	partilha	e	de	coordenação,	reúnem	diversas	vezes	
por	ano	e	organizam	seminários	específicos,	workshops	e	cursos	de	formação	internos.

4.3.2 Desenvolvimento das Carreiras e Avaliação

Ao	 nível	 da	 Aprendizagem  e  Desenvolvimento,	 a	 Sonae	 pretende	 que	 a	 formação	 e	 o	 investimento	
no	desenvolvimento	de	competências	sejam	considerados	como	um	factor	essencial	para	a	compreensão,	
antecipação	e	resposta	aos	actuais	e	futuros	desafios	do	mercado	e	da	concorrência,	bem	como	para	ir	ao	
encontro	das	necessidades	estratégicas	da	Empresa.

Neste	âmbito,	foi	criado,	em	2004,	o	Sonae	Learning	Centre,	destinado	ao	reforço,	coordenação	e	organização	
de	acções	de	formação	específicas	para	os	gestores	de	topo	e	colaboradores	técnicos,	conferências,	sessões	



de	formação,	seminários,	cursos	de	curta	e	média	duração,	exposições	e	eventos	sociais.	Para	além	disso,	
a	Sonae	financia	estudos	de	pós-graduação,	particularmente	graus	de	MBA	e	ministra	sessões	de	formação	
contínuas,	lideradas	por	gestores	internos	ou	formadores	externos.

No	que	respeita	a	Remunerações e Benefícios,	a	Sonae	oferece	remunerações	competitivas	e	atractivas,	
bem	como	um	pacote	de	regalias	e	benefícios	completo	e	flexível.	Além	da	remuneração	fixa,	é	ainda	atribuído	
um	 prémio	 de	 desempenho	 de	 valor	 variável,	 com	 o	 objectivo	 de	 premiar	 o	 cumprimento	 dos	 objectivos	
anuais	previamente	definidos,	alinhados	com	os	“indicadores	de	desempenho	principais	(KPI)	das	actividades	
da	 Empresa”,	 “indicadores	 de	 desempenho	 principais	 do	 departamento”	 e	 “indicadores	 de	 desempenho	
principais	pessoais”.

A	 Avaliação  de  Desempenho	 é	 promovida	 pela	 Sonae	 a	 partir	 de	 um	 forte	 encorajamento	 de	 todos	
os	seus	colaboradores	para	que	tenham	um	papel	activo	no	planeamento	e	definição	dos	seus	“indicadores	
de	desempenho	principais”	anuais,	tendo	em	consideração	a	estratégia	e	os	objectivos	da	empresa.
	
Como	acontece	anualmente,	em	2009,	a	Sonae	completou	o	seu	processo	de	avaliação	de	desempenho,	
através	do	qual	o	desempenho	pessoal	e	o	contributo	de	cada	colaborador	para	o	sucesso	da	organização	
foram	medidos	e	avaliados,	daí	derivando	o	cálculo	da	respectiva	remuneração	variável	a	ser	atribuída.

-
4.4	PRINCIPAIS	STAKEHOLDERS	E	FORMAS	DE	DIÁLOGO
-

STAKEHOLDERS SONAE
Retalho, Telecomunicações e Centros Comerciais

Clientes

• Websites
• Sistema de sugestões
 e reclamações
• Provedoria Sonae
• Inquéritos de auscultação

Colaboradores

• Estudos de clima social
• Notícias na internet
• Publicações internas
• Fórum de partilha 
 de conhecimento

Comunidade

• Parcerias com instituições
 representativas
• Projectos 
 de envolvimento
 das comunidades
• Inquéritos de auscultação

Investidores

• Assembleias-Gerais
• Relatórios financeiros 
 trimestrais
• Inquéritos de auscultação

Fornecedores

• Portais de fornecedores
• Visitas e auditorias
• Formação recíproca
• Inquéritos de auscultação
•Avaliação do desempenho

Entidades 
Reguladoras 
e Governamentais

• Relacionamento no 
 planeamento e projecto
 de novas oportunidades
• Participação em diversas
 associações sectoriais

STAKEHOLDERS ESPECÍFICOS
Centros Comerciais

Visitantes

• Websites
• Sistemas de sugestões
 e reclamações
• Provedor Sierra
• Inquéritos de auscultação

Lojistas

• Comunicações escritas
• Reuniões
• Formação
• Inquéritos de auscultação

Media

• Conferências
• Apresentações
• Entrevistas
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Tendo	por	base	a	experiência	que	tem	desenvolvido	na	gestão	dos	seus	negócios,	a	Sonae	identificou	como	seus	
stakeholders	estratégicos:	os	clientes	e	visitantes;	lojistas;	colaboradores;	fornecedores;	parceiros	de	negócio	
e	investidores;	comunidades	onde	se	inserem	os	seus	negócios;	autoridades	reguladoras	e	governamentais.	
A	informação	que	resulta	das	diferentes	formas	de	relacionamento	com	estes	stakeholders	contribui	para	
identificar	 ameaças	 e	 oportunidades	 de	 negócio,	 bem	 como	 para	 identificar	 oportunidades	 de	 melhoria	
no	seu	relacionamento.

Em	2009,	foram	utilizadas	várias	formas	para	proporcionar	um	diálogo	activo,	estabelecendo-se	um	espírito	
de	parceria	com	os	diferentes	grupos	de	stakeholders,	em	que	o	objectivo	passava	por	sensibilizar	as	partes	
interessadas	 para	 as	 questões	 do	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 por	 compreender	 quais	 as	 expectativas	
da	sociedade	face	ao	papel	que	a	Sonae	deve	ter	no	desenvolvimento	económico,	ambiental	e	social	do	País.	
O	 conteúdo	 deste	 relatório	 pretende	 assim	 responder	 aos	 principais	 temas	 que	 foram	 identificados	 pelos	
stakeholders	 no	 decorrer	 das	 actividades	 diárias	 da	 Sonae	 e	 em	 reuniões	 e	 questionários	 específicos	 que	
foram	desenvolvidos	para	este	fim	e	que	serão	detalhados	no	capítulo	5	deste	relatório.

-
4.5	O	FUTURO:	PRINCIPAIS	LINHAS	ORIENTADORAS
-

No	 início	 de	 2009,	 a	 Sonae	 anunciou	 um	 conjunto	 de	 objectivos	 estratégicos	 para	 assegurar	 um	
crescimento	contínuo	e	sustentado	e	assim	transformar-se	numa	multinacional	de	retalho	de	referência.	
Desta	 forma,	 a	 Empresa	 posicionou-se	 claramente	 como	 uma	 empresa	 de	 retalho,	 com	 participações	
estratégicas	de	referência	na	área	de	Centros	Comerciais	e	de	Telecomunicações.

Desde	o	início	da	actividade	
da	Sonae	nos	anos	60,	que	
os	aspectos	da	Governance,	
Ambientais	e	Sociais,	
assumiram	um	carácter	
central	na	sua	gestão.	
Só	assim		se	consegue	
gerar	valor	económico	para	
o	accionista	e	restantes	
stakeholders.

Promover o crescimento sustentável da Sonae e contribuir para o desenvolvimento do País

Objectivos Estratégicos

Internacionalização
Aumentar a presença em mercados internacionais

Diversificação do estilo de investimento
Adoptar estilos de investimentos mais apropriados a cada negócio

Alavancar a excepcional base de activos em Portugal
Inovar, gerar negócios e reforçar a posição competitiva no mercado 

Pilares de Actuação para alcançar os objectivos estratégicos

Governance

Manter os elevados
padrões éticos da
Administração, e

colaboradores em 
geral, na interacção

com os vários 
stakeholders nos
diversos países.

Melhorar o nosso
desempenho

ambiental através
da continuação 

de investimentos 
que promovam 

a diminuição 
da pegada
ecológica.

Contribuir para
o crescimento

económico-sócio-
ambiental das

regiões e países 
em que a Sonae

opera. Defesa dos
Direitos Humanos 
e da meritrocacia.

Ambiente Social







RETALHO
-

5
-
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-
RETALHO
-

	m	 resultado	 da	 reflexão	 estratégica	 e	 correspondente	 reorganização	 da	 Empresa,	 a	 Sonae	
identifica-se,	 actualmente,	 como	 uma	 empresa	 de	 Retalho,	 área	 de	 negócio	 que	 representa	 cerca	 de	 75%		
do	Volume	de	Negócios	e	emprega	90%	dos	seus	colaboradores.

O	negócio	do	Retalho	foi	dividido	em	duas	empresas	-	Sonae	MC	e	Sonae	SR.

A	Sonae	MC,	como	unidade	de	Retalho	Alimentar,	é	líder	em	Portugal,	operando	as	insígnias	Área	Saúde,	Bom	
Bocado,	Book.it,	Continente	e	Modelo.

Sonae MC

Insígnias Conceito Número de Lojas
31.12.2009

Área Saúde Primeiro	espaço	de	saúde	em	Portugal,	inserido	numa	empresa	de	Retalho	de	base	alimentar,	com	
venda	de	medicamentos	não	sujeitos	a	receita	médica.	Oferece	também	uma	gama	de	produtos		
de	beleza	e	de	saúde	alternativos	junto	de	hipermercados	Continente	e	Modelo,	inclui	ainda	uma	
área	de	óptica.

115

Bom Bocado Conceito	inovador	de	cafetaria	que	combina	a	conveniência	da	oferta	com	a	qualidade	dos	produtos	
e	serviços.

80

Book.it Conceito	inovador	em	Portugal,	que	coloca	num	só	espaço	três	tipos	de	negócio:	livraria,	papelaria	e	
tabacaria.	As	lojas	localizam-se	em	centros	comerciais,	apresentando	um	ambiente	informal	e	jovem.	

14

Continente Primeira	cadeia	de	hipermercados	de	grande	dimensão	em	Portugal.	As	suas	lojas	estão	
vocacionadas	para	servirem	grandes	aglomerados	populacionais,	inseridas	em	grandes	centros	
comerciais.	Combina	qualidade,	diversidade	e	preços	altamente	competitivos.

39

Modelo Cadeia	de	super	e	hipermercados	(de	pequena	e	média	dimensão),	localizados	em	centros	urbanos	
de	média	dimensão.	Aliam	a	proximidade	com	a	variedade	e	os	preços	competitivos.

125



A	Sonae	SR,	aglutina	os	negócios	da	Sonae	nesta	área	de	negócio.	É	considerada	uma	referência	do	Retalho	Não-	
Alimentar	em	Portugal,	líder	em	alguns	dos	respectivos	subsectores,	tendo	iniciado	a	sua	internacionalização	
em	finais	de	2008.	Opera	as	insígnias	Loop,	Modalfa,	Sport	Zone,	Worten,	Worten	Mobile,	Vobis	e	Zippy.

Sonae SR

Insígnias Conceito Número de Lojas

Loop Rede	de	sapatarias	com	oferta	para	homem,	senhora	e	criança.	A	marca	disponibiliza	a	maior	oferta	do	
mercado	nos	segmentos	casual	urbano	e	casual	desportivo	e	distingue-se	pela	elevada	qualidade	de	
serviço.	

11

Modalfa Desenvolve	colecções	de	vestuário,	calçado	e	acessórios	adaptadas	aos	diferentes	estilos	de	vida	dos	
seus	Clientes,	respeitando	as	tendências	da	moda	e	assegurando	uma	óptima	relação	qualidade/preço.

99

Sport Zone Maior	cadeia	de	lojas	de	desporto	em	Portugal.	Expandiu-se	para	o	mercado	espanhol	em	2008	e	oferece	
uma	gama	alargada	de	artigos	e	equipamentos	para	as	diferentes	modalidades	desportivas,	conjugando	
marcas	de	prestígio	com	marcas	próprias.

75

Worten Líder	de	mercado	na	área	dos	electrodomésticos	e	da	electrónica	de	consumo	e	entretenimento,	em	
Portugal.		Apoiada	num	atendimento	qualificado,	a	marca	expandiu-se	para	o	mercado	espanhol	em	
2008.	

132

Worten 
Mobile

Especialista	nas	telecomunicações	móveis,	aconselhando	o	cliente	na	escolha	do	equipamento	e	
pacotes	tarifários	mais	adequados	às	suas	necessidades.

48

Vobis Especialista	na	informática	de	retalho	em	Portugal,	tem	como	principal	desígnio	tornar	as	novas	
tecnologias	acessíveis	a	todos	os	portugueses.

17

Zippy Espaço	com	gama	de	roupa	e	acessórios	para	crianças	dos	0	aos	14	anos.	Completam	oferta	de	vestuário	
com	extensa	gama	de	puericultura,	mobiliário	e	brinquedos.	Expandiu-se	para	o	mercado	espanhol	em	
2009.

34

-
5.1	STAKEHOLDERS
-

Na	actividade	de	Retalho	criou-se	uma	relação	com	diferentes	grupos	de	stakeholders,	com	os	quais	foram	
estabelecidos	diversos	tipos	de	comunicação	e	de	interacção.	

Os	canais	que	foram	estabelecidos	permitem	gerir	as	relações	com	as	diferentes	partes	interessadas,	criando	
laços	de	confiança	mútua,	o	que	 resulta	num	trabalho	conjunto	benéfico	para	ambas	as	partes.	Exemplo	
disto	 são	 as	 relações	 mantidas	 com	 Instituições	 de	 Solidariedade	 Social	 e	 com	 ONG	 Ambientais,	 com	
as	quais		existe	uma	interacção	activa,	de	forma	a	desenvolver	aspectos	sociais	e	ambientais	que	resultam	
da	actividade	e	que	podem	ter	impactes	positivos	no	ambiente	e	na	sociedade.

O	 desenvolvimento	 de	 uma	 estratégia	 de	 sustentabilidade	 consistente	 implica	 também	 o	 conhecimento	
profundo	das	expectativas	e	necessidades	dos	parceiros	no	que	respeita	aos	aspectos	sociais	e	ambientais	
da	 actividade.	 Com	 este	 objectivo,	 foi	 realizado	 um	 processo	 de	 consulta	 aos	 principais	 grupos	 de	 partes	
interessadas,	 que	 permitiu	 compreender	 como	 pode	 a	 Sonae	 responder	 da	 melhor	 forma	 a	 essas	
expectativas,	abordando	em	particular:

-	Os	temas	ambientais,	sociais	e	económicos	mais	relevantes	para	cada	grupo	de	stakeholders;	
-	Os	temas	que	estes	grupos	consideram	que	devem	ser	mais	aprofundados	na	estratégia	de	sustentabilidade
	 da	Sonae	e	comunicados	no	respectivo	Relatório	de	Sustentabilidade;
-	Feedback	relativamente	ao	Relatório	de	Sustentabilidade	do	ano	anterior.

Consulta aos stakeholders 

Clientes
Com	 o	 objectivo	 de	 conhecer	 as	 práticas	 de	 âmbito	 ambiental	 e	 social	 consideradas	 relevantes	 pelos	
clientes,	 a	 Direcção	 de	 Estudos	 de	 Mercado	 da	 Sonae	 realizou	 707	 entrevistas	 através	 de	 entidade	
independente	 que	 se	 consideram	 representativas	 das	 principais	 insígnias	 do	 seu	 universo	 (Continente,	
Modelo,	 Worten,	 Vobis,	 Sport	 Zone,	 Modalfa	 e	 Zippy).	 Este	 estudo	 permitiu	 ainda	 medir	 a	 notoriedade		
das	iniciativas	desenvolvidas	pela	Sonae	no	âmbito	da	Sustentabilidade.	

Em	2009,	foi	elaborada	
e	implementada	a	Política	
de	Pescado	da	Sonae.	
Assunto	anteriormente	
identificado	como	
relevante	para	a	actividade	
de	Retalho	a	partir	das	
consultas	aos	stakeholders.
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Principais resultados das entrevistas a clientes

•	 Os	 assuntos	 considerados	 relevantes	 mantêm-se	 inalterados	 face	 a	 2008,	 sendo	 no	 entanto	
de	destacar	o	aumento	da	preocupação	com	a	disponibilização	de	produtos	destinados	a	clientes	com	
menores	rendimentos.

•	 As	 duas	 iniciativas	 de	 envolvimento	 com	 a	 Comunidade	 com	 maior	 notoriedade	 em	 cada	 uma	
das	insígnias	foram	as	seguintes:

Insígnias Iniciativas (notoriedade para os clientes)

Continente Missão	Sorriso	(87%)	e	Leopoldina	vamos	Crescer	(86%)

Modalfa Recolha	e	Envio	para	Reciclagem	(58%)	e	Sacos	100%	degradáveis	(57%)

Modelo Operação	Nariz	Vermelho	(70%)	e	Campanha	Arredonda	(59%)

Sport Zone Corrida	da	Mulher	(51%)	e	Meia	Maratona	Sport	Zone	(42%)

Vobis Sacos	100%	degradáveis	(67%)	e	Força	Campeão	(59%)

Worten Sacos	100%	degradáveis	(56%)	e	Recolha	e	Envio	para	Reciclagem	(55%)

Zippy Recolha	e	Envio	para	Reciclagem	(59%)	e	Sacos	100%	degradáveis	(56%)

•	 A	 percentagem	 dos	 clientes	 do	 Continente	 que	 têm	 conhecimento	 da	 existência	 do	 Relatório	
de	Sustentabilidade	da	Sonae	aumentou	para	20%	(13%	em	2008),	sendo	que	nas	restantes	insígnias	
também	houve	uma	evolução	positiva	ainda	que	menos	pronunciada.

•	 Os	 Clientes	 continuam	 a	 demonstrar	 interesse	 em	 saber	 mais	 informação	 sobre	 as	 actividades	
desenvolvidas	pela	Sonae	no	âmbito	do	Apoio	à	Comunidade	(50,9%)	e	Protecção	do	Ambiente	(49,1%).

Gestão de Sugestões e Reclamações:
Em	 2009	 foram	 recebidas	 79.659	 sugestões/reclamações,	 representando	 um	 crescimento	 de	 18%	
relativamente	 ao	 ano	 anterior.	 Registou-se	 	 um	 aumento	 em	 todas	 as	 insígnias	 excepto	 na	 Sport	 Zone	
e	Área	Saúde,	com	-31%	e	-14%,	respectivamente1.
Estes	resultados	justificam-se	pela	abertura	de	novas	lojas	(+23%)	e	correspondente	aumento	do	número	
de	clientes.

Fornecedores e Autarquias
Foram	enviados	202	questionários	via	e-mail:	108	para	fornecedores	e	94	para	autarquias,	tendo-se	obtido	
uma	taxa	de	resposta	de	20%.

Principais Resultados dos Questionários enviados a Fornecedores e Autarquias
90%	 desejam	 aceder	 ao	 Relatório	 de	 Sustentabilidade	 por	 via	 electrónica	 (75%	 através	 de	 e-mail	 em	
formato	electrónico	e	15%		através	do	website	da	Sonae);
80%	responderam	que	o	Relatório	de	Sustentabilidade	2009	da	Sonae	deverá	ser	um	documento	sintético	
e	esquemático.

42,5	conheciam	o	Relatório	de	Sustentabilidade	2008	da	Sonae	Distribuição	e	destes:
41%	tiveram	acesso	ao	Relatório	através	de	e-mail	em	formato	electrónico	e	35%	através	do	website	Sonae.
88%	leram	o	Relatório,	pelo	menos	parcialmente.

1Os	dados	publicados	em	2008	foram	reavaliados	resultando	num	acréscimo	de	4.736	reclamações.

Medidas de protecção
do Ambiente

Produtos disponibilizados a clientes  
de menor rendimento

Produtos disponibilizados para promover 
a alimentação saudável

Acções implementadas para assegurar  
a qualidade dos produtos

  2008   2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



Os	temas	presentes	no	Relatório	de	Sustentabilidade	2008	da	Sonae	Distribuição	que	a	maioria	das	partes	
interessadas	inquiridas	considerou	serem	os	mais	relevantes	foram:
•	 Compromissos	para	2009	e	2012
•	 Declaração	do	CEO
•	 Relações	de	Confiança	(Desempenho	ambiental	e	social	e	promoção	do	consumo	responsável)

ONG e IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social
Foram	realizadas	as	seguintes	reuniões	presenciais:
•	 Reunião	com	ONG	Ambientais:	QUERCUS,	Euronatura	e	Liga	para	a	Protecção	da	Natureza;
•	 Reunião	com	ONG	Sociais	e	IPSS:	Cruz	Vermelha	Portuguesa,	Associação	Portuguesa	de	Apoio	à	Vítima	

e	Federação	Portuguesa	de	Desporto	para	Deficientes.

Assuntos relevantes escolhidos pela maioria dos Stakeholders

O	conjunto	de	partes	interessadas	identificou	os	seguintes	assuntos	como	os	mais	relevantes:

Pilar Económico e de Governance:
-	Selecção	preferencial	e	apoio	a	fornecedores	nacionais
-	Disponibilização	de	produtos	a	clientes	de	menor	rendimento
-	Divulgação	da	estratégia	de	sustentabilidade	e	de	compromissos	futuros
-	Avaliação	da	satisfação	do	cliente	

Pilar Ambiental:
-	Inclusão	de	critérios	ambientais	na	análise	e	selecção	de	fornecedores
-	Eficiência	energética,	emissões	de	CO

2
	e	utilização	de	energias	alternativas

-	Aspectos	relacionados	com	a	utilização	de	sacos	de	plástico
-	Aspectos	relacionados	com	o	overpackaging
-	Aspectos	relacionados	com	a	biodiversidade
-	Iniciativas	de	sensibilização	ambiental	para	visitantes,	colaboradores	e	comunidade

Pilar Social
-	Políticas	e	práticas	de	gestão	de	recursos	humanos
-	Inclusão	de	aspectos	sociais	na	análise	e	selecção	de	fornecedores	
-	Criação	de	emprego	e	inserção	de	pessoas	no	mercado	de	trabalho
-	Investimentos	directos	na	comunidade

-
5.2	PROMOÇÃO	DO	CONSUMO	RESPONSÁVEL
-

A	 disponibilização	 de	 produtos	 responsáveis	 e	 a	 capacidade	 para	 incentivar	 hábitos	 de	 consumo	 mais	
responsáveis	 junto	 de	 milhões	 de	 portugueses,	 constituem	 uma	 das	 principais	 preocupações	 dos	
stakeholders.	Neste	sentido,	tem	havido	um	investimento	na	criação	de	produtos,	processos	e	comunicação,	
que	permitem	ao	cliente	um	consumo	mais	informado	e	mais	responsável.

5.2.1 O Contributo para a Pesca Sustentável

A	 Sonae	 tornou-se	 em	 2009	 no	 primeiro	 distribuidor	 Nacional	 com	 uma	 Política  de  Sustentabilidade 
do Pescado	(documento	completo	disponível	em	www.sonae.pt).	Segundo	a	ONG	ambientalista	internacional	
Greenpeace,	as	insígnias	de	retalho	alimentar	Modelo	e	Continente	apresentam	a	melhor	política	de	pescado	
entre	os	operadores	portugueses	e	na	Península	Ibérica.

As	 linhas	 orientadoras	 da	 Política  de  Sustentabilidade  do  Pescado	 promovem	 a	 não	 comercialização	
de	 espécies	 ameaçadas,	 assim	 como	 uma	 avaliação	 e	 selecção	 de	 fornecedores	 e	 barcos	 de	 pesca,		
de	forma	a	garantir	que	todo	o	peixe	comercializado	pela	Sonae	é	obtido	de	forma	a	preservar	o	ambiente	
e	a	sustentabilidade	dos	oceanos.

A	área	de	perecíveis	
da	Sonae	dispõe	de	
formação	interna	com	
módulos	específicos	
em	sustentabilidade.	
Criada	em	2009,	ministra	
formação	a	mais	de	900	
colaboradores	por	ano.
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Alguns princípios de actuação da Política de Pescado Sustentável Sonae:

•	 “Contribuir	para	a	redução	progressiva	do	consumo	de	espécies	ameaçadas	ou	oriundas	de	ecossistemas	
sensíveis,	bem	como	de	stocks	considerados	críticos,	sem	prejuízo	de	manter	uma	resposta	positiva	
a	factores	de	identidade	cultural,	nacionais	ou	regionais;”

•	 “Privilegiar	 a	 aquisição	 de	 pescado	 proveniente	 de	 métodos	 de	 pesca,	 de	 produção	 de	 pescado,	
ou	de	stocks,	comprovadamente	sustentáveis,	bem	como	de	pescado	oriundo	de	métodos	de	pesca	
artesanal,	em	particular	nacional;”

•	 “Aumentar,	 de	 forma	 continuada,	 as	 opções	 de	 pescado	 sustentável	 oferecidas	 aos	 seus	 clientes,	
e	 melhorar,	 gradualmente,	 a	 informação	 disponibilizada	 aos	 consumidores,	 permitindo-lhes,	 através	
de	um	melhor	conhecimento,	tomar	opções	de	compra	progressivamente	mais	sustentáveis.”

Documento	completo	disponível	em	www.sonae.pt

A	 Sonae	 esteve	 na	 linha	 da	 frente	 no	 apoio	 à	 iniciativa	 da	 Docapesca	 de	 desenvolvimento	 da	 etiqueta		
de	 “Comprovativo	 de	 Compra	 em	 Lota”.	 Foi	 também	 o	 primeiro	 retalhista	 a	 implementar	 esta	 etiqueta	
nas	 bancas	 das	 suas	 peixarias.	 Esta	 etiqueta	 constitui-se	 num	 excelente	 contributo	 para	 a	 promoção		
do	pescado	fresco	nacional	(providenciando-lhe	maior	visibilidade),	promovendo,	paralelamente,	uma	melhor	
informação	ao	consumidor.

Uma Parceria com Futuro - Contratos com 147 Embarcações de Pesca Artesanal das Principais Lotas 
Nacionais
20	contratos	com	embarcações	da	lota	de	Matosinhos
47	contratos	com	embarcações	da	lota	de	Peniche
2	contratos	com	embarcações	da	lota	da	Figueira	da	Foz
2	contratos	com	embarcações	da	lota	de	Sesimbra
50	contratos	com	embarcações	da	lota	de	Sines
26	contratos	com	embarcações	da	lota	de	Sagres

Para	além	destes	contratos	com	embarcações	de	pesca	artesanal,	foram	também	celebrados	36	contratos	
com	embarcações	de	pesca	diversa	da	lota	da	Nazaré.

5.2.2 Alimentação Saudável

Nos	produtos	marca	própria,	foi	reforçado	o	Sistema	de	Informação	Nutricional	“Siga as Cores”	e	foi	alargada	
a	 oferta	 no	 que	 respeita	 a	 alimentação	 saudável.	 Paralelamente,	 prosseguindo	 a	 política	 de	 melhoria	
e	alargamento	constante	da	oferta	de	produtos	mais	saudáveis,	foram	estabelecidos	e	adoptados	protocolos	
e	parcerias	com	entidades	especializadas	em	saúde	e	nutricionismo,	cujo	apoio	é	fundamental.

5.2.2.1 Alargamento da oferta de produtos de alimentação saudável 

Foram	 abertos	 mais	 9	 espaços	 “Área  Viva”	 em	 unidades	 comerciais.	 Com	
esta	 acção,	 todos	 os	 hipermercados	 Continente	 e	 supermercados	 Modelo	
dispõem	de	módulos	com	artigos	desta	categoria.	A	gama	de	produtos	“Área	
Viva	Continente”	conta	com	65	referências,	mais	53	que	em	2008.
	
A	 “Gama  Continente  Equilíbrio”	 lançou	 15	 novas	 referências	 em	 2009,	
atingindo	59	referências	no	total.

A	“Gama Continente Bio”,	criada	em	2008	e	dedicada	a	produtos	biológicos,	
conta	com	57	referências,	tendo	11	sido	lançadas	em	2009.

Informação	do	rótulo:
•	 “Siga	as	cores”.
•	 A	rotulagem	dos	produtos	de	marca	própria	Continente	destaca
	 o	alergéneo	“glúten”	sempre	que	este	esteja	presente	no	alimento.
•	 Nos	espaços	“Área	Viva”,	os	produtos	destinados	a	celíacos	são	
	 identificados	com	a	cor	castanha	do	respectivo	segmento.

3	Fornecedores	
de	pescado	são	sócios	
do	Clube	de	Produtores	
Sonae.



Colocação,	 em	 2009,	 do	 logótipo	 “Uma	 Escolha	 Saudável”	 da	 Fundação	
Portuguesa	 de	 Cardiologia	 nos	 produtos	 de	 marca	 própria	 que	 cumprem	
os	critérios	de	gordura,	sal	e	açúcar	desta	Instituição:
•	 Peixaria	e	Frutas&Legumes	–	Logótipo	na	comunicação	de	loja;
•	 Take Away	–	5	produtos	com	logótipo	(massas	refrigeradas);
•	 Charcutaria	–	5	produtos	com	logótipo.

Projecto Vida Hiper Saudável

Iniciou-se	o	aconselhamento	nutricional	em	21	Hipermercados	Continente,	
efectuado	por	dois	nutricionistas.	

Ainda	 no	 âmbito	 deste	 projecto	 foram	 desenvolvidas	 e	 implementadas	
as	seguintes	iniciativas:

•	Quinzena Vida Hiper Saudável.	Contou	com	a	participação	da	Associação	
Portuguesa	 de	 Nutricionistas,	 Associação	 Portuguesa	 de	 Celíacos,	
Associação	 Protectora	 dos	 Diabéticos	 de	 Portugal,	 Fundação	 Portuguesa	
de	 Cardiologia,	 Hospital	 Pediátrico	 de	 Coimbra,	 Plataforma	 Contra	
a	 Obesidade,	 Sociedade	 Portuguesa	 de	 Hipertensão	 e	 Solinca.	 Foram	
realizados	 rastreios,	 palestras,	 actividade	 física	 e	 a	 degustação	 de	 um	
pequeno-almoço	saudável.	

Neste	 âmbito,	 foi	 lançada	 a	 Brochura  Vida  Hiper  Saudável,	 um	 pequeno	
guia	sobre	alimentação	saudável,	onde	é	possível	verificar,	através	de	uma	
check-list,	 quais	 os	 pontos	 que	 são	 necessários	 cumprir	 para	 um	 estilo	
de	 vida	 saudável,	 onde	 podemos	 encontrar	 várias	 receitas	 saudáveis	
e	mensagens	das	entidades	que	colaboraram	com	a	Sonae	neste	projecto.

•	 Prova  dos  5.	 Campanha	 de	 promoção	 ao	 consumo	 dos	 produtos	
hortofrutícolas	 utilizando	 as	 suas	 diferentes	 cores	 como	 estratégia	
de	diversificação	do	seu	consumo	(vermelho,	laranja,	amarelo,	verde	e	roxo).	
Esta	 iniciativa	 esteve	 integrada	 na	 Quinzena	 Vida	 Hiper	 Saudável,	 que	
incluiu	a	comemoração	do	Dia	Mundial	da	Alimentação.	

•	 Nutritional  Personal  Shopper.	 Conceito	 inovador,	 lançado	 em	
Outubro	 de	 2009,	 para	 acompanhamento	 dos	 clientes	 durante	 as	
suas	 compras,	 ajudando-os	 nas	 escolhas	 alimentares	 mais	 saudáveis		
e	na	interpretação	de	rótulos.

5.2.2.2 Parcerias e Protocolos para a promoção de hábitos de alimentação 
saudável

As	 acções	 no	 âmbito	 da	 promoção	 da	 alimentação	 mais	 saudável	 foram	 complementadas	 com	
o	estabelecimento	de	protocolos	com	associações	e	fundações	ligadas	à	saúde,	nomeadamente:
•	 Associação	Portuguesa	de	Celíacos,	no	âmbito	do	qual:
	 •	 Foi	feita	a	divulgação	de	listagens	de	artigos	da	marca	própria	Continente	sem	glúten.	
	 •	 Foram	 promovidos	 Workshops	 “Doença	 Celíaca	 –	 Futuro	 Sem	 Glúten”,	 na	 Escola	 Superior		

	 de	Tecnologia	da	Saúde	de	Lisboa	e	o	Encontro	Nacional	de	Celíacos	em	Lagos;
	 •	 Foi	impresso	o	folheto	“Vida	Hiper	Saudável	–	Doença	Celíaca”,	uma	ajuda	importante	no	dia-a-	

	 dia	do	celíaco,	garantindo-lhe	uma	maior	segurança	no	cumprimento	da	sua	dieta;
•	 Fundação	Portuguesa	de	Cardiologia	(FPC),	no	âmbito	do	qual:
	 •	 Foi	colocado	o	logótipo	“Uma	Escolha	Saudável”,	da	FPC,	nos	produtos	que	cumprem	os	critérios		

	 de	gordura,	sal	e	açúcar	estipulados	por	esta	Fundação;	
	 •	 A	FPC	validou	os	conteúdos	do	folheto	“Vida	Hiper	Saudável	–	Hipercolestrolemia”.
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5.2.3 Outros produtos sustentáveis

Área Têxtil
As	insígnias	Modalfa	e	Zippy	são	pioneiras	na	venda	de	calçado	com	o	Certificação	“BIOCALCE”	(atribuída	pelo	

Centro	Tecnológico	do	Calçado	em	Portugal),	que	garante	que	o	calçado	não	incorpora	químicos	nefastos	

à	saúde	e	ao	ambiente.

	

Como	suporte	de	aplicação	deste	certificado,	a	Sonae	disponibiliza,	nas	suas	lojas,	um	“Manual	Explicativo	

BIOCALCE”	para	clientes	e	funcionários.

Há	mais	de	três	anos	que	a	Sonae	disponibiliza	produtos	de	marca	própria	de	algodão	orgânico.	Actualmente,	

o	volume	de	vendas	deste	tipo	de	algodão	atinge	3%	do	total	dos	artigos	de	algodão	vendidos.	Na	insígnia	

Zippy,	os	produtos	de	algodão	orgânico	foram	introduzidos	em	2008.

Desde	2008	que	a	Sonae	disponibiliza,	através	da	insígnia	Zippy,	uma	linha	de	cosmética,	sem	corantes	nem	

alergéneos,	dermatologicamente	concebida	e	testada	para	a	pele	delicada	do	bebé.

A	partir	de	2009,	todos	os	catálogos	de	colecção	da	insígnia	Zippy	começaram	a	ser	produzidos	em	papel	

ao	abrigo	da	certificação	da	FSC	(Forest	Stewardship	Council),	proveniente	de	florestas	geridas	de	forma	

sustentável	e	de	fontes	controladas.	

	

A	área	têxtil	tem	ainda	em	marcha	o	projecto	“REUSO”,	de	reutilização	e	reciclagem	de	cabides.	Este	projecto,	

para	além	de	proporcionar	claros	benefícios	ambientais,	tem	por	base	uma	operação	de	triagem	assegurada	

por	cidadãos	portadores	de	deficiência	mental	 (ao	abrigo	de	um	protocolo	com	a	Associação	Portuguesa	

de	Pais	e	Amigos	de	Cidadãos	com	Deficiência	Mental).	

Produtos com maior eficiência energética
Em	 2009,	 manteve-se	 a	 campanha	 da	 Worten	 “Seja	 mais	 eficiente”,	 que	 consistiu	 na	 atribuição	 de	 um	

desconto	 de	 €30	 na	 compra	 de	 electrodomésticos	 das	 Classes	 A+	 e	 A++,	 para	 incentivar	 os	 clientes	

a	optarem	por	equipamentos	mais	eficientes.	

A	 Campanha	 contribuiu	 para	 o	 aumento	 do	 peso	 relativo	 do	 volume	 de	 vendas	 de	 electrodomésticos	

eficientes	sobre	o	volume	total	de	vendas	de	electrodomésticos	em	3,4%,	em	relação	a	2008.		

Embalagens mais amigas do Ambiente	

Para	além	das	melhorias	que	têm	vindo	a	ser	introduzidas	nos	produtos	de	marca	própria	das	áreas	alimentar	

e	têxtil,	também	a	área	do	bazar	ligeiro	se	vem	destacando	nesta	temática.

Neste	âmbito,	esta	área	iniciou	em	2009	o	desenvolvimento	de	um	projecto	de	estandardização	de	formatos	

de	 embalagem,	 que	 abrange	 154	 referências,	 de	 forma	 a	 optimizar	 o	 espaço	 de	 linear,	 reduzir	 cores	 de	

impressão	e	o	volume	de	cartão	por	caixa.

Desta	forma,	para	além	de	proporcionar	uma	maior	atractividade	dos	produtos	para	os	clientes,	optimiza-se	

a	utilização	de	recursos	com	impactes	financeiros	e	ambientais	positivos.

Ainda	no	âmbito	deste	projecto,	inclui-se	a	substituição	de	etiquetas	autocolantes,	inlays	e	hang tags	com	

os	códigos	de	barras,	por	impressões	directas	nos	produtos.

Sacos
Reconhecendo	 toda	 a	 problemática	 ambiental	 associada	 à	 utilização	 de	 sacos	 de	 plástico,	 a	 Sonae	 tem	

vindo,	 há	 mais	 de	 uma	 década,	 a	 incentivar	 os	 seus	 clientes	 a	 optarem	 por	 sacos	 reutilizáveis.	 Durante	

os	primeiros	anos	com	a	disponibilização	dos	Sacos	Verdes	da	APED	e	mais	recentemente	alargando	a	oferta	

com	os	novos	sacos	reutilizáveis	Continente.

Mais de 60	modelos	
de	calçado	da	Sonae	com	
Certificado	“BIOCALCE”;

3%	das	vendas	de	produtos	
de	algodão	são	de	algodão	
orgânico;

18%	das	pilhas	vendidas	
são	recarregáveis,	o	que	
representa	um	crescimento	
de	129%	em	relação	ao	
período	anterior;

65%	das	lâmpadas	
vendidas	já	são	
economizadoras;

87,4%	dos	
electrodomésticos	
vendidos	são	das	Classes	
Energéticas	A++,	A+	ou	A.

66,	5%	da	Classe	A
20,4%	da	Classe	A+
0,5%	da	Classe	A++



Fruto	deste	posicionamento,	a	Sonae	tem	liderado,	ano	após	ano,	a	aquisição,	por	parte	dos	consumidores	
portugueses,	de	sacos	reutilizáveis	da	APED	–	Associação	Portuguesa	de	Empresas	de	Distribuição.	
Em	2009,	foram	adquiridos	mais	171%	de	sacos	reutilizáveis	Continente	e	mais	12%	de	sacos	verdes	APED.
Paralelamente,	 a	 Sonae	 tem	 vindo	 a	 actuar	 sobre	 as	 características	 dos	 sacos	 de	 caixa	 de	 plástico	 que	
disponibiliza	 gratuitamente,	 tendo	 sido	 pioneira	 no	 lançamento	 dos	 sacos	 de	 caixa	 oxo-biodegradáveis	
no	sector	do	Retalho	Alimentar	em	Portugal.	Desde	2008,	os	sacos	de	caixa	de	todas	as	suas	 insígnias	são	
oxo-biodegradáveis.

-
5.3	SEGURANÇA	DOS	PRODUTOS
-

No	 relacionamento	 com	 os	 seus	 fornecedores,	 a	 Sonae	 exige	 o	 cumprimento	 de	 um	 conjunto	 de	 critérios	
ao	nível	dos	processos	de	produção	e	de	requisitos	ao	nível	dos	produtos,	mantendo	rigorosos	sistemas	de	
gestão	de	segurança	alimentar	ou	de	utilização	de	produtos,	que	incluem	a	realização	de	auditorias.	Desta	
forma,	 a	 Sonae	 procura	 responder	 ao	 principal	 motivo	 que	 conduz	 os	 seus	 clientes	 a	 efectuar	 sugestões/
reclamações:	a	Qualidade	dos	produtos	e	serviços	oferecidos.

São	efectuadas	auditorias	de	selecção	a	todos	os	fornecedores	internacionais	da	área	alimentar,	aceitando-
se,	 como	 critério	 de	 qualificação	 para	 os	 fornecedores	 nacionais	 e	 internacionais	 pertencentes	 à	 União	
Europeia	 com	 certificação	 em	 Sistemas	 de	 Segurança	 Alimentar	 e/ou	 Sistema	 de	 Gestão	 da	 Qualidade	
como	 sejam	 certificações	 ISO9001,	 ISO22000,	 IFS	 ou	 BRC.	 Os	 fornecedores	 do	 resto	 do	 mundo	 que	
desejem	vender	produtos	alimentares	à	Sonae	terão	de	se	sujeitar	a	auditorias	de	qualificação	de	carácter	
obrigatório	 realizadas	 pela	 Direcção	 de	 Comércio	 Internacional.	 Para	 além	 disso,	 são	 também	 realizadas	
análises	laboratoriais	aos	produtos	de	marca	própria.

Área Alimentar
O	rigoroso	controlo	da	cadeia	de	valor	assume	particular	importância	no	que	diz	respeito	aos	bens	que	são	
transaccionados,	em	especial	os	de	marca	própria.	

Esta	 ideia	 é	 corroborada	 pelas	 acções	 relacionadas	 com	 a	 segurança	 do	 produto,	 assim	 como	 pelo	 facto	
de	ser	verificar	que:
•	 78%	do	total	de	fornecedores	foram	auditados;
•	 Houve	um	aumento	de	5%	na	percentagem	de	fornecedores	estrangeiros	auditados;
•	 Houve	um	aumento	de	1%	na	percentagem	de	fornecedores	nacionais	auditados.

Área Alimentar - Qualidade e Segurança em 2009

Auditorias
78%	 (430)	 dos	 fornecedores	 nacionais	 e	 estrangeiros	 foram	 auditados,	 representando	 um	 	 crescimento	
de	13%	em	relação	a	2008.

2009200820072005

543.140

615.521

1.021.584

113.460

307.533

1.143.890

Utilização de sacos reutilizáveis

Sacos APED Sacos reutilizáveis Sonae
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86%	(208)	dos	fornecedores	estrangeiros	foram	auditados
71%	(222)	dos	fornecedores	nacionais	foram	auditados

9.831	auditorias	realizadas	por	veterinários	-	crescimento	de	68%	em	relação	a	2008
913	auditorias	realizadas	por	laboratórios	externos	-	crescimento	de	59%	em	relação	a	2008

Análises
14.504	análises	microbiológicas	a	equipamentos	e	utensílios	efectuadas	por	laboratórios	externos
29.181	análises	em	laboratório	a	produtos
884	análises	comparativas	a	produtos

-
5.4	RELACIONAMENTO	ÉTICO	COM	OS	FORNECEDORES
-

Todos	 os	 aspectos	 relacionados	 com	 a	 cadeia	 de	 valor	 assumem	 extrema	 importância	 para	 uma	 empresa	 do	
sector	do	retalho,	como	a	Sonae.	Neste	âmbito,	têm	vindo	a	ser	desenvolvidas	políticas,	práticas	e	parcerias	que	
conduzem	à	incorporação	da	Sustentabilidade	por	parte	dos	seus	fornecedores.

Para	além	do	Código	de	Ética	e	de	Conduta	da	Sonae,	que	contempla	as	relações	comerciais	com	fornecedores	
baseadas	 na	 qualidade	 dos	 seus	 produtos	 e	 serviços	 e	 na	 sua	 competitividade	 no	 mercado,	 podem	 ser	
apresentados	vários	exemplos	que	demonstram	a	integração	da	Sustentabilidade	nos	relacionamentos	mantidos	
com	os	fornecedores.

83 % das	compras	foram	
efectuadas	a	fornecedores	
nacionais

N.º de análises em laboratórios a produtos de marca própria

2007 2008 2009

18.198

4.923 4.976
5.051

22.436

24.130

Lab. Internos Lab. Externos

Fornecedores da Área Alimentar Auditados

Estrangeiros Nacionais

2007 2008 2009

83%
82%

86%

73%
70%

71%

Em	2009,	criou-se	
um	painel interno 
de provadores para  
a realização de análises 
sensoriais de lançamento 
de produtos de marca 
própria Continente.	Foram	
realizadas	48	provas	
internas,	abrangendo	cerca	
de	92	propostas	para		
a	criação	de	produtos.



5.4.1. Contratos de fornecimento

Os	 contratos	 de	 fornecimento,	 aplicáveis	 a	 todos	 os	 fornecedores	 nacionais	 e	 estrangeiros,	 integram	 cláusulas	
ambientais,	 laborais	 e	 de	 direitos	 humanos.	 Condições	 que	 têm	 como	 principal	 objectivo	 o	 comprometimento		
das	empresas	que	trabalham	com	a	Sonae	com	elevados	padrões	de	responsabilidade	ambiental	e	social.		

5.4.2 Pescado

Como	consequência	da	Política	de	Pescado	definida	em	2009,	a	Sonae,	para	além	de	cumprir	e	fazer	cumprir	toda	
a	legislação	nacional	e	comunitária	aplicável	e	em	vigor	para	o	sector	das	pescas,	também:
•	 Atende	a	critérios	de	sustentabilidade	definidos	por	entidades	oficiais	e/ou	por	entidades	não-governamentais	

na	selecção	do	pescado	adquirido	e	disponibilizado;
•	 Solicita,	anualmente,	a	todos	os	seus	fornecedores	de	pescado,	a	lista	de	barcos	com	que	trabalham;
•	 Controla,	periodicamente,	os	fornecedores	de	pescado,	seus	parceiros	e	as	respectivas	capturas,	de	forma	

a	verificar	o	nível	de	cumprimento	das	quotas	de	pesca	a	que	estão	sujeitos.

Estes	princípios,	que	estão	incluídos	nos	Contratos	de	Fornecimento,	têm	de	ser	acompanhados	por	declaração	
dos	fornecedores	na	qual	asseguram	que	não	se	encontram	na	Lista	Negra	da	Greenpeace.

5.4.3 Comércio Internacional

A	 Direcção	 de	 Comércio	 Internacional	 continuou	 a	 apostar	 no	 Programa	 de	 Qualificação/Avaliação		
dos	fornecedores	internacionais.	

2008 2009

285 274

89

270

Auditorias de qualificação

Visitas de selecção

Visitas de selecção e auditorias de qualificação efectuadas a fornecedores 
internacionais

Fornecedores

2007 2008 2009

3.589

5.376

1.787

2.215

4.332

1.562

5.770

6.547

7.332

Fornecedores 
estrangeiros

Fornecedores 
nacionais

Total 
de fornecedores

Compras a fornecedores
(milhões de euros)

2007 2008 2009

2.658

3.020

362 464

3.460

696

3.304

3.924 4.000

Compras a fornecedores 
estrangeiros

Compras a fornecedores 
nacionais

Total de compras 
a fornecedores
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Entre	2008	e	2009,	assistiu-se	a	um	aumento	de	203,4%	do	número	de	auditorias	de	qualificação	e	a	uma	
redução	 de	 3,9%	 do	 número	 de	 visitas	 de	 selecção	 efectuadas	 a	 fornecedores	 internacionais.	 As	 primeiras	
destinam-se	 a	 verificar,	 com	 periodicidade	 bianual,	 se	 os	 fornecedores	 internacionais	 da	 Sonae	 respeitam	
ou	continuam	a	respeitar	as	suas	exigências.	As	últimas	têm	como	objectivo	avaliar	se	os	potenciais	novos	
fornecedores	cumprem	os	requisitos	Sonae.	

São	também	elaborados	planos	de	acção	correctivos	para	os	fornecedores	que	obtêm	classificações	menos	
satisfatórias,	tendo	como	objectivo	apoiá-los	a	cumprir	os	requisitos	exigidos.	

Estes	 números	 reflectem	 a	 estratégia	 de	 implementação	 da	 metodologia	 de	 avaliação	 e	 qualificação		
de	fornecedores	internacionais.	O	reforço	da	equipa	de	qualidade	localizada	no	escritório	de	sourcing	da	China,	
que	contava	no	final	de	2009	com	60	colaboradores,	23	dos	quais	na	estrutura	de	qualidade,	é	também	reflexo	
directo	desta	estratégia.

As	 auditorias	 realizadas	 pela	 Direcção	 de	 Comércio	 Internacional	 baseiam-se	 em	 21	 áreas	 diferentes,	
relacionadas	com:
•	 Qualidade	do	produto	e	do	serviço;
•	 Desenvolvimento	do	produto;
•	 Formação	dos	colaboradores;
•	 Saúde	e	segurança;
•	 Ética;
•	 Ambiente.

São	realizadas	auditorias	de	selecção	a	todos	os	fornecedores	de	bens	alimentares	da	marca	própria	Continente	
estabelecidos	em	países	não	pertencentes	à	União	Europeia.	

Foram	 rejeitados	 18	 fornecedores	 que	 não	 cumpriam	 os	 requisitos	 mínimos	 de	 qualidade,	 ética		
ou	de	responsabilidade	social	exigidos	pela	Sonae.

Um	dos	fornecedores	foi	excluído	por	terem	sido	identificadas	práticas	de	trabalho	infantil.

5.4.4 Clube de Produtores da Sonae

O	Clube	de	Produtores	da	Sonae	assume-se,	desde	a	sua	fundação,	como	um	veículo	promotor	do	comércio	
justo	em	Portugal.

O	Clube	de	Produtores	da	Sonae	(CPS)	foi	criado	há	cerca	de	12	anos	para	aproximar	produtores	agro-pecuários	
e	de	pescas	do	consumidor	final,	oferecendo-lhe	o	“Melhor	de	Portugal”.	Para	além	de	ser	um	forte	estímulo	
à	produção	destes	sectores	da	economia	portuguesa,	possibilita	um	controlo	mais	rigoroso	dos	produtos	que	
a	Sonae	compra	e	comercializa.

20082007 2009

90

130

140

Compras aos sócios do Clube de Produtores 
(milhões de euros)



Os	Produtores	que	aderem	ao	Clube	ficam	sujeitos	ao	cumprimento	de	requisitos	que,	para	além	de	levarem	
em	conta	itens	associados	ao	processo	de	produção	e	à	qualidade	do	produto,	consideram	aspectos	de	índole	
ambiental.	Estes	requisitos	têm	vindo	a	ser	progressivamente	mais	exigentes	ao	longo	do	tempo.

Por	outro	lado,	a	Sonae	disponibiliza	aos	produtores	apoio	estruturado	com	base	em	formações	especializadas	
e	partilha	de	melhores	práticas	a	nível	nacional	e	internacional,	garantindo-lhes	ainda	a	compra	de	quantidades	
previamente	acordadas.

Grandes números 2009

227	produtores	(+9%	que	em	2008)
€140M	de	compras	ao	Clube	de	Produtores	da	Sonae	(+8%	que	em	2008)
147.827	toneladas	de	produtos	(+31%	que	em	2008)
60%	das	compras	totais	de	Frutas	e	Legumes	foram	realizadas	a	sócios	do	Clube	de	Produtores	da	Sonae.
Pesca Artesanal:	acordo	com	41	pequenas	embarcações	de	Peniche

Auditorias de certificação realizadas por entidades externas independentes a:
Todos	os	produtores	do	segmento	Frutas	e	Legumes	-	600	auditorias	
Todos	os	produtores	dos	segmentos	Charcutaria	-	36	auditorias	e	Padaria	/	Pastelaria	-	6	auditorias
Produtores	Talho	–	12	auditorias.	Matadouros	–	4	auditorias

A	partir	de	2009,	16%	das	questões	da	checklist	de	certificação	do	Clube	de	Produtores	da	Sonae	referem	
os	seguintes	aspectos	de	índole	ambiental:
•	 Gestão	da	água	e	da	energia;
•	 Não	contaminação	dos	recursos	aquíferos;
•	 Gestão	de	resíduos;
•	 Gestão	de	fitofarmacêuticos;
•	 Gestão	e	conservação	de	solos;
•	 Manutenção	da	biodiversidade;
•	 Avaliação	de	riscos	ambientais.

Principais iniciativas do Clube de Produtores da Sonae em 2009

Charcutaria,  Padaria  e  Pastelaria:	 apoio	 a	 projecto	 de	 substituição	 de	 caixas	 de	 transporte	 em	 cartão	
por	caixas	reutilizáveis.

Apoio  à  agricultura  na  Região  Autónoma  da  Madeira:	 assinatura	 de	 contratos	 de	 fornecimento	 com	 11	
agricultores.

Visita a Itália:	Comitiva	de	35	pessoas,	composta	por	produtores	de	queijos	e	enchidos	do	CPS,	para	partilha	
de	conhecimento	com	a	indústria	queijeira	italiana.	Foi	efectuada	uma	visita	ao	líder	mundial	de	embalamento.

Encontro CPS – “Gerações que constroem o futuro”:	10.ª	edição	deste	evento	anual	que	tem	por	objectivo	
cimentar	 a	 estreita	 relação	 da	 Sonae	 com	 os	 produtores	 nacionais,	 através	 do	 convívio	 e	 da	 partilha	
de	experiências	e	das	melhores	práticas.

-
5.5	DESEMPENHO	AMBIENTAL
-

A	 Sonae	 conseguiu	 manter	 uma	 tendência	 de	 redução	 dos	 seus	 impactes	 na	 área	 do	 ambiente,	 com	
a	manutenção	dos	sistemas	de	gestão	que	põem	em	prática	a	Política	de	Ambiente	e	com	o	desenvolvimento	de	
novos	projectos	com	incidência	no	desempenho	ambiental,	com	destaque	para	o	programa	de	implementação	
de	centrais	de	produção	autónoma	de	energia	a	partir	de	fontes	renováveis.

A	conciliação	entre	o	desenvolvimento	económico-social	e	a	protecção	ambiental	é	um	objectivo	da	Política	
de	 Ambiente	 da	 Sonae.	 Em	 2009,	 este	 objectivo	 foi	 prosseguido,	 numa	 lógica	 de	 manutenção	 das	 práticas	
já	existentes,	reforçando-as	ou	alargando-as	a	mais	lojas	do	Retalho.
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Destaques do desempenho ambiental em 2009

•	 Valorização de 75,2%	dos	resíduos	gerados;
•	 Recolha	e	envio	para	reciclagem de 72 ton de rolhas de cortiça	(≈	4	milhões	de	rolhas);
•	 Redução do consumo de água	em	13,8%	like for like;
•	 Redução de 5%	nas	emissões	de	CO

2
/caixa transportada;

•	 Redução  do  consumo  de  electricidade	 nas	 lojas	 alimentares	 de	 maior	 consumo	 em	 1,6%	 numa	 base	
comparável;

•	 Início	da	produção de electricidade a partir de fontes renováveis,	atingindo	um	total	de	51,7 MWh	e	evitando 
a emissão de 24,3 ton CO

2
e;

•	 Realização	de	10.352 horas de formação	na	área	ambiental	a	um	total de 3.062 formandos;
•	 Certificação  ambiental	 do	 Modelo  de  Machico,	 primeiro	 hipermercado	 certificado	 na	 Região	 Autónoma	

da	Madeira;
•	 Certificação ambiental	da	Worten do Colombo,	primeira	loja	autónoma	do	Retalho	Não	Alimentar	certificada.

Principais iniciativas ambientais desenvolvidas em 2009:

•	 Campanha  Equipa  Worten  Equipa	proporcionou	a	recolha  de  3.895  ton	de	Resíduos	de	Equipamentos	
Eléctricos	e	Electrónicos	(REEE);

•	 Início	do	alargamento	do	projecto	de	recolha de rolhas de cortiça	aos	hipermercados	Modelo;
•	 Realização	 da	 campanha  de  sensibilização  para  colaboradores	 “Poupe	 energia”	 realizada	 em	 lojas,	

escritórios	e	entrepostos;
•	 Realização	 de	 uma	 campanha  de  sensibilização  de  clientes	 para	 a	 separação	 de	 pilhas,	 com	 entrega 

de 800.000 mini-pilhões.

5.5.1 Energia

Por	se	tratar	de	um	dos	impactes	ambientais	de	maior	expressão	da	actividade	de	retalho	da	Sonae,	em	2009,		
continua-se	 a	 dar	 especial	 atenção	 a	 esta	 área	 garantindo	 elevados	 níveis	 de	 eficiência	 na	 utilização	 deste	
recurso	e	investindo	na	produção	de	energia	a	partir	de	fontes	renováveis.	

É	no	consumo	de	electricidade	que	este	impacte	é	mais	evidente.	

Em	2009	o	consumo	de	electricidade	no	Retalho	atingiu	454,8	GWh,	representando	um	crescimento	de	15,6%	
face	ano	anterior,	 resultado	do	aumento	da	actividade.	No	entanto,	em	valores	comparáveis	verificou-se	uma	
redução	de	1,6%	no	consumo	eléctrico	relativamente	a	2008,	nas	lojas	de	maiores	consumos	(alimentares).	

O	consumo	específico	cifrou-se	nos	0,55	GWh/1000	m2	de	área	de	vendas,	mantendo-se	no	patamar	de	anos	
anteriores.	

O	 consumo	 total	 de	 energia,	 incluindo,	 para	 além	 da	 electricidade,	 os	 combustíveis	 utilizados	 nas	 lojas	 e	 nos	
transportes,	 quer	 para	 abastecimento	 das	 lojas,	 quer	 nas	 deslocações	 dos	 colaboradores,	 foi	 de	 2.121.363	 GJ,	
correspondendo	a	uma	emissão	de	248.587	ton	CO

2
e.	

-1,6% consumo	de	
electricidade	face	a	2008	
em	valores	comparáveis	
nas	lojas	de	maiores	
consumos	(alimentares)
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(ton CO
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Produção de energia renovável
Em	2009	foram	instaladas	17	novas	centrais	fotovoltaicas,	dando-se	seguimento	ao	programa	de	 instalação	
de	centrais	de	produção	autónoma	de	energia	a	partir	de	fontes	renováveis	iniciado	no	ano	anterior.	As	centrais	
com	licença	de	ligação	à	Rede	Nacional	produziram,	em	2009,	um	total	de	51,7 MWh	de	energia	eléctrica,	a	que	
corresponde	uma	emissão	evitada	de	24,3 tonCO

2
e.

5.5.2 Gases de refrigeração

No	 seguimento	 do	 programa	 de	 substituição	 das	 centrais	 de	 frio	 iniciado	 em	 anos	 anteriores,	 em	 2009	
manteve-se	 a	 mesma	 actuação	 sobre	 a	 problemática	 associada	 à	 libertação	 de	 gases	 de	 refrigeração	 com	
potenciais	impactes	negativos	na	atmosfera.	

No	final	de	2009	a	utilização	de	R22,	abrangia	apenas	17	lojas	(12%	do	total).

Distribuição do consumo de energia 
2009

77,2%

3,1%

18,5%

Electricidade nas lojas, entrepostos e escritórios

Gasóleo viaturas abastecimento

Combustíveis viaturas colaboradores (gásoleo: 3%; gasolina: 0,1%)

Outros combusíveis nas lojas (gás natural: 0,7%; gás propano: 0,2%; 

gásoleo: 0,3%)

Distribuição das emissões de CO
2
e 
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15%

Gases de refrigeração

Glicol

R427a

R404

R22

1,2%

Electricidade nas lojas, entrepostos e escritórios

Gasóleo viaturas abastecimento

Combustíveis viaturas colaboradores (gásoleo: 1,9%; gasolina: <0,1%)

Outros combusíveis nas lojas (gás natural: 0,3%; gás propano: 0,2%; 

gásoleo: 0,2%)

0,7%

2.121.363 GJ 248.587 ton CO
2
e
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5.5.3 Transportes e logística

Em	2009,	a	frota	dedicada	de	abastecimento	das	lojas	percorreu	34,7	milhões	de	Km,	mais	5,1%	que	no	ano	anterior.	
No	entanto	verificou-se	uma	melhoria	na	eficiência	dos	transportes	reflectida	no	aumento	de	8,4%	do	número		
de	caixas	transportadas	por	Km	percorrido.	
Consequentemente,	as	emissões	de	CO

2
	por	caixa	transportada	registaram	uma	redução	na	ordem	dos	5%.	

A	política	de	exigência	de	utilização	progressiva	de	viaturas	tecnologicamente	mais	evoluídas	na	frota	contratada	
para	abastecimento	das	lojas	conduziu	a	que,	no	final	de	2009,	68%	dessas	viaturas	cumprissem	já	com	as	Normas	
EURO	4	ou	EURO	5,	representando	um	aumento	da	ordem	de	50%	relativamente	ao	ano	anterior.

5.5.4 Água

O	consumo	total	de	água	potável	foi,	em	2009,	de	797.011	m3	(incluindo,	para	além	dos	hipermercados	Modelo	
e	Continente,	os	supermercados	Modelo	que	anteriormente	não	eram	reportadas,	e	que	registaram	um	consumo	
de	43.264	m3).	Para	o	universo	de	lojas	comparáveis,	face	ao	ano	anterior,	a	redução	no	consumo	absoluto	atingiu	
13,8%.

Para	o	universo	dos	hipermercados	Modelo	e	Continente	(anteriormente	reportadas),	o	consumo	específico	cifrou-
se	em	1,56	m3/m2	de	área	de	vendas.	Se	adicionarmos	os	supermercados	Modelo	este	valor	atinge	1,58	m3/m2.	
Comparativamente	com	o	ano	anterior,	o	consumo	específico	(consumo	de	água	por	área	de	vendas)	reduziu	13,4%	
em	lojas	comparáveis.	
O	aumento	significativo	verificado	na	eficiência	resultou	de	um	conjunto	de	medidas	implementadas	sobretudo	ao	
nível	das	lojas	adquiridas	em	2008	(ex	-	Carrefour).

-13,4% consumo	de	água	
por	área	de	vendas	em	
unidades		comparáveis
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Alguns exemplos de medidas de eficiência no consumo de água implementadas em 2009:
•	 Instalação	de	contadores	parciais	em	várias	áreas,	permitindo	maior	controlo;
•	 Instalação	de	fluxómetros	em	todas	as	torneiras,	redutores	de	caudal	em	vários	pontos	e	ponteiras	em	todas	

as	mangueiras;
•	 Na	área	de	Peixaria,	instalação	de	grelhas	perfuradas	para	diminuir	entupimentos;		produção	de	gelo	adequada	

ao	dia	da	semana	e	instalação	de	electroválvula	com	temporizador	para	derreter	o	gelo;
•	 Alteração	do	método	de	lavagem	do	buffer	de	frescos,	aumentando	a	eficiência	da	operação;
•	 Sensibilização	aos	funcionários,	nas	reuniões	diárias.

5.5.5 Resíduos

Em	2009,	os	resíduos	gerados	aumentaram	5%,	totalizando	62.452	toneladas.	
Os	principais	tipos	de	resíduos,	são	o	cartão,	representando	47%,	e	os	Resíduos	Sólidos	Urbanos	responsáveis	por	
38%	do	total	de	resíduos.	Relativamente	a	outros	tipos	de	resíduos	de	destacar	o	forte	crescimento	na	recolha	
de	 rolhas	 de	 cortiça	 (+158%),	 de	 esferovite	 (+65%)	 e	 de	 Resíduos	 de	 Equipamentos	 Eléctricos	 e	 Electrónicos	
(REEE)	(+35%).

Manteve-se	a	tendência	de	aumento	da	valorização	de	resíduos,	atingindo	este	ano	75,2%,	sobretudo	devido	ao	
aumento	do	respectivo	envio	para	reciclagem	em	7%	e	para	valorização	orgânica	em	8%.	Relativamente	a	este	
último	ponto	deu-se	início	à	separação	da	fracção	orgânica	de	resíduos	e	respectivo	envio	para	valorização	em	mais	
15	lojas	e	1	entreposto.	

5.5.6 Construção

O	 desempenho	 das	 unidades	 depende	 em	 muito	 da	 implementação	 de	 medidas	 de	 eficiência	 na	 fase	 de	
projecto	e	construção	das	instalações.	Por	isso,	têm	vindo	a	ser	aplicadas	medidas	que	permitam	obter	melhores	
performances	na	fase	de	operação	das	unidades.

Alguns exemplos de destaque:
•	 Em	 2007,	 construção	 do	 Modelo	 de	 Estremoz	 com	 aplicação,	 desde	 a	 fase	 de	 projecto,	 de	 28	 medidas	

ambientais,	dedicadas	à	melhoria	dos	aspectos	relacionados	com	a	gestão	da	energia,	água	e	resíduos.
•	 Em	 2008,	 implementação	 do	 Eco	 Modelo	 de	 Palmela,	 que	 constitui	 um	 espaço	 dedicado	 para	 a	 entrega	

de	resíduos	por	parte	dos	clientes	e	consequente	envio	para	reciclagem.		

75,2% dos	resíduos	
encaminhados	para	
valorização

Produção de Resíduos
2009
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•	 Desde	2008	que	estão	a	ser	instaladas,	em	algumas	das	lojas,	centrais	de	produção	de	energia	a	partir	de	
fontes	renováveis.	No	final	de	2009	existiam	29	centrais	instaladas,	20	das	quais	com	ligação	à	Rede	Nacional.

•	 Em	2009,	foi	inaugurado	o	Parque	Logístico	e	de	Escritórios	na	Maia,	um	projecto	desenvolvido	pela	Sonae	
Capital	para	a	área	de	Retalho	da	Sonae.	Este	empreendimento	obteve	o	nível	Gold	da	certificação	LEED	
(Leadership	 in	 Energy	 &	 Environmental	 Design),	 reflectindo	 o	 seu	 carácter	 exemplar	 no	 que	 respeita	
à	sustentabilidade	das	infra-estruturas	e	da	sua	gestão.

Parque Logístico e de Escritórios na Maia

Este	 projecto,	 consistiu	 na	 construção	 de	 novos	 edifícios	 e	 na	 renovação	 de	 infra-estruturas	 e	 espaços	
envolventes	existentes,	num	investimento	de	68	milhões	de	euros.	As	infra-estruturas	de	escritórios,	ligadas		
a	um	dos	entrepostos,	incorporam	os	princípios	do	sistema	LEED	sendo	o	primeiro	projecto	da	Península	Ibérica	
a	 obter	 o	 nível	 Gold	 desta	 certificação,	 cujo	 objectivo	 é	 proporcionar	 aos	 ocupantes	 um	 ambiente	 interior	
saudável	 e	 confortável,	 e,	 simultaneamente,	 minimizar	 os	 impactes	 ambientais	 decorrentes	 da	 construção		
e	operação	do	edifício.

Destaque para as medidas mais inovadoras:
•	 O	 conceito	 arquitectónico	 do	 projecto	 permite	 optimizar	 a	 utilização	 da	 luz	 natural	 e	 reduzir	 a	 entrada	

de	calor	no	edifício;
•	 O	sistema	de	iluminação	é	composto	por	lâmpadas	eficientes,	que	ajustam	o	fluxo	de	luz	emitido	em	função	

das	condições	de	iluminação	natural;
•	 A	climatização	do	edifício	resulta	do	aproveitamento	de	calor	residual	gerado	pelo	sistema	de	co-geração	

de	ciclo	combinado	e	chiller	de	absorção	instalado	no	Parque	de	Negócios;
•	 O	revestimento	da	cobertura	do	edifício	por	uma	tinta	que	evita	o	aquecimento	durante	a	exposição	solar		

e	o	sombreamento	dos	envidraçados	pelo	exterior,	permite	reduzir	custos	de	climatização;
•	 A	utilização	de	um	sistema	de	recuperação	da	água	pluvial	para	utilização	na	rega	e	das	águas	resultantes		

da	utilização	de	 lavatórios	e	chuveiros,	para	uso	em	urinóis	e	autoclismos,	reduzindo	o	consumo	de	água		
da	rede	pública;

•	 95%	da	madeira	utilizada	no	edifício	é	proveniente	de	florestas	com	uma	gestão	sustentável	e	cerca	de	75%	
dos	resíduos	de	construção	foram	reutilizados	ou	encaminhados	para	reciclagem.

-
5.6	COMUNIDADE
-

Mantivemos	a	nossa	política	de	envolvimento	e	apoio	às	comunidades,	com	a	continuação	do	desenvolvimento
de	acções,	de	carácter	nacional	e	local,	algumas	das	quais	com	grande	impacte	nas	populações.

Em	2009,	a	área	de	Retalho	da	Sonae	 (considerando-se	a	Sonae	MC	e	a	Sonae	SR),	 investiu	directamente	
na	comunidade	cerca	de	7.3	milhões	de	euros,	valor	que	demonstra	bem	a	forma	como	se	continuou	a	apostar	
no	apoio	a	áreas	consideradas	prioritárias	na	actuação,	em	cooperação	com	as	populações	com	as	quais	está	
envolvida	nomeadamente:	saúde,	educação,	cultura,	ambiente,	ciência	e	solidariedade	social.



Projecto Objectivo Resultados da acção em 2009

Continente

Sa
úd

e

Missão	Sorriso

	

Angariar	valores	para	doação	aos	hospitais	que	
apresentaram	a	concurso	os	melhores	projectos	para	
melhoria	de	cuidados	prestados	às	crianças	em	ambiente	
hospitalar,	através	da	venda	do	Livro	“Leopoldina	e	a	
Ordem	das	Asas”.

Doação	de	€500.000	a	11	hospitais		
para	melhoria	dos	cuidados	prestados	
às	crianças.

Continente, Modelo, Zippy e Sport Zone

Operação	Nariz	
Vermelho

Doação	de	valores	à	“Operação	Nariz	Vermelho”	através		
da	venda	de	T-shirts	nas	lojas.

Foram	angariados	€32.000	e	doados		
à	Operação	Nariz	Vermelho.

Worten

Projecto	
Arredonda

Através	do	arredondamento	dos	valores	dos	seus	talões	
de	compras	na	época	do	Natal,	os	clientes	Worten	foram	
convidados	a	auxiliar	a	Humanitas	-	Federação	Portuguesa	
para	a	Deficiência	Mental,	através	da	entrega	de	carrinhas	
de	transporte	adaptadas.

Angariação	de	€265.000	que	foram	
entregues	às	Instituições	sob	a	forma		
de	9	carrinhas	de	transporte	adaptadas.		
Este	projecto	excedeu	todas	as	
expectativas	já	que	o	objectivo	inicial		
era	o	de	doar	apenas	1	carrinha.

Zippy

Zippy	Sunny	
Watch

Em	parceria	com	a	Liga	Portuguesa	contra	o	Cancro	(LPC)	
e	a	RTP,	a	Zippy	promoveu	em	2009	uma	campanha		
de	prevenção	solar	especial	para	crianças.

O	valor	angariado	nesta	Campanha	-	
€3.500	-		reverteu	a	favor	da	LPC.

Continente

A
m

bi
en

te

Hipernatura

Intervenção	em	espaços	verdes	nas	áreas	de	influência	
dos	hipermercados	Continente,	participando	activamente	
na	sua	qualificação	enquanto	espaço	urbano	lúdico	e	
influenciando	a	qualidade	de	vida	das	comunidades	locais.

Com	o	envolvimento	das	Autarquias	
e	com	a	supervisão	da	Quercus,	foram	
propostas	intervenções	para	os	espaços	
verdes	de	23	municípios,	com	o	objectivo	
de	reabilitar	estes	espaços	e	promover		
a	sua	vivência.	Dos	23	projectos	
iniciados,	19	foram	concluídos	em	2009.

Modelo
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Pilhas	de	Livros

Fomento	da	reciclagem	através	da		recolha	de	pilhas	
usadas;	
Fomento	da	leitura	através	da	oferta	de	livros		
a	crianças	do	pré-escolar	ao	3.º	ciclo.

Na	6.ª	edição	desta	iniciativa,	o	Modelo	
ofereceu	às	120	escolas	vencedoras	
€120.000	em	livros,	que	integram		
o	Plano	Nacional	de	Leitura.
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Worten
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Equipa
Worten
Equipa

Fomento	da	reciclagem	através	do	apelo	dos	clientes	
para	entrega	de	velhos	equipamentos	nas	lojas	Worten.	
Traduzindo-se	na	oferta	de	novos	equipamentos	a	
instituições	de	solidariedade	social	em	todo	o	país.

Em	2009	foram	reunidas	3.895	
toneladas	de	REEE,	traduzidas	na	oferta	
de	2.197	novos	equipamentos	no	valor	
de	€200.000.

Continente

Ed
uc

aç
ão

Leopoldina	
Vamos	Crescer

Efectuar	doação	de	conteúdos	didácticos	que	tiveram	
como	objectivo	enriquecer	o	plano	curricular	e	foram	
desenvolvidos	em	parceria	com	várias	instituições	da	área	
da	saúde,	educação,	desporto	e	segurança.

O	Continente	doou	DVDs	educativos	
e	interactivos	a	60.000	alunos	de	500	
escolas	do	1.º	ciclo	do	ensino	básico.

Modelo

Escola	Modelo

De	forma	a	dotar	as	escolas	da	área	de	influência	das	lojas	
Modelo	com	equipamentos	informáticos	e	desportivos,	foi	
criada	uma	linha	de	produtos	escolares	com	a	imagem		
do	jogador	de	futebol	Cristiano	Ronaldo,	revertendo	1€		
por	produto	vendido	para	esta	causa.

Os	clientes	votaram	on-line	na	escola		
a	quem	foram	doados	artigos	no	valor		
de	€1.000	por	loja,	num	valor	total		
de	€122.000.

Zippy

Sabias	que...
A	Zippy,	em	associação	com	a	RTP,	sensibilizou	famílias	
para	a	segurança	das	crianças,	através	de	conselhos	
práticos.

O	programa	“Sabias	que...”	passou		
na	RTP,	durante	os	meses	de	Verão.

Sport Zone

D
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po
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Corridas	Sport	
Zone

Eventos	para	
jovens	Sport	
Zone

Meia	Maratona	Sport	Zone,	a	Corrida	do	Dia	do	Pai		
e	a	Corrida	do	Dia	da	Mulher.

Organização	de	diversos	eventos	para	promoção	de	
hábitos	saudáveis	e	do	desporto	-	Kid’s	Cup,	Street	Basket,	
Gira	Vólei	e	o	Circuito	Nacional	de	Surf	Esperanças.

Em	conjunto,	as	corridas	juntaram	
44.000	participantes	e	angariaram	
€29.500.	

Estes	eventos	reuniram	mais		
de	25.400	jovens.

Patrocínios	
Sport	Zone

Patrocínio	de	diversas	Associações	Desportivas	locais,	
Federações	e	outras	Instituições	Desportivas.	Este	ano,	
entre	outras,	as	contempladas	foram:
-	Comité	Olímpico	Português;
-	Instituto	Nacional	de	Desporto;
-	Confederação	de	Desporto	de	Portugal;
-	Federação	Portuguesa	Desporto	para	Deficientes;
-	Federação	Portuguesa	de	Ginástica;
-	Federação	Portuguesa	de	Canoagem;
-	Federação	Portuguesa	de	Surf;
-	Federação	Portuguesa	de	Ciclismo.

Apoio	a	mais	de	1.000	atletas	nas	suas	
actividades	desportivas.	Os	patrocínios	
às	federações	a	que	pertencem	
totalizaram	€90.000

Continente e Modelo 
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Doação	de	
produtos	às	
comunidades	
locais

Doação	de	produtos	alimentares	e	não	alimentares		
a	instituições	locais.

Em	2009,	foram	doados	produtos		
no	valor	de	€4,7M.
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Modelo

Causa	Maior

A	missão	desta	iniciativa	é	combater	o	isolamento	dos	
séniores	ao	promover	a	sua	integração	na	sociedade.	Os	
fundos	angariados	resultaram	sobretudo	da	venda	do	livro	
“Receitas	do	Mundo	da	Popota.”

Os	€380.000	angariados	foram	
aplicados	para	suprimir	as	necessidades	
dos	seniores	mais	carenciados	através	
da	ajuda	e	apoio	a	72	delegações	da	Cruz	
Vermelha	Portuguesa.

Modelo

Um	Modelo		
de	Parque

A	promoção	de	actividades	intergeracionais	e	a	prática	de	
exercício	físico	são	os	principais	objectivos	desta	iniciativa,	
que	consiste	no	desenvolvimento	de	parques	nas	cidades	e	
vilas	onde	abre	lojas.
Os	parques	são	constituídos	por	uma	zona	de	jardim,	um	
parque	sénior	e	um	parque	infantil,	que	visam	juntar	no	
mesmo	espaço	as	diferentes	gerações.

Em	2009	foram	construídos	8	parques	
existindo	actualmente	um	total	de	30,	
em	todo	o	país.

Modalfa

“Nós”
Movemo-nos	
por	uma	causa

A	iniciativa	“Nós”	visa	apoiar	causas	ligadas	à	família	
através	da	venda	de	cachecóis	solidários.

Em	2009	foi	batido	o	recorde		
de	venda	de	cachecóis,	com	145.000,		
que	permitem	doar	€290.000	ao	
projecto	“Mamãs	com	futuro”	da	APF.

Sport Zone

Angariações	
nas	Lojas	Sport	
Zone

Angariações	nas	lojas	para	distribuição	pelas	associações	
APAV	e	Acreditar,	pela	Fundação	Obra	do	Ardina	e	pela	
OIKOS,	na	campanha	Pobreza	Zero.

Angariação	de	€23.300	distribuídos	
pelas	associações	APAV	e	Acreditar.	
Angariação	de	€5.900	na	campanha	
dirigida	à	Fundação	Obra	do	Ardina		
e	€21.100	doados	à	Oikos.

Zippy
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Workshops		
de	“A	a	Zippy”

Em	dias	emblemáticos,	como	o	Dia	da	Mãe,	do	Pai	e	da	
Criança,	as	lojas	desenvolveram	workshops	para		
as	crianças,	onde	estas	através	da	reciclagem	e	reutilização	
de	materiais	concretizam	as	suas	próprias	lembranças		
e	aprenderem	a	ser	amigas	do	ambiente.

Envolveu	a	participação	de	milhares		
de	crianças	nos	workshops,	nas	lojas	
Zippy.

Book.it

Cu
lt

ur
a

Leitura	em	dia

Foi	realizada	uma	parceria	com	as	rádios	locais,	para		
a	realização	de	um	passatempo	que	contempla	a	
divulgação	e	promoção	de	um	livro	diferente	cada	semana.
O	prémio	é	a	oferta	de	1		livro	por	dia,	levantado	na	loja	
Book.it	pelo	ouvinte	vencedor.

Foram	oferecidos,	no	total,	2000	livros	
(47	por	semana).
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-
5.7	COMPROMISSOS
-

Compromissos para o período 2008 - 2012

Aposta em produtos e hábitos alimentares mais saudáveis.

Clientes

Promoção	de	informação	tendo	em	vista:

•	A	indução	de	hábitos	alimentares	mais	saudáveis;

•	A	indução	de	hábitos	de	consumo	sustentáveis.

Extensão dos compromissos com a qualidade, ambiente e sociedade ao longo da cadeia de valor. 
Apoiar os fornecedores no cumprimento das exigências do mercado.

Fornecedores

Aumentar	o	número	de	visitas	auditadas	a	fábricas.

Implementar	requisitos	de	eco-eficiência	progressivamente	mais	exigentes	em	todas	as	áreas	abrangidas	pelo		
Clube	de	Produtores	da	Sonae.

Diminuição da Pegada Ecológica dando cumprimento à Política de Ambiente.

Ambiente

Reduzir	os	consumos	de	energia	eléctrica	em	mais	de	6%	numa	base	comparável;

Investir	de	forma	sustentada	na	instalação	de	sistemas	de	produção	autónoma	de	energia	a	partir	de	fontes	renováveis.;

Reduzir	progressivamente	o	potencial	de	emissão	de	Gases	de	Efeito	de	Estufa	(GEE);

Reduzir	o	impacte	ambiental	decorrente	da	produção	de	resíduos;

Reduzir	o	consumo	potencial	de	água	nas	lojas;

Expandir	as	certificações	ambientais	e	aumentar	a	sensibilização	da	população	para	as	boas	práticas	ambientais.

Contribuir para a formação da cidadania e coesão social.

Comunidade
Investir	na	sensibilização	da	sociedade,	de	forma	a	induzir	comportamentos	de	cidadania,	de	coesão	social		
e	de	sustentabilidade.

Ser uma empresa de referência.

Colaboradores
Reforço	contínuo	da	Empresa	como	espaço	de	realização	e	desenvolvimento	pessoal	e	profissional.
Aumentar	o	nível	de	qualificação	dos	colaboradores.
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Compromissos assumidos para 2009

Aposta em produtos e hábitos alimentares mais saudáveis.

Clientes

Crescimento	da	oferta	de	produtos	mais	saudáveis.

Promoção	de	hábitos	alimentares	mais	saudáveis.

Extensão dos compromissos com a qualidade, ambiente e sociedade ao longo da cadeia de valor. 
Apoiar os fornecedores no cumprimento das exigências do mercado.

Fornecedores

Aumentar	o	número	de	visitas	auditadas	a	fábricas.

Implementar	requisitos	de	ecoeficiência	progressivamente	mais	exigentes	em	todas	as	áreas	abrangidas	pelo		
“Clube	de	Produtores	da	Sonae”.

Formalizar	a	Política	de	Compra	de	Pescado	Sustentável.

Diminuição da Pegada Ecológica dando cumprimento à Política de Ambiente.

Ambiente

Reduzir	os	consumos	de	energia	eléctrica	em	mais	de	1%	no	mesmo	universo	de	lojas.

Instalar	15	novas	centrais	de	produção	autónoma	de	energia	a	partir	de	fontes	renováveis	ao	abrigo	da	legislação	sobre	
microgeração.

Substituir	o	gás	refrigerante	R22	pelo	R427a	em	todas	as	centrais	de	frio	(a	R22)	que	não	foram	objecto	de	substituição.

Alargar	a	oferta	de	sacos	reutilizáveis.

Atingir	uma	taxa	de	valorização	de	resíduos	de	75%.

100%	das	lojas	existentes	com	jardins	(e	100%	das	novas),	com	sistemas	de	rega	automáticos.

Testar	sistema	de	recolha	de	águas	pluviais	para	utilização	em	sanitas,	lavagem	de	pavimentos	e	rega.

Aumentar	o	número	de	instalações	certificadas	pela	ISO	14001.

Contribuir para a formação da cidadania e coesão social.

Comunidade
Dar	continuidade	aos	projectos	de	grande	alcance	social	desenvolvidos	como:	a	“Missão	Sorriso”,	“Causa	Maior”,	“Hiperna-
tura”	e	dar	continuidade	ao	Programa	de	Apoio	às	Escolas,	nomeadamente	através	de	iniciativas	como:	“Pilhas	de	Livros”,	
“Leopoldina	Vamos	Crescer”,	“Escola	Modelo”.

Ser uma Empresa de referência.

Colaboradores Formalizar	a	Política	de	Recursos	Humanos.



O que fizemos em 2009

Status

Aposta em produtos e hábitos alimentares mais saudáveis.

Clientes

Meta	realizada.
88	referências	da	“Gama	Continente	Equilíbrio”	(alimentação	equilibrada),	mais	15	que	em	2008.
57	referências	da	“Gama	Continente	Bio”.	11	delas	lançadas	em	2008.
“Área	Viva”:	100%	das	lojas	alimentares	dispõem	deste	espaço	(mais	9	que	em	2008).	Estes	espaços	contam	
com	65	referências	Área	Viva	Continente	(mais	53	relativamente	a	2008).

Meta	realizada.
Lançamento	do	Projecto	Vida	Hiper	Saudável	(ver	página	39).
Realização	da	quinzena	Vida	Hiper	Saudável	(ver	página	39).
Lançamento	do	Projecto	Nutritional	Personal	Shopper	-	para	acompanhamento	dos	clientes	durante	as	suas	
compras,	ajudando	nas	escolhas	alimentares	mais	saudáveis	e	na	interpretação	de	rótulos	(ver	página	39).
Lançamento	da	“Prova	dos	5”	(ver	página	39).

Extensão dos compromissos com a qualidade, ambiente e sociedade ao longo da cadeia de valor. 
Apoiar os fornecedores no cumprimento das exigências do mercado.

Fornecedores

Meta	realizada.
Manutenção	do	número	de	visitas	auditadas	e	crescimento	de	203%	das	auditorias	de	qualificação		
a	fornecedores	internacionais.

Meta	realizada.
Aumento	das	exigências	aos	fornecedores	do	Clube	de	Produtores	da	Sonae,	em	termos	de	eco-eficiência.	16%	
das	questões	da	checklist	são	de	índole	ambiental.

Meta	realizada.
Política	de	Sustentabilidade	do	Pescado	formalizada	(ver	página	37	e	38).

Diminuição da Pegada Ecológica dando cumprimento à Política de Ambiente.

Ambiente

Meta	realizada	e	ultrapassada	em	60%.
Registada	uma	redução	de	1,6%	para	o	mesmo	universo	(lojas	alimentares	de	maior	consumo).

Meta	realizada	e	ultrapassada	em	13%.
Instaladas	17	novas	centrais	de	produção	autónoma	de	energia	a	partir	de	fontes	renováveis.

Meta	parcialmente	realizada.
Reduzida	a	utilização	do	gás	R22	em	36%	do	universo	potencial	de	lojas.

Meta	parcialmente	realizada.
Desenvolvimento	de	novas	gamas	de	sacos	reutilizáveis,	com	lançamento	previsto	para	2010.

Meta	realizada.
A	Taxa	de	Valorização	de	Resíduos	atingiu	75,2%.

Meta	realizada.
Todas	as	lojas	com	jardins	estão	equipadas	com	sistemas	de	rega	automáticos.	

Meta	realizada.
Instalado	sistema	de	recuperação	das	águas	pluviais	para	rega	e	das	águas	resultantes	da	utilização	em	
chuveiros	e	lavatórios	(para	utilização	nos	urinóis	e	autoclismos)	no	novo	edifício	de	escritórios	do	negócio		
de	Retalho	situado	na	Maia	(ver	página	50).

Meta	realizada.
2	unidades	(Worten	do	Colombo	e	Modelo	de	Machico)	obtiveram	a	certificação	ambiental	pela	ISO	14001.

Contribuir para a formação da cidadania e coesão social.

Comunidade
Meta	realizada	e	ultrapassada.
Foi	dada	continuidade	aos	projectos	sociais	de	apoio	à	Comunidade	e	ao	Programa	de	Apoio	às	Escolas.		
Foi	ainda	implementado	um	conjunto	variado	de	novos	projectos	nestas	vertentes.	(ver	página	51	a	53).

Ser uma Empresa de referência.

Colaboradores
Devido	à	reestruturação	orgânica	da	Sonae,	foi	adoptada	uma	abordagem	de	gestão	de	recursos	humanos	
única	para	a	Sonae,	que	pode	ser	consultada	no	Ponto	4.3	deste	documento.

Meta	Realizada Meta	Parcialmente	RealizadaLegenda: Meta	Não	Realizada
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O que vamos fazer em 2010

Compromissos 2010
Aposta em produtos e hábitos alimentares mais saudáveis.

Clientes

Alargar	a	oferta	de	produtos	de	marca	própria	nos	segmentos	Equilíbrio	e	Biológico.
Lançamento	de	produtos	sem	glúten	nas	marcas	próprias.

Promover	hábitos	alimentares	mais	saudáveis,	com	enfoque	na	disponibilização	de	mais	e	melhor	informação		
no	que	respeita	a	alimentação	saudável.	
Desenvolver	um	programa	de	controlo	de	peso	para	clientes	e	colaboradores.	
Sensibilização	da	população	escolar	sobre	a	temática	da	“Alimentação	Saudável”.

Aposta em produtos mais ecológicos.

Lançar	uma	gama	de	produtos	automóvel,	amigos	do	ambiente.

Melhoria e alargamento dos processos de controlo da qualidade e certificações.

Melhoria	dos	processos	de	desenvolvimento	e	acompanhamento	de	produtos.

Obtenção	da	Certificação	do	Desenvolvimento	de	Marcas	Próprias	Continente	e	Acompanhamento	de	Produto		
e	Fornecedores	Após	Desenvolvimento/Lançamento,	de	acordo	com	a	norma	NP	EN	ISO	9001.

Extensão dos nossos compromissos com a qualidade, ambiente e sociedade ao longo da cadeia de valor.
Apoiar os fornecedores no cumprimento das exigências do mercado.

Fornecedores

Continuar	a	aumentar	o	número	de	auditorias	de	qualificação	a	fornecedores.

Implementar	requisitos	de	eco-eficiência	progressivamente	mais	exigentes	em	todas	as	áreas	abrangidas	pelo	
Clube	de	Produtores	da	Sonae.

Redução	da	disponibilização	de	pescado	não	sustentável:

•	 Substituição	de	espécies	em	risco	de	extinção	(cação)	ou	ameaçadas	(tamboril);
•	 100%	de	bacalhau	comercializado	proveniente	de	origens	com	políticas	reconhecidas	de	Pesca	Sustentável;	
•	 Redução	das	espécies	capturadas,	e	promoção	de	outras	de	pesca	de	linha;
•	 Eliminação	total	do	alabote	da	Gronelândia	e	Bacalhau	do	Atlântico;
•	 Aumento	das	vendas	de	pescado	proveniente	da	Docapesca,	comprovadamente	utilizadores	de	métodos		

de	pesca	artesanais/sustentável;
•	 Aumento	de	Vendas	em	Produtos	de	Aquacultura;
•	 Introdução	de	produtos	Biológicos;
•	 Aumentar	a	formação	de	colaboradores	e	a	informação	disponibilizada	no	site	do	Continente	sobre	o	tema;
•	 Disponibilizar	informação	ao	cliente	sobre	o	tipo	de	pesca	utilizada,	técnica	de	captura	e	comprovativo	de	

compra	em	lota.

Diminuição da Pegada Ecológica dando cumprimento à Política de Ambiente.

Ambiente

Reduzir	os	consumos	de	energia	eléctrica	em	mais	de	1%	no	mesmo	universo	de	lojas.

Manter	o	foco	na	instalação	de	novas	centrais	de	produção	autónoma	de	energia	a	partir	de	fontes	renováveis		
de	acordo	com	as	orientações	da	nova	legislação	nesta	temática.

Assegurar	que	80%	das	viaturas	da	frota	contratada	cumprem	com	a	norma	EURO	4	ou	superior.

Manter	o	programa	de	substituição	do	gás	refrigerante	R22	em	centrais	de	frio	que	ainda	não	foram	objecto		
de	substituição.

Disponibilizar	uma	oferta	alargada	de	sacos	reutilizáveis.

Superar	a	taxa	de	valorização	de	resíduos	alcançada	em	2009.

Aumentar	o	número	de	instalações	certificadas	pela	ISO	14001.

Contribuir para a formação da cidadania e coesão social.

Comunidade
Dar	continuidade	a	projectos	com	impactes	sociais	positivos	na	comunidade,	nas	áreas	da	saúde,	educação,	
ambiente,	cultura,	desporto	e	actividades	lúdicas.

Ser uma Empresa de referência.

Colaboradores Formalização	da	Política	de	Recursos	Humanos	da	Sonae	(adaptada	à	nova	estrutura	organizacional	da	Empresa).
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Nota:	Informação	adicional	sobre	KPIS	do	Retalho	pode	ser	consultada	na	versão	online	do	Relatório	de	Sustentabilidade	2009	da	Sonae.
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	 Sonae	 Sierra,	 especialista	 internacional	 em	 centros	 comerciais,	 é	 uma	 das	 parcerias	 core	
da	Sonae,	que	combina	as	compras	com	o	lazer	e	tem	paixão	por	trazer	imaginação,	inovação	e	emoção	para	
o	sector	dos	centros	comerciais.	Criada	em	Portugal	em	1989,	é	detida	pela	Sonae	(50%)	e	pela	Grosvenor,	
do	 Reino	 Unido	 (50%).	 A	 Sonae	 Sierra	 apresenta	 uma	 abordagem	 integrada	 ao	 negócio	 que	 combina	
a	propriedade,	a	promoção,	a	gestão	e	as	actividades	de	serviços	para	terceiros.

Visão
Ser	o	especialista	internacional	líder	em	centros	comerciais.

Missão
A	Sonae	Sierra	é	a	especialista	internacional	em	centros	comerciais	que	proporciona	uma	experiência	única	aos	
seus	clientes	criando	um	valor	superior	para	accionistas,	 investidores,	 lojistas,	comunidades	e	colaboradores,	
contribuindo	em	simultâneo	para	o	desenvolvimento	sustentável.

“A	 Sonae	 Sierra,	 consciente	 das	 suas	 responsabilidades	 económicas	 e	 sociais,	 e	 independentemente	
dos	 países	 onde	 as	 suas	 empresas	 se	 localizam,	 reconhece	 a	 importância	 e	 adopta	 determinados	
Valores	 e	 Princípios	 no	 âmbito	 da	 sua	 Cultura	 Empresarial,	 Responsabilidade	 para	 com	 os	 Colaboradores,	
Responsabilidade	para	com	as	Comunidades	e	Independência	face	ao	Poder	Político.”

Para	mais	informação	sobre	os	princípios	e	valores	por	favor	consultar	o	sítio	na	internet:	www.sonaesierra.com



O Sistema de Gestão de Responsabilidade Corporativa
As	principais	questões	de	Responsabilidade	Corporativa	(RC)	na	Sonae	Sierra	são	geridas	através	do	sistema	
de	gestão	de	RC,	que	tem	por	base	um	modelo	cíclico	que	permite	alcançar	melhorias	contínuas	ao	nível	
do	 desempenho	 nas	 nove	 áreas	 de	 impacte	 mais	 importantes	 do	 seu	 negócio:	 Energia	 e	 Clima,	 Água,	
Resíduos,	 Biodiversidade	 e	 Habitats,	 Fornecedores,	 Lojistas,	 Comunidades	 e	 Visitantes,	 Colaboradores	
e	 Segurança	 e	 Saúde.	 Foram	 estabelecidas	 políticas	 e	 estratégias	 com	 o	 objectivo	 de	 traduzir	 e	 alcançar	
os	valores	e	compromissos	em	acções	práticas.	
De	 forma	 a	 controlar	 e	 assegurar	 o	 cumprimento	 dos	 objectivos	 de	 longo	 prazo,	 e	 consequentemente	
a	 estratégia	 definida,	 são	 monitorizadas	 regularmente	 metas	 de	 RC	 bem	 como	 indicadores	 chave	
de	desempenho.	

Governance da RC
O	Sistema	de	Gestão	de	RC	é	gerido	por	seis	grupos	de	trabalho,	que	abrangem	as	áreas	de	impacte	identificadas.	
Os	responsáveis	de	cada	grupo	de	trabalho	estão	representados	no	Steering Committee	de	RC,	que	é	presidido	
pelo	CEO.	O	Steering Committee	de	RC	é	responsável	por	supervisionar	a	identificação	e	gestão	dos	temas	
relevantes	neste	âmbito	e	assegurar	que	o	desempenho	nessas	áreas	críticas	é	acompanhado	e	melhorado.

O Desempenho Económico, Ambiental e Social
Ao	nível	do	pilar	económico,	a	Sonae	Sierra	melhorou	o	seu	resultado	e	as	suas	margens,	tendo	inaugurado	dois		
novos	centros	comerciais	–	um	na	Alemanha	e	outro	no	Brasil	–	e	desbravou	terreno	com	um	novo	projecto	
em	 Portugal.	 Entrando	 em	 maior	 pormenor,	 os	 principais	 destaques	 que	 caracterizaram	 o	 desempenho	
da	Empresa	em	2009,	foram:
•	 Aumento,	em	termos	homólogos,	de	13%	no	Resultado	Directo	e	6%	na	Margem	Operacional	Líquida;
•	 Inauguração	 do	 centro	 comercial	 Loop5	 na	 Alemanha	 com	 96%	 da	 ABL	 comercializada	 no	 momento	

da	inauguração;
•	 Inauguração	do	décimo	centro	comercial	da	Sonae	Sierra	no	Brasil,	o	Manauara	Shopping	em	Manaus,	

com	96%	da	ABL	ocupada;
•	 Construção	do	LeiriaShopping	em	Portugal,	no	valor	de	80	milhões	de	euros,	 inaugurado	em	Março	de	

2010;
•	 Início	da	construção	do	Le	Terrazze	em	Itália,	um	investimento	de	125	milhões	de	euros	com	inauguração	

prevista	para	o	final	de	2011;
•	 Início	da	prestação	de	serviços	de	gestão	de	propriedades	de	entidades	terceiras	em	7	novos	centros	

comerciais.

No	que	respeita	à	performance	ambiental,	verificou-se	uma	substancial	melhoria	ao	nível	das	emissões	de	
CO

2
,	dos	consumos	de	energia	e	eficiência	energética,	taxas	de	reciclagem	e	biodiversidade.	O	percurso	nesta	

área	tem	sido	pautado	por	uma	evolução	bastante	positiva	e	que	merece	especial	destaque:
•	 Redução	 (29%)	 do	 consumo	 de	 electricidade	 por	 m2	 (centro	 comercial	 e	 instalações	 sanitárias)	 nos	

centros	comerciais	detidos,	de	737	(2002)	para	527	(2009)	kWh,	o	que	permitiu	evitar	incorrer	em	custos	
de	cerca	de	11,7	milhões	de	euros	em	2009;	

•	 Redução	acentuada	na	quantidade	de	emissões	de	carbono	das	operações	da	Empresa.	Em	2009,	o	registo	
foi	de	67	kgCO

2
e	por	m2	de	ABL,	o	que	corresponde	a	uma	melhoria	de	20%	em	relação	a	2009;

•	 Graças	às	medidas	de	eco-eficiência	(Água)	adoptadas	ao	longo	dos	últimos	sete	anos,	foi	possível	evitar	
custos	no	valor	de	cerca	de	376.500	euros	e	poupar	151	milhões	de	litros	de	água	em	2009;

•	 Aumento	em	cerca	de	142%	(de	19%	em	2002	para	46%	em	2009)	nas	taxas	de	reciclagem	em	todo	
o	portfólio,	permitindo	evitar	incorrer	em	custos	de	cerca	de	1,7	milhões	de	euros	em	2009.

Apesar	 das	 medidas	 de	 eco-eficiência	 adoptadas	 (Água),	 estas	 não	 foram	 suficientes	 para	 compensar	
a	 redução	 no	 número	 de	 visitas	 registadas	 em	 2009	 em	 alguns	 países	 (o	 número	 de	 visitas	 aos	 centros	
comerciais	reduziu	em	maior	proporção	face	aos	consumos	de	água),	razão	pela	qual	o	consumo	de	água	nos	
centros	comerciais	aumentou	de	3,6	litros	por	visita	em	2008	para	3,8	litros	em	2009.

O	bom	desempenho	foi	também	uma	tendência	constante	que	caracterizou	a	performance	da	Sonae	Sierra	
ao	nível	do	pilar	Social,	do	qual	se	pode	destacar:
•	 Redução	de	28%	no	número	de	não	conformidades	por	hora	de	Observação	Preventiva	de	Segurança;
•	 Aumento	de	51%	no	número	de	horas	de	formação	em	Segurança	e	Saúde,	totalizando	em	2009,	20.307	

horas/homem;
•	 Aumento	de	19%	no	número	de	horas	de	voluntariado	realizadas	por	colaboradores;
•	 Aumento	 de	 33%	 no	 nível	 de	 investimento	 em	 acções	 de	 formação	 e	 desenvolvimento	 pessoal	

dos	colaboradores.
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Apresentam-se	em	baixo	os	principais	indicadores	que	demonstram	a	performance	da	Sonae	Sierra	em	2009,	
no	que	respeita	às	nove	áreas	de	impacte	mais	relevantes	do	seu	negócio:

Grandes Números

Investimento na formação  
e desenvolvimento dos colaboradores
(€ per capita)

-
64
65 

Valor	Económico	Directo	Gerado

2009:

€296	milhões
2008:	€311	milhões

Valor	Económico	Distribuído

2009:

€276	milhões
2008:	€313	milhões

Valor	Económico	Retido

2009:

€20	milhões
2008:	€-2	milhões

Resíduos totais reciclados como 
proporção dos resíduos produzidos
(% por peso)

Índice de ocupação média
(% por ABL)

Número de Não- Conformidades 
por hora de Observação Preventiva
de Segurança (SPO)

Investimentos de marketing em RC 
e outras contribuições para  
a comunidade
(milhões €)

Emissões de gases com efeito 
de estufa dos centro detidos 
e escritórios corporativos 
(ton CO

2
e/m2ABL)

Eficiência energética
(excluindo lojistas)
dos centros detidos
(KWh/m2 mall e instalações sanitárias)

Eficiência no consumo de água 
(excluindo lojistas) dos centros 
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Reconhecimento Externo
O	esforço	desenvolvido	ao	longo	dos	vários	anos	e	a	integração	da	Responsabilidade	Corporativa	na	gestão	do	
negócio	foi,	mais	uma	vez,	reconhecido,	tendo	a	Sonae	Sierra	obtido,	em	2009,	um	conjunto	de	referências	
de	que	se	orgulha:
•	 Classificou-se	em	primeiro	lugar,	pela	quarta	vez,	no	ranking	de	Responsabilidade	Climática:	“Índice	ACGE	

Sectorial	2009”	da	Euronatura;
•	 Conceito	 do	 “Centro	 Verde”	 foi	 considerado	 como	 excelente	 nos	 Sustainable	 Energy	 Europe	 Awards	

promovidos	pela	Comissão	Europeia;
•	 Projecto	 Personæ	 foi	 considerado	 Best	 Risk	 Training	 Programme	 na	 Europa,	 nos	 European	 Risk	

Management	Awards	de	2009;
•	 Obtenção	 da	 certificação	 ISO	 14001	 para	 o	 Sistema	 de	 Gestão	 Ambiental	 de	 mais	 quatro	 centros	

comerciais	e	dois	projectos	em	construção;
•	 Primeira	empresa	na	Europa	a	obter	a	certificação	OHSAS	18001	no	que	respeita	ao	sistema	de	gestão	

de	Segurança	e	Saúde	(S&S),	para	a	fase	de	construção	de	um	centro	comercial;
•	 Obtenção	da	certificação	OHSAS	18001	para	os	sistemas	de	gestão	de	S&S	de	mais	11	centros	comerciais	

em	operação.

Estudos de Caso

1 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: UMA PRIORIDADE NO RIVER PLAZA CENTRO 
COMERCIAL
Uma	auditoria	energética	realizada	em	2008	concluiu	que	era	possível	alcançar	
uma	 poupança	 de	 energia	 significativa	 neste	 centro.	 Na	 sequência	 desta	
auditoria,	a	equipa	de	gestão	do	River	Plaza	Centro	Comercial	definiu	a	eficiência	
energética	como	uma	das	suas	principais	prioridades	para	2009	e	implementou,	
com	sucesso,	uma	série	de	medidas.	Estas	medidas,	que	correspondem	a	um	
investimento	total	de	69.700	euros,	permitirão	reduzir	o	consumo	de	energia	
em	1.755.500	kWh	por	ano	e	alcançar	uma	poupança	anual	de	50.600	euros,	
sendo	o	período	médio	de	recuperação	do	investimento	de	1,3	anos.	Logo	em	
2009,	o	River	Plaza	Centro	Comercial	diminuiu	o	seu	consumo	de	energia	(kWh	
por	m2	de	mall	e	instalações	sanitárias)	em	16%	em	relação	a	2008.

2 - VENDAS VERDES PROMOVEM A REFLORESTAÇÃO NO BRASIL
Em	 2009,	 a	 Sonae	 Sierra	 Brasil	 lançou	 a	 sua	 primeira	 campanha	 de	 vendas	
verdes.	Os	visitantes	recebiam	um	“código	de	barras	verde”	por	cada	compra	
no	 valor	 de	 100	 reais	 (€36),	 que	 poderia	 ser	 depositado	 numa	 caixa	 dentro	
do	centro	comercial.	Por	cada	“código	de	barras	verde”	depositado,	era	plantada	
uma	 árvore	 numa	 zona	 de	 recuperação	 ambiental,	 doada	 pelos	 centros	
comerciais	da	Sonae	Sierra	Brasil.

3 - MELHORAR A ACESSIBILIDADE DOS VISITANTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS	
Em	 2009,	 o	 centro	 comercial	 Alexa,	 em	 Berlim,	 na	 Alemanha,	 tornou-se	
no	primeiro	edifício	deste	género	a	receber	o	prémio	“Berlin	Barrierefrei”	(Berlim	
sem	 Fronteiras)	 pelas	 suas	 iniciativas	 de	 inclusão	 destinadas	 a	 pessoas	 com	
deficiências,	incluindo	o	projecto	para	melhorar	o	acesso	dos	deficientes	visuais.	
Assim,	foram	criados	cartões	em	Braille	para	ajudar	os	clientes	a	deslocarem-
se	 no	 centro	 e	 um	 guia	 áudio	 em	 formato	 MP3	 que	 descreve	 a	 arquitectura,	
a	 disposição,	 a	 localização	 das	 lojas	 e	 potenciais	 obstáculos.	 Foi	 também	
solicitado	aos	lojistas	do	Alexa	que	prestassem	toda	a	assistência	aos	visitantes	
com	deficiência	visual.

4 - O SHOPPING 8.ª AVENIDA, EM SÃO JOÃO DA MADEIRA, REGISTA A MELHOR TAXA DE RECICLAGEM
No	 início	 do	 ano,	 a	 equipa	 de	 gestão	 do	 centro	 comercial	 8.ª	 Avenida	 estabeleceu	 uma	 meta	 ambiciosa:	
tornar-se	 no	 centro	 comercial	 da	 Sonae	 Sierra	 com	 a	 melhor	 taxa	 de	 reciclagem	 de	 resíduos.	 Para	 isso	
procedeu-se	ao	encerramento	do	acesso	ao	compactador	de	resíduos	indiferenciados	e	criou-se	uma	área	
especial	para	separar	os	resíduos	indiferenciados.
No	final	do	ano,	tinha	sido	alcançada	uma	taxa	de	reciclagem	de	79%	–	a	mais	elevada	de	todos	os	centros	
comerciais	 da	 Sonae	 Sierra.	 Os	 benefícios	 monetários	 gerados	 com	 estes	 novos	 desenvolvimentos,	
comparando	os	dados	de	2009	com	os	de	2008,	totalizam	mais	de	5.100	euros,	que	incluem	a	redução	de	
custos	com	o	envio	de	resíduos	para	aterro	e	também	as	receitas	associadas	à	venda	de	resíduos	valorizáveis.	
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5 - MÊS SAUDÁVEL MELHORA O BEM-ESTAR DOS COLABORADORES
Em	 Maio	 de	 2009,	 foi	 organizado	 o	 primeiro	 “Mês	 Saudável”	 em	 todos	
os	escritórios	corporativos	e	dos	centros	comerciais	na	Europa.	Esta	iniciativa	
tinha	 por	 objectivo	 tornar	 os	 colaboradores	 mais	 conscientes	 das	 escolhas	
quotidianas	que	afectam	a	sua	saúde	e	a	sua	qualidade	de	vida.	No	total,	417	
colaboradores	(incluindo	alguns	prestadores	de	serviços)	participaram	em	178	
actividades	relacionadas	com	a	saúde.	

6  -  LEIRIASHOPPING  RECEBE  A  PRIMEIRA  CERTIFICAÇÃO  OHSAS  18001 
PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO
O	LeiriaShopping	(fase	de	construção)	desenvolveu	um	sistema	de	participação	
directa	 destinado	 a	 promover	 um	 maior	 envolvimento	 dos	 trabalhadores	
da	 construção.	 Este	 sistema	 previa	 a	 participação	 de	 representantes	 dos	
trabalhadores	em	reuniões	de	S&S,	um	maior	nível	de	formação	e	sensibilização	
sobre	questões	de	S&S	e	a	instalação	na	obra	de	uma	caixa	de	sugestões	sobre	
melhorias	na	área	de	S&S.

7 – EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA NO BRASIL: 17 ESTUDANTES GRADUADOS 
NO SHOPPING METRÓPOLE
O	 Shopping	 Metrópole,	 em	 São	 Paulo,	 facilitou	 o	 acesso	 à	 educação		
de	 colaboradores,	 lojistas,	 fornecedores	 e	 suas	 famílias,	 promovendo	 aulas	
gratuitas	 no	 Centro	 Comercial	 com	 a	 participação	 de	 cerca	 de	 60	 alunos,	 dos	
quais	17	finalizaram	o	ensino	básico.	Este	projecto	implicou	um	apoio	financeiro	
de	33.380	euros.

8  –  DECORAÇÃO  DE  INTERIORES  POR  ARTISTAS  E  ARTESÃOS  LOCAIS 
NO MANAUARA SHOPPING
O	recém	inaugurado	Manauara	Shopping	utilizou	o	trabalho	de	artesãos	locais,	
pertencentes	a	várias	associações	de	artesãos,	para	a	sua	decoração	 interior	
com	 motivos	 alusivos	 à	 Amazónia.	 Esta	 é	 uma	 forma	 de	 sensibilizar	 para		
a	importância	ecológica	desta	região.

Principais Acções de Envolvimento com a Comunidade
Destacam-se	as	seguintes	acções	de	envolvimento	com	a	comunidade	desenvolvidas	em	2009.
Informação	adicional	pode	ser	encontrada	no	Relatório	de	Responsabilidade	Corporativa	2009	da	Sonae	Sierra.

Community Day
Iniciativa	 para	 promover	 a	 colaboração	 entre	 os	 colaboradores	 e	 a	 comunidade.	 Em	 2009,	 33%	 dos	
colaboradores	utilizaram	os	dias	de	voluntariado	a	que	tinham	direito,	em	comparação	com	28%	em	2008,	
e	 dedicaram	 3.001	 horas	 a	 um	 vasto	 leque	 de	 projectos	 comunitários	 de	 voluntariado	 durante	 o	 horário	
de	trabalho.



Stop Poverty
Apoio	a	ONG	Plan	Espanha	através	da	cedência	de	espaço	em	10	dos	centros	comerciais	em	Espanha,	para	
a	angariação	de	fundos	na	sua	campanha	Stop	Poverty.

Aprender a Empreender
Iniciativa	realizada	por	colaboradores	voluntários,	que	teve	como	objectivo	estimular	o	interesse	de	alunos	
de	 contextos	 sócio-económicos	 desfavorecidos,	 encorajando-os	 para	 o	 desenvolvimento	 dos	 seus	
conhecimentos	nas	suas	áreas	de	interesse	e	para	a	descoberta	das	suas	capacidades	e	valores	pessoais.

Painéis Comunitários (PC)
A	colaboração	activa	com	as	comunidades	locais	efectua-se	através	de	painéis	comunitários,	que	utilizamos	
para	compreender	e	responder	às	necessidades	e	preocupações	locais.	Em	2009,	foram	lançados	7	PC	em	
centros	comerciais,	estando	actualmente	em	funcionamento	15	painéis.	Entre	as	medidas	implementadas	
em	 consequência	 das	 discussões	 dos	 PC,	 contam-se,	 por	 exemplo:	 a	 utilização	 do	 espaço	 dos	 centros	
comerciais	para	prestar	formação	aos	pais	de	crianças	autistas;	programas	educativos	sobre	tráfego	e	peões;	
actividades	de	apoio	a	pessoas	com	deficiência	e	acções	de	promoção	da	reciclagem	de	resíduos.
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	 Sonaecom	 é	 também	 uma	 parceria	 core	 da	 Sonae,	 que	 detém	 3	 unidades	 de	 negócio	
principais	–	Telecomunicações,	Software	e	Sistemas	de	 Informação	e	Media,	sendo	a	France	Telecom	um	
parceiro	estratégico,	com	uma	participação	de	20%.

Missão
A	Sonaecom	é	uma	empresa	orientada	para	o	crescimento,	cuja	ambição	é	ser	o	melhor	prestador	de	serviços	
de	comunicações	em	Portugal,	criando	um	ambiente	de	eleição	para	o	desenvolvimento	do	potencial	dos	
melhores	profissionais.

ABORDAGEM À SUSTENTABILIDADE

Gerir	 uma	 empresa	 de	 acordo	 com	 os	 princípios	 do	 desenvolvimento	 sustentável	 é	 procurar	 diariamente	
caminhos	 para	 maximizar	 o	 valor	 para	 todas	 as	 partes	 interessadas.	 A	 forma	 de	 o	 garantir	 é	 através	 do	
diálogo,	ouvindo	as	expectativas	de	todos	aqueles	com	quem	a	Sonaecom	interage	e	captando	os	sinais	que	
a	sociedade	nos	dá.	É	neste	terreno	fértil	que	se	materializa	a	aprendizagem,	a	inovação	e	as	oportunidades	
de	crescimento.



GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

TODOS	OS	DIAS	A	SONAECOM	PROCURA	INTEGRAR	DE	FORMA	ESTRUTURADA	A	SUSTENTABILIDADE	
NO	SEU	NEGÓCIO
A	 gestão	 da	 sustentabilidade	 entrou	 no	 dia-a-dia	 dos	 negócios.	 Faz	 parte	 da	 estratégia,	 dos	 processos		
e	é	continuamente	reavaliada	através	de	grupos	de	trabalho.

Desde	2007	que	a	gestão	da	sustentabilidade	é	conduzida	pelo	Gabinete	de	Sustentabilidade,	constituído	
por	 uma	 equipa	 representativa	 das	 diversas	 áreas	 da	 empresa,	 que	 actua	 sob	 a	 responsabilidade	 directa	
da	Comissão	Executiva	da	Sonaecom	e	é	membro	do	Fórum	de	Sustentabilidade	da	Sonae.	

O Gabinete de Sustentabilidade é composto por:
	 •	 Administrador	da	Comissão	Executiva	da	Sonaecom;
	 •	 Coordenador,	nomeado	pelo	Administrador,	responsável	do	GS;
	 •	 Membros	do	Gabinete	do	Ambiente;
	 •	 Membros	da	área	de	Responsabilidade	Corporativa;
	 •	 Membro	dos	Recursos	Humanos;
	 •	 Membro	da	Gestão	de	Risco.

Grandes Números

•	 Uma	 holding	 operacional	 que	 gere	 uma	 carteira	 de	 empresas	 dividida	 em	 três	 áreas	 de	 negócio		
e	a	operar	em	11	países;

•	 Um	 dos	 maiores	 geradores	 de	 tráfego	 de	 comunicação	 em	 Portugal,	 com	 base	 na	 sua	 própria	 infra-
estrutura	de	telecomunicações.

2.029	colaboradores,	dos	quais	1.874	em	Portugal
949,4	milhões	de	euros	de	volume	de	negócios
175,7	milhões	de	euros	de	EBITDA
5,7	milhões	de	euros	de	resultado	líquido	do	exercício	(atribuível	ao	Grupo)

Auditoria de risco

Recursos Humanos

Relação Investidores de risco

Marketing

... P
ro

je
ct

o 
1

P
ro

je
ct

o 
2

P
ro

je
ct

o 
3

P
ro

je
ct

o 
4

P
ro

je
ct

o 
5

P
ro

je
ct

o 
6

Sonaecom Excom Gabinete Sustentabilidade Fórum Sustentabilidade Sonae

Valor Económico 
Total Gerado

2009: €962,3 milhões

2008: €990,5 milhões 

Valor Económico 
Distribuído

2009: €808,1 milhões

2008: €847,6 milhões

Valor Económico 
Retido

2009: €154,3 milhões

2008: €142,9 milhões
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Reconhecimento Externo

Em	 2009,	 a	 actividade	 que	 tem	 vindo	 a	 ser	 desenvolvida	 ao	 longo	 dos	 anos	 para	 a	 integração	 da	
sustentabilidade	 e	 da	 inovação	 no	 negócio	 da	 Sonaecom,	 foi,	 mais	 uma	 vez,	 reconhecida	 através	 de	 um	
conjunto	de	prémios	e	distinções.

“Prémio “Messaging Services Innovation” | Optimus
No âmbito dos conceituados prémios Global Telecoms Business Innovation Awards, a Optimus foi distinguida 
na categoria Inovação de Serviço, pelo seu serviço Webphone and Mobile Instant Messaging, lançado aquando 
da introdução do Optimus Tag no mercado.

“Prémio Inovação” | Optimus
A EMC atribuiu o prémio Inovação à Optimus pelo desenvolvimento de uma solução de virtualização dos 
postos de trabalho dos operadores dos Call Centers, por forma a suportar a deslocalização destas equipas 
para espaços dos parceiros, garantir níveis de serviço e resiliência elevados, assegurar a confidencialidade 
e integridade das aplicações e dados.

“Prémio Internacional de Inovação de Serviço” | Optimus
O prémio distinguiu o serviço e-Phone da Optimus pelo serviço que possibilita fazer e receber chamadas 
de voz e de vídeo, enviar mensagens escritas e multimedia ou até reencaminhar as chamadas e as mensagens 
do telemóvel para o computador, com o mesmo número e o mesmo tarifário.”
In Relatório de Sustentabilidade 2009 Sonaecom.

2008 2009

18%

85%

Percentagem  
de Resíduos Valorizados

2008 2009

37,3

28,8

Média de horas de Formação 
por Colaborador

2008 2009

0,043

0,049

Emissões Totais de CO
2
 

por Volume de Negócios
(Kg de CO

2
/€)

2008 2009

434,40

482,22

Consumo Total de Energia 
por Volume de Negócios
(GJ/Milhão de €)



Estudos de caso

Sonaecom integra Carbon Disclosure Project
A	Euronatura,	enquanto	parceira	em	Portugal	do	Carbon	Disclosure	Project	(CDP),	organização	independente	
sem	fins	lucrativos	com	a	maior	base	de	dados	de	emissões	de	gases	do	efeito	de	estufa	em	todo	o	mundo,	
lançou	 o	 desafio	 às	 empresas	 que	 constituem	 o	 PSI	 20	 de	 reportarem	 informação	 sobre	 a	 sua	 Pegada	
Carbónica	 com	 o	 intuito	 de	 publicar	 o	 Relatório	 de	 2009	 “Carbon	 Disclosure	 Project	 –	 Portugal	 (PSI20)”.		
A	Sonaecom	respondeu	afirmativamente	a	este	desafio	e,	para	além	dos	indicadores	solicitados,	evidencia	
um	conjunto	de	actividades	que	tem	vindo	a	desenvolver	nesta	área.

Freecooling
A	Sonaecom	adoptou	a	tecnologia	freecooling	para	os	seus	data centers	e	para	os	MSC	(Mobile	Switching	
Centres	 –	 centros	 de	 controlo	 e	 de	 comutação),	 que	 consiste	 no	 aproveitamento	 do	 ar	 atmosférico	 para	
refrigerar	 o	 ambiente	 das	 salas	 técnicas,	 em	 substituição	 total	 ou	 parcial	 dos	 sistemas	 de	 refrigeração	
convencionais.	No	âmbito	deste	projecto,	foi	realizada	a	comparação	dos	valores	de	consumo	de	energia	com	
base	num	histórico	de	consumo	mensal	dos	equipamentos	de	aquecimento,	ventilação	e	ar	condicionado	
(AVAC)	de	cada	instalação.	
Alcançou-se	 uma	 poupança	 de	 79,10	 MWh	 nas	 instalações	 da	 região	 Norte	 e	 84	 MWh	 nas	 instalações	
da	região	Sul,	que	para	além	do	efeito	do	freecooling	poderá	ser	também	fruto	de	outras	acções	e	políticas	
para	a	eficiência	energética	nas	instalações.

Gestão Energética: Tellus e Cascais
Com	 o	 objectivo	 de	 optimizar	 o	 uso	 de	 energia	 para	 a	 iluminação	 pública	 em	 Cascais,	 a	 CascaisEnergia	
e	 a	 Tellus,	 em	 parceria	 com	 a	 Optimus,	 encontraram	 uma	 solução	 assente	 numa	 plataforma	 de	 gestão	
energética	 única.	 Esta	 plataforma	 está	 interligada	 com	 a	 medição	 da	 energia	 consumida	 em	 edifícios	
e	outras	infra-estruturas	da	cidade	e	integra	um	sistema	de	iluminação	urbana	que	recorre	a	luminárias	LED	
inteligentes	e	um	sistema	de	comunicação	via	rede	eléctrica	com	um	equipamento	que	permite	a	gestão	
remota	da	rede	de	iluminação	pública.
A	solução	encontrada	trouxe,	para	além	do	aumento	da	qualidade	da	iluminação	pública	e	a	diminuição	de	
custos	operacionais,	uma	redução	de	13%	das	emissões	de	CO

2
e	e	uma	poupança	energética	que	pode	ir	até	

aos	45%,	fazendo	deste	caso	um	verdadeiro	caso	de	estudo	a	nível	Europeu.
As	poupanças	rondam	os	20%	em	edifícios	públicos	e	60	a	85%	na	iluminação	pública,	podendo	em	alguns	
casos	 pontuais	 atingir	 os	 90%	 (quando	 a	 iluminação	 pode	 ser	 completamente	 desligada	 a	 partir	 de	 uma	
determinada	hora).

Projecto InovGrid
Neste	projecto	desenvolvido	com	a	EDP	pretendeu-se	minimizar	os	gastos	ao	longo	de	toda	a	cadeia	de	valor	
da	organização.	Procedeu-se	a	uma	automatização	de	tarefas	integrando	processos	comerciais	e	técnicos,	
no	âmbito	da	qual	é	esperada	uma	significativa	transformação	dos	processos.
As	 comunicações	 bidireccionais	 assentes	 na	 rede	 da	 Optimus	 representam	 aqui	 um	 importante	 papel,	
porque	suportam	a	interligação	em	tempo	real	entre	os	centros	de	controlo	e	os	dispositivos,	mas	também	
dos	diversos	dispositivos	entre	si,	criando	a	“Internet	Grid”	do	futuro.
Ao	desenvolver	esta	tecnologia	de	comunicação	para	as	necessidades	do	projecto	InovGrid	da	EDP,	a	Optimus	
contribui	assim	para	tornar	mais	inteligente	a	rede	de	distribuição	de	energia	eléctrica,	assim	como	responder	
de	forma	eficaz	aos	desafios	colocados	pelos	novos	paradigmas	de	funcionamento	do	mercado	eléctrico.

Optimus Kanguru - mais capacidade e sem limitações 
A	Sonaecom	guia	a	sua	actividade	por	um	objectivo	claro	de	 inclusão,	de	diversidade,	de	contributo	para	
a	aprendizagem	e	para	o	conhecimento	da	sociedade.	Por	 isso,	está	empenhada	em	inovar	e	 investir	em	
tecnologias	e	iniciativas	que	mantenham	o	seu	desempenho	nesta	área	uma	referência.	
O	Optimus	Kanguru,	em	particular,	veio	expressar	bem	como	é	possível	contribuir	para	a	democratização	
da	 utilização	 da	 Internet	 em	 Portugal	 e	 ser	 um	 grande	 impulsionador	 do	 desenvolvimento	 da	 Sociedade	
de	Informação.	
Em	 Agosto	 de	 2009,	 foi	 a	 vez	 de	 ser	 lançada	 a	 oferta	 Optimus	 Kanguru	 ilimitado	 que,	 pela	 primeira	 vez	
oferece	tráfego	de	acesso	à	Internet	efectivamente	ilimitado	através	de	uma	rede	móvel,	colocando	de	novo	
a	 Optimus	 na	 vanguarda	 do	 desenvolvimento	 desta	 categoria	 ao	 nível	 mundial.	 O	 acesso	 ao	 produto	 foi	
facilitado	através	de	uma	progressiva	redução	do	preço	do	equipamento	ao	longo	do	ano	e	pela	racionalização	
e	simplificação	da	gama	de	terminais.
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Principais acções de envolvimento com a Comunidade
Destacamos	as	seguintes	acções	de	envolvimento	com	a	comunidade	desenvolvidas	em	2009.

E-escola
Integração	 do	 programa	 E-Iniciativas,	 do	 qual	 faz	 parte	 o	 e-escola.	 O	 e-escola	 visa	 fomentar	 a	 utilização	
de	 computadores	 e	 ligações	 à	 Internet	 em	 banda	 larga	 pelos	 alunos	 do	 5.º	 ao	 12.º	 ano	 de	 escolaridade,	
docentes	 (ensino	 pré-escolar	 e	 ensino	 básico	 e	 secundário)	 e	 formandos	 inscritos	 no	 programa	 Novas	
Oportunidades,	facilitando	o	acesso	à	sociedade	de	informação,	promovendo	a	info-inclusão	e	a	igualdade	
de	oportunidades.

Público na Escola

No	 âmbito	 do	 programa	 Público	 na	 Escola,	 lançado	 em	 1990,	 o	 jornal	 Público	 promoveu	 três	 projectos	
que	têm	como	principal	objectivo	estimular	a	conservação	da	natureza	e	a	protecção	do	ambiente,	 junto	
dos	 alunos	 das	 escolas	 básicas	 e	 secundárias:	 Grifos	 na	 Web,	 Lagartis	 e	 Morcegos	 na	 Web.	 O	 projecto	
Webcegonhas	–	Condoninho	da	Renata	é	o	quarto	a	juntar-se	a	estas	iniciativas	pedagógicas.

Programa Smile

Como	 principal	 desafio,	 a	 Sonaecom	 comprometeu-se	 a	 dotar	 as	 instituições	 de	 competências	 em	
tecnologias	 de	 informação.	 Esta	 é	 uma	 área	 de	 carência,	 fundamental	 para	 que	 as	 instituições	 possam	
simplificar	 processos	 e	 procedimentos,	 ganhando	 disponibilidade	 para	 se	 focarem	 na	 sua	 missão	 social.		
O	Smile	divide-se	em	quatro	áreas	de	actuação:	Smile	competências,	smile	intervenção,	smile	team	building	
e	smile	causas.	Em	2009,	o	Smile	apoiou	cerca	de	23	 instituições	através	da	participação	de	quase	300	
colaboradores	 através	 do	 Smile	 doou,	 ainda,	 6.000	 livros	 e	 equipou	 a	 Comunidade	 Vida	 e	 Paz	 com	 10	
computadores.

Campanha de Recolha de Telemóveis
Esta	 campanha,	 para	 além	 da	 mais-valia	 de	 contribuir	 para	 a	 defesa	 do	 ambiente,	 ao	 evitar	 a	 produção	
de	resíduos,	teve	como	benefício	adicional	ajudar	a	AMI,	uma	vez	que	a	entrega	destes	resíduos	constituiu	
uma	 fonte	 de	 financiamento	 para	 a	 acção	 humanitária	 médica,	 social	 e	 ambiental,	 que	 esta	 instituição	
desenvolve	dentro	e	fora	do	país.	Através	desta	campanha	a	Sonaecom	recolheu	62	kg	de	equipamentos.

Pode	ser	encontrada	informação	adicional	no	Relatório	de	Sustentabilidade	2009	da	Sonaecom.
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Estratégia e Análise PÁGINA

1.1	Declaração	da	pessoa	com	o	maior	poder	de	decisão	na	organização	sobre	a	relevância	da	sustentabilidade	para	a	
organização	e	a	sua	estratégia

06 - 07

1.2	Descrição	dos	principais	impactes,	riscos	e	oportunidades,	relacionados	com	a	actividade	da	empresa 18 - 19

Perfil Organizacional PÁGINA

2.1	Denominação	da	organização	relatora Contracapa

2.2	Principais	marcas,	produtos	e/ou	serviços.	 16 - 17, 34 - 35

2.3	Estrutura	operacional	da	organização 24 - 25

2.4	Localização	da	sede	social	da	empresa Contracapa

2.5	Países	em	que	está	presente	e	nome	daqueles	com	operações	significativamente	relevantes	para	as	questões	de	
sustentabilidade	abordadas	no	relatório

16

2.6	Tipo	e	natureza	juridico-legal	de	propriedade Contracapa

2.7	Mercados	abrangidos 16

2.8	Dimensão	da	organização	relatora,	incluindo	número	de	funcionários,	vendas	líquidas	e	quantidade	de	produtos	
disponibilizados	e	serviços	prestados

16 - 19

2.9	Principais	alterações	que	tenham	ocorrido,	referentes	à	dimensão,	à	estrutura	organizacional	ou	à	estrutura	accionista 25

2.10	Prémios	recebidos	durante	o	período	a	que	se	refere	o	relatório 12, 64, 72



Parâmetros do Relatório PÁGINA

3.1	Período	abrangido	para	as	informações	apresentadas	no	relatório 06

3.2	Data	do	último	relatório	publicado 06

3.3	Ciclo	de	publicação	de	relatórios	 06

3.4	Contactos	para	esclarecimentos	sobre	o	relatório,	incluindo	o	endereço	electrónico	e	o	site	da	internet 84

3.5	Processo	para	a	definição	do	conteúdo	do	relatório,	incluindo:	determinação	da	relevância,	definição	de	questões	
prioritárias,	identificação	das	partes	interessadas	

29, 34 - 37 

3.6	Limites	do	relatório	 16 - 17

3.7	Refira	quaisquer	limitações	específicas	relativas	ao	âmbito	e	ao	limite	do	relatório 16 - 17

3.8	Base	de	elaboração	do	relatório	referente	a	situações	que	possam	afectar	significativamente	a	comparabilidade	entre	
períodos	distintos	ou	com	relatórios	de	outras	organizações

12, 19, 48

3.9	Técnicas	de	medição	de	dados	e	as	bases	de	cálculo	utilizados -

3.10	Explicação	do	efeito	e	razões	de	quaisquer	reformulações	de	informações	existentes	em	relatórios	anteriores	 12, 19, 48

3.11	Alterações	significativas,	em	relação	a	relatórios	anteriores,	no	âmbito,	limite	ou	métodos	de	medição	aplicados	 12, 19, 48

3.12	Tabela	que	identifica	o	local	das	informações-padrão	no	relatório 78 - 84

3.13	Política	e	prática	corrente	relativa	à	existência	de	um	processo	independente	de	garantia	de	fiabilidade	para	o	relatório. -

Governo, Compromissos e Envolvimento PÁGINA

4.1	Estrutura	de	Governo	da	organização,	incluindo	comissões	subordinadas	ao	órgão	de	Governo	hierarquicamente	mais	
elevado	e	com	responsabilidade	por	tarefas	específicas,	tais	como	a	definição	da	estratégia	ou	a	supervisão	da	organização

24 - 25

4.2	Indicar	se	o	Presidente	do	órgão	de	governo	hierarquicamente	mais	elevado	é,	simultaneamente,	um	director	executivo	 24 - 25

4.3	Indicar,	no	caso	de	organizações	com	uma	estrutura	de	administração	unitária,	o	número	de	membros	do	órgão	de	governo	
hierarquicamente	mais	elevado	que	são	independentes	e/ou	os	membros	não-executivos

24 - 25

4.4	Mecanismos	que	permitam	a	accionistas	e	funcionários	transmitir	recomendações	ou	orientações	ao	órgão	de	governo	
hierarquicamente	mais	elevado

24 - 25, 28

4.8	O	desenvolvimento	interno	de	declarações	de	princípios	ou	de	missão,	códigos	de	conduta	e	princípios	considerados	
relevantes	para	o	desempenho	económico,	ambiental	e	social,	assim	como	a	fase	de	implementação

10, 42

4.9	Processos	do	órgão	de	governo,	hierarquicamente	mais	elevado,	para	supervisionar	a	forma	como	se	identifica	e	gere	o	
desempenho	económico,	ambiental	e	social,	a	identificação	e	a	gestão	de	riscos	e	oportunidades	relevantes,	bem	como	a	
adesão/conformidade	com	as	normas	internacionalmente	aceites,	códigos	de	conduta	e	princípios

24 - 25

4.11	Explicação	sobre	se	o	princípio	da	precaução	é	abordado	pela	organização	e	de	que	forma 18 - 19, 26

4.12	Cartas,	princípios	ou	outras	iniciativas,	desenvolvidas	externamente,	de	carácter	económico,	ambiental	e	social,	que	a	
organização	subscreve	ou	defende

18 - 19, 26

4.13	Participação	significativa	em	associações	e/ou	organizações	de	defesa	nacionais/internacionais 18 - 19, 26

4.14	Relação	dos	grupos	que	constituem	as	partes	interessadas	envolvidas	pela	organização 29 - 30, 35

4.15	Base	para	a	identificação	e	selecção	das	partes	interessadas	a	serem	envolvidas 35 - 37
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INDICADORES ECONÓMICOS

REFERÊNCIA GRI
MILHÕES  

DE EUROS
DEFINIÇÃO PÁGINA

EC1

Volume	de	Negócios 4.546 Volume	de	Negócios	 80

Vendas 4.420 Vendas 80

Custos	das	Vendas 3.437

Custos	dos	bens,	materiais	e	serviços	adquiridos

80

Fornecimentos	e	Serviços	Externos 566 80

Outros	custos	e	perdas	operacionais 71 80

Custos	com	pessoal 504 Custos	com	pessoal 80

Juros 43 Juros	suportados 80

Dividendos 85
Montante	total	resultante	dos	dividendos	distribuídos	em	
2008.	

80

Impostos 24 Imposto	sobre	o	rendimento 80

Investimentos	na	Comunidade 7

Inclui	doações	à	Fundação	Belmiro	de	Azevedo	e	
programas	de	envolvimento	com	a	comunidade	do	
Modelo	e	do	Continente,	bem	como	acções	da	MaxMat	
e	Sport	Zone

80

VAB	3 910
VAB	=	Vol.	Negócios	+	Var.	Existências	+	Trab.Próp.
Empresa	+	Prov.	Suplementares	-	CMVMC	-	FSE

80

EBIT 210
Resultado	consolidado	-	imposto	sobre	o	rendimento	
+	resultados	relativos	a	investimentos	+	resultados	
relativos	a	empresas	associadas	-	resultados	financeiros.

80

EBITDA 356

Resultado	operacional	-	amortizações	e	depreciações	-	
provisões	-	perdas	de	imparidade	-	reversão	de	perdas		
de	imparidade.

80

EC4 Subsídios	recebidos 1 Subsídios	à	exploração 80

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

83%
Proporção	das	compras	efectuada	a	fornecedores	
nacionais. 42

EC8 Investimento	Líquido 329

Aumento	do	imobilizado	técnico	(corpóreo	e	incorpóreo)	
bruto	+	variações	do	perímetro	(resultantes	de	aquisições	
e	alienações)	+	desinvestimento	em	imobilizado	técnico	
(corpóreo	e	incorpóreo)	+	aumentos	de	diferenças	de	
consolidação.	Para	cálculo	do	investimento	em	aquisições	
(medido	pelas	variações	ocorridas	no	perímetro	de	
consolidação)	foi	utilizado	o	valor	líquido	de	amortizações	
acumuladas.

80

3 Valor Acrescentado Bruto

INDICADORES SOCIAIS
Referência GRI 2009 Definição PÁGINA

LA1

Total	de	colaboradores	
por	tipo	de	emprego

Full	time	 24.555 N.º	de	colaboradores	em	tempo	completo 80

Part	time	 10.031 N.º	de	colaboradores	em	termo	parcial 80

Total	
34.586

A	este	total	acrescem	1.454	colaboradores	
a	trabalhar	fora	de	Portugal

80

Total	de	colaboradores	
por	tipo	de	contrato

Sem	termo	 24.338 N.º	de	colaboradores	do	quadro	permanente 80

A	termo	
10.248

N.º	de	colaboradores	com	contrato	de	trabalho	a	
termo	certo	ou	incerto

80

LA4
Percentagem	de	colaboradores	abrangidos	por	
acordos	colectivos	de	trabalho	

100%
Todos	os	colaboradores	são	abrangidos	por	um	
instrumento	de	regulamentação	colectiva	de	
trabalho	(I.R.C.T.)

80



LA5
Períodos	de	pré-avisos	

Observados	de	acordo	com	as	normas	do	código	
de	trabalho	e	dos	contratos	colectivos	de	
trabalho

81

LA7

Taxa	de	absentismo	
por	acidente	de	
trabalho

%	 0,33%

81

N.º	de	acidentes	de	
trabalho	

1.201

Dias	perdidos	por	
acidente	de	trabalho

Loc.	Trab.	
18.926

Relativo	a	ocorrências	verificadas	no	local	de	
trabalho

“In	itinere”	
3.876

Referente	a	casos	de	acidente	ocorridos	de	casa	
para	o	trabalho	e	vice-versa

Taxa	de	absentismo	
por	doença

%	 2,47% Exclui	causas	de	doença	associadas	à	gravidez

Horas	 1.566.862 Horas	perdidas	por	doença

LA8
Programas		
de	apoio	à	saúde		
dos	colaboradores

Doenças	de	sangue

Acções	de	sensibilização	e	informação 81

Prevenção	Cardiovascular

Violência	doméstica

Gripe

Cancro	da	Mama

Sida

Doação	de	Medula	Óssea

Osteoporose

LA10 Formação

Total	de	horas	de	
formação	no	ano

1.359.156

Inclui	as	horas	de	formação	registadas		
na	Empresa	durante	o	ano,	seja	em	virtude		
de	aberturas/formação	inicial,	aperfeiçoamento	
ou	reciclagem

81
N.º	de	colaboradores	
com	formação

34.586
Total	de	colaboradores	que	foram	objecto		
de	acções	de	formação	durante	o	ano

Média	de	horas	
de	formação	por	
colaborador	com	
formação

39
N.º	médio	de	horas	de	formação	relativamente	
ao	total	de	colaboradores	que	foram	objecto		
de	acções	de	formação	durante	o	ano

LA11

Programas	de	
desenvolvimento	
de	competências	
e	melhoria	contínua

Total 41 N.º	de	programas	de	desenvolvimento		
de	competências

81

Exemplos	de	projectos	formativos:

	

Boas	práticas	na	gestão	de	contact centres

Cies Supply chain

Curso	de	negociação

Escola	de	vendas

Escola	de	perecíveis

Formação	técnica	com	fornecedores

Formação	técnica	com	produtos

Leadership	organization	transformation

Melhoria	contínua	Kaizen

Riscos	no	posto	de	trabalho

Sistema	de	gestão	ambiental

Voice picking

LA12
Colaboradores	com	avaliação	regular	durante		
o	ano

100% Referente	à	população	elegível
29
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INDICADORES SOCIAIS (CONTINUAÇÃO)
Referência GRI 2009 Definição PÁGINA

LA13

Nº colaboradores por género em Portugal

Ao	total	de	colaboradores	acresce	1.454
a	trabalhar	no	estrangeiro

82

Nº	colaboradores	masculinos	em	Portugal 10.935

Nº	colaboradores	femininos	em	Portugal 23.651

Nº colaboradores por faixa etária em Portugal

Dos	18	aos	34	anos 22.827

Dos	35	aos	44	anos 8.353

Dos	45	aos	54	anos 3.015

Dos	55	aos	64	anos 385

Mais	de	65	anos 6

HR4 Total	de	acções	discriminatórias	e	acções	tomadas	 0
Não	são	conhecidas	quaisquer	acções	
discriminatórias

82

HR5
Operações	que	possam	por	em	risco	o	direito	de	
associativismo	ou	da	negociação	colectiva	

0 Não	se	identificam	operações	desta	índole 82

HR6 Trabalho	infantil	 0
Não	existe	trabalho	infantil	na	operação	
da	Sonae

82

HR7
Operações	que	possam	conduzir	à	ocorrência	de	trabalho	
forçado	

0
Não	existe	qualquer	tipo	de	trabalho	
forçado

82

PR1
Ciclos	de	vida	dos	produtos	e	serviços	em	que	os	impactes	de	saúde	e	segurança	são	avaliados	com	o	objectivo	
de	efectuar	melhorias,	bem	como	a	percentagem	das	principais	categorias	de	produtos	e	serviços	sujeitas	a	tais	
procedimentos	

41 - 42

PR5
Procedimentos	relacionados	com	a	satisfação	do	cliente,	incluindo	resultados	de	pesquisas	que	meçam	a	satisfação	
do	cliente.

35 - 36

INDICADORES AMBIENTAIS
Referência GRI 2009 Definição PÁGINA

EN 3 Combustíveis

Gás	Natural 393.570 m3

Consumo	total	das	lojas	Modelo	e	
Continente	de	Portugal	Continental	+	
consumo	das	viaturas	ligeiras	ao	serviço	dos	
colaboradores	+	consumo	das	viaturas	da	
frota	contratada	de	abastecimento	de	lojas.

46 - 48

Gás	Propano 110 ton

Gasóleo	lojas 177.039 litros

Gasóleo	viat.	
mercadorias

10.698.570 litros

Gasóleo	viat.	
Colaborad.

1.751.127 litros

Gasolina	viat.	
Colaborad.

51.210 litros

EN 4 Energia	Eléctrica
Consumo	de	
Electricidade

1.637 10^12	J

Total	de	energia	eléctrica	consumida	nas	
lojas,	entrepostos	e	estruturas	centrais	
do	Retalho,	quantificada	por	leitura	dos	
contadores.	Estes	consumos	não	incluem	
as	instalações	dos	Açores.

46 - 47

EN 7 Iniciativas	para	reduzir	o	consumo	de	energia	indirecta 46 - 47

EN 8 Água
Consumo	de	
Água

797.011 m3

Consumo	de	água	potável	da	rede	pública	
nas	lojas	de	maiores	consumos	(Continente	
e	Modelo),	quantificado	por	leitura	dos	
contadores	e	através	das	facturas	recebidas	
na	empresa.	Estes	consumos	excluem	as	
lojas	dos	Açores.

48



EN 11

Localização	de	
áreas	das	terras	
pertencentes	
à	organização,	
arrendadas	ou	por	
ela	geridas	em	
habitats	ricos	em	
biodiversidade

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

83

EN 16
Emissões	directas		
de	CO

2

Total 1.678 t	CO
2

Emissões	directas	resultantes	do	consumo	
de	gás	natural,	propano	e	gasóleo.	As	
emissões	foram	calculadas	utilizando		
o	factor	de	emissão	do	"Inventário	Nacional	
de	Gases	de	Efeito	de	Estufa	de	2005".

46
Gás	Natural 833 t	CO

2

Gás	Propano 377 t	CO
2

Gasóleo	lojas 468 t	CO
2

EN 17
Emissões	indirectas	
de	CO

2

Total 246.909 t	CO
2

Emissões	indirectas	resultantes	do	
transporte	de	mercadorias	e	do	consumo	
de	energia	eléctrica.	As	emissões	dos	
transportes	foram	calculadas	com	base	
nos	kms	e	no	consumo	médio	das	viaturas,	
utilizando	o	factor	de	emissão	do	gasóleo	
do	"Inventário	Nacional	de	Gases	de	Efeito	
de	Estufa	de	2005".

46

Transporte	
colaboradores

4.766 t	CO
2

Transporte	
mercadorias

28.380 t	CO
2

Electricidade 213.764 t	CO
2

EN 18 Iniciativas	para	reduzir	emissões	de	CO
2

46 - 48

EN 21
Descargas	
significativas	na	Água

Os	efluentes	gerados	nas	instalações	da	área	de	retalho	são	conduzidos	para	os	colectores	
municipais,	em	conformidade	com	os	respectivos	regulamentos.	Nos	casos	em	que	tal	não		
é	possível,	os	efluentes	são	tratados	em	instalações	dedicadas	para	o	efeito.

83

EN 22

Resíduos	perigosos Total 4.238 ton	 Quantidade	total	de	resíduos	perigosos

49

Reciclagem

Lâmpadas 13 ton	
Quantidade	recolhida	em	todas	as	lojas		
e	entrepostos.

Pilhas 98 ton	
Quantidade	recolhida	em	todas	as	lojas	
que	vendem	pilhas	ou	equipamento	que	
contém	pilhas,	excepto	Açores.

Consumíveis	
informáticos

11 ton	
Quantidade	recolhida	nas	lojas,	entrepostos	
e	pólos	administrativos,	excepto	Açores		
e	Madeira.

Óleos	
Alimentares

4 ton	 Quantidade	produzida	na	área	de	retalho.

REEE 4.112 ton
Quantidade	recolhida,	em	Portugal	
Continental,	nas	lojas	com	venda	de	EEE		
e	no	domicílio	dos	clientes.

Resíduos	
não	perigosos

Total 58.214 ton Quantidade	total	de	resíduos	não	perigosos.

Reciclagem

Papel	/	cartão 29.500 ton Quantidade	total	de	resíduos	produzidos.	
Exclui	as	lojas	Sport	Zone,	Zippy,	Book	it		
e	Loop,	bem	como	as	lojas	da	Madeira		
e	Açores.

Plástico 3.329 ton

Esferovite 126 ton

Madeira 1.389 ton
Quantidade	recolhida	em	entrepostos		
e	lojas	alimentares.

Rollhas	cortiça 12 ton Quantidade	recolhida	nas	lojas	Continente.

Fardamento	
usado

16 ton

Quantidade	recolhida	em	lojas	Continente,	
Modelo	e	Worten	em	resultado	da	
alteração	do	fardamento	dos	respectivos	
colaboradores.	

Reutilização	/	
reciclagem

Cabides	têxteis 215 ton
Quantidade	produzida	nas	lojas	com	
secções	têxteis.

Valorização	energética
RSU´s	
indiferenciados

5.427 ton
Quantidade	de	resíduos	sólidos	urbanos	
(RSU´s)	enviada	para	valorização	
energética.
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INDICADORES AMBIENTAIS (CONTINUAÇÃO)

Valorização	Orgânica RSU´s	orgânicos 2.712 ton
Quantidade	de	resíduos	sólidos	urbanos	
(RSU´s)	enviada	para	valorização	orgânica

49

Aterro
RSU´s	
indiferenciados

15.488 ton
Quantidade	de	resíduos	sólidos	urbanos	
(RSU´s)	enviada	para	aterro.

EN 23 Derrames Ocorrências 0
Derrames	significativos	de	produtos	
químicos,	óleos	e	combustíveis.

84

EN 28 Incumprimentos
Inexistência	de	multas	de	valor	significativo	por	incumprimento	de	leis	ou	regulamentos	
ambientais.

84





Para	informações	adicionais	contacte:	

Direcção	de	Relações	Institucionais,	Marca	e	Comunicação	da	Sonae

Tel.	220	104	000

e-mail:	comunicacao@sonae.pt	

Propriedade:	Sonae	SGPS,	S.A.

Morada:	Lugar	do	Espido,	Via	Norte,

4470-909	Maia	–	Portugal

Consultores:	Sustentare

Design	Gráfico:	Ivity
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