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Dando continuidade às práticas de reporte de sustentabilidade, iniciadas em 2006, apresentamos o nosso sétimo Relatório  

de Sustentabilidade.

Consciente de que esta publicação é um meio de comunicação importante com todos os nossos stakeholders*, pretendemos 

destacar os principais acontecimentos e divulgar a Estratégia Corporativa do Grupo, o seu desempenho económico, social  

e ambiental e apresentar a redefinida Estratégia de Sustentabilidade do Retalho – Our Way to a Sustainable Life.

O presente Relatório refere-se ao exercício de 2012, tendo sido elaborado de acordo com as diretrizes da Global Reporting 

Initiative (GRI) G3, na sua versão 3.1, autodeclarando nível A, cuja conformidade foi verificada externamente, pela KPMG SROC, 

S.A. A informação incluída neste Relatório refere-se à atividade da Sonae, com particular foco na área do Retalho. Sempre que  

o âmbito da informação reportada não incluir a totalidade das atividades da Sonae, tal será devidamente mencionado.

Os temas incluídos no Relatório foram selecionados com base nos resultados obtidos no processo de auscultação de stakeholders, 

conduzido em 2012 e numa análise de benchmark* ao setor e às tendências de reporte nesta matéria. Relativamente à área do 

Retalho, a informação encontra-se organizada segundo os eixos estratégicos da redefinida Estratégia de Sustentabilidade.

O Relatório encontra-se organizado em 5 capítulos principais:

1. A Sustentabilidade na Sonae – Inclui informação estratégica sobre a atividade global do Grupo, apresentando informação 

consolidada.

2. Retalho – Integra informação sobre as abordagens de gestão específicas do retalho e respetivo desempenho em 

sustentabilidade.

3. Sonaecom e 4. Sonae Sierra – Apresentam uma súmula da atividade destas parcerias core da Sonae, incluindo a descrição da 

estratégia e do desempenho por eixo estratégico. Ambas as empresas possuem Relatórios de Sustentabilidade independentes  

e detalhados, disponíveis nas áreas de Responsabilidade Corporativa dos respetivos websites: www.sonae.com e www.sonaesierra.com

5. Anexos – Carta de Verificação Externa e link para acesso a informação detalhada sobre os Indicadores GRI.

Caso necessite de algum esclarecimento sobre a informação publicada neste Relatório ou sobre Sustentabilidade na Sonae, por favor contacte:

Catarina Oliveira Fernandes

Head of Communication, Brand and Corporate Responsibility

E-mail: catarina.fernandes@sonae.pt 

Tel.: +351 22 0104000

www.sonae.pt

* Vide Glossário
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Temos vindo a enfrentar, ao longo dos últimos anos, condições macroeconómicas extremamente difíceis no sul da Europa, caracterizadas 

por uma recessão económica, níveis de desemprego em máximos históricos e declínio acentuado do consumo privado.

Espera-se que, no decorrer do próximo ano, as economias dos países do Sul da Europa iniciem um processo de retoma, voltando 

a apresentar crescimento económico. No entanto, estas previsões são ainda bastante voláteis e incertas. Em relação ao nosso 

mercado doméstico, Portugal, esforços significativos têm vindo a ser desenvolvidos no sentido de reduzir a despesa pública, 

introduzindo reformas estruturais e melhorando a competitividade das empresas.

Estes esforços têm-se traduzido em alguns resultados concretos, nomeadamente numa rápida correção dos desequilíbrios da 

balança comercial. Contudo, a condição essencial associada ao financiamento do crescimento permanece ainda por resolver, com 

a disponibilidade e o custo do crédito para as empresas, após a retirada de alguns bancos internacionais e face às dificuldades do 

setor bancário nacional, a constituírem fortes entraves à competitividade.

A Sonae tem-se adaptado rapidamente às novas condições de mercado, confiando na sua reconhecida agilidade e na capacidade 

das nossas equipas de trabalharem de forma excecional quando tal é mais necessário. Conseguimos, desta forma, manter o 

nosso volume de negócios e rendibilidade operacional, adaptando a nossa estratégia e reduzindo a alavancagem a um ritmo 

constante ao longo do processo.

A manutenção do volume de negócios foi conseguida essencialmente por via de ganhos de quota de mercado nos nossos 

negócios principais e da manutenção do crescimento internacional.

A consistência da rendibilidade operacional resultou de ações sucessivas de redução e contenção de gastos, de implementação de 

melhorias contínuas e da inovação de processos. A desalavancagem foi obtida, inicialmente, pela venda de imobiliário de retalho, 

posteriormente por rigorosas políticas de investimento e, finalmente, por via de reduções significativas do nível de capital circulante.

A Sonae ajustou, em grande medida, a sua estratégia ao atual contexto, mantendo os pilares fundamentais da estratégia 

corporativa mas adotando uma abordagem diferente à sua implementação.

Em particular, temos investido na procura de soluções com menores exigências de capital para a manutenção do nosso objetivo 

de crescimento internacional, aprofundando ainda mais os outros dois pilares – diversificação do estilo de investimento e 

alavancamento das nossas competências-chave. Implementámos até agora, com sucesso, acordos de franchising* (por exemplo, 

as vendas em lojas Zippy franquiadas representam já cerca de 20% do total das vendas da marca), acordos de wholesale* (por 

exemplo, nas áreas da Sport Zone e Continente), contratos de serviços (por exemplo, os contratos já estabelecidos pela Sonae 

Sierra em 11 países) e várias novas joint-ventures*. Conscientes da importância crescente do comércio online, investimos também 

em novas plataformas de comércio eletrónico, com o intuito de promover vendas internacionais.

O nosso desafio é, agora, o de aproveitar e dar maior dimensão a estas aprendizagens. No atual contexto, mudanças e inovações 

têm vindo a ser implementadas em todas as dimensões do nosso portfólio de negócios. A revisão da oferta de produtos foi 

efetuada conjuntamente com a reengenharia das operações, procurando alcançar ganhos de eficiência. Obtivemos poupanças 

significativas não só em gastos operacionais, mas também, e de forma relevante, ao nível de inventários. Estes ganhos de eficiência 

* Vide Glossário



foram partilhados com os nossos clientes por via da redução de preços, sem comprometermos uma rendibilidade apropriada aos 

nossos acionistas. Graças a estes esforços, a Sonae MC conseguiu aumentar a sua quota de mercado durante 2012 e manter uma 

posição de liderança em termos de notoriedade de marca, com o “Continente” a ser considerado consistentemente ao longo dos 

últimos 10 anos como o retalhista alimentar de maior confiança em Portugal.

Em 2012, é ainda de destacar o desenvolvimento e implementação de uma nova geração de loja em 2 conceitos-chave: Continente 

e Continente Bom Dia. Alcançamos, ainda, progressos significativos em termos da densidade de vendas e rendibilidade dos 

nossos negócios mais recentes (Well’s, Book.it e Bom Bocado).

O ano de 2012 foi, novamente, um ano desafiante para o nosso negócio não-alimentar (Sonae SR), com a redução dos níveis 

de consumo a fazer-se sentir particularmente nas categorias mais discricionárias. A Worten conseguiu contrariar totalmente o 

forte declínio do mercado em Portugal, mantendo os níveis de rendibilidade operacional. Os segmentos de desporto e de moda 

foram, conforme divulgado durante o ano, objeto de uma mudança profunda nos respetivos modelos de aprovisionamento, o que 

teve consequências negativas na sua performance de vendas e, particularmente, nas suas margens. No último trimestre do ano, 

os benefícios desta alteração de modelo tornaram-se evidentes através de uma forte redução dos níveis de stocks, permitindo 

à Sonae SR alcançar um free cash flow positivo no ano de 2012, apesar das perdas operacionais significativas. Esperamos que 

os benefícios desta transformação tenham um impacto gradual na melhoria das margens durante o ano de 2013. O ano será 

também importante para a Sonae SR em termos de iniciativas de comércio eletrónico e da restruturação das operações em 

Espanha.

A Sonae Sierra continua a ser amplamente reconhecida em todo o mundo pela excelência no desenvolvimento e gestão de 

centros comerciais. A Sierra está atualmente presente ou presta serviços em 11 países. Durante o ano de 2012, foram inaugurados 

novos centros comerciais no Brasil e na Alemanha e 27 novos contratos de prestação de serviços foram assinados com outros 

promotores. A empresa tem continuado a procurar oportunidades para “reciclar” capital de projetos maduros para novos 

desenvolvimentos, mas a crise da dívida soberana afetou fortemente as transações de bens imóveis nos mercados Ibéricos. Esta 

limitação, conjuntamente com o elevado custo do crédito na periferia da Europa, tem restringido fortemente as oportunidades 

de expansão na Europa, o que tem sido, no entanto, compensado através de novos projetos no Brasil. Relativamente à atividade 

operacional, apesar do declínio nas vendas de retalho nos mercados Ibéricos, as rendas provenientes das operações internacionais, 

principalmente do Brasil, continuaram a aumentar de forma consistente, tendo a Sonae Sierra conseguido alcançar, em 2012, um 

crescimento de 2% no seu resultado direto.

O ano de 2012 foi também um ano de importantes desenvolvimentos para a Sonaecom. Num ambiente desafiante, a Optimus 

foi capaz de cumprir objetivos estratégicos importantes em áreas como a imagem de marca, dados móveis, convergência, 4G, 

inovação e qualidade do serviço ao cliente, conseguindo, em paralelo, aumentar os seus níveis de rendibilidade. O ano ficou 

também marcado pelo anúncio público, em 14 de dezembro, do acordo entre a Sonaecom, a Kento e a Unitel International 

Holding para a promoção de uma fusão entre a Zon e a Optimus. As duas empresas complementam-se de forma quase perfeita, 

praticamente não apresentando sobreposição de áreas de negócio, sendo que existem ganhos de eficiência elevados associados 

à operação proposta. Acreditamos que os ganhos de massa crítica para a empresa resultante da fusão aumentarão a sua 

capacidade para competir no mercado local e, simultaneamente, de procurar oportunidades de crescimento internacional.

As decisões que tomámos ao longo do ano tiveram um impacto positivo no nosso desempenho financeiro e contribuíram para 

preparar a empresa para o futuro. As vendas do Grupo desceram apenas 3% para 5.379 milhões de euros, enquanto a margem de 

EBITDA* recorrente aumentou em 0,4 p.p.*, impulsionada por ganhos de eficiência significativos em todas as nossas atividades.

O resultado líquido diminuiu em 71 milhões de euros, exclusivamente pelo efeito de taxas de juro mais elevadas e dos impactos 

decorrentes de imparidades de ativos e de desvalorização de centros comerciais na Península Ibérica. Estes efeitos resultam da 

atual situação macroeconómica e da turbulência que ainda persiste nos mercados financeiros, não tendo, no entanto, qualquer 

impacto na nossa rendibilidade operacional ou na capacidade de geração de cash-flow. A desvalorização de centros comerciais 

no sul da Europa durante este ciclo negativo deve-se quase que inteiramente à evolução das yields* utilizadas em avaliações 

externas. A ausência quase total de transações de centros comerciais na Península Ibérica foi causada, principalmente, pela 

* Vide Glossário
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incerteza sobre o futuro do Euro. A recente forte queda da perceção de risco deverá permitir que o mercado volte a funcionar e, 

apesar de não esperarmos que as primeiras transações contribuam para a contração de yields, acreditamos que este possa ser 

o início do regresso de condições normais de mercado, sendo expectável que os ativos dominantes beneficiem desta evolução 

no médio prazo.

Terminámos o ano de 2012 com uma estrutura de capital reforçada e com uma redução da dívida líquida de 147 milhões de euros, 

enquanto implementávamos os investimentos necessários em todos os negócios e mantínhamos a nossa política de dividendos. 

Pelo quarto ano consecutivo, a Sonae foi capaz de gerar cash-flow suficiente para investir no crescimento futuro e para financiar 

a inovação, continuando, simultaneamente, a reduzir o seu nível de alavancagem.

A nossa estratégia mantém uma relevância inalterada em relação ao passado e continuamos empenhados em atingir níveis de 

rendibilidade mais elevados para os acionistas.

A sustentabilidade está no centro das nossas preocupações e temos envidado, e vamos continuar a fazê-lo, todos os esforços 

para implementar as medidas mais corretas para os negócios, para os clientes, para a comunidade onde operamos, para a nossa 

equipa e para os nossos acionistas. Continuamos comprometidos com a nossa política de dividendos. Considerando os resultados 

financeiros alcançados no ano, e a confiança que temos na capacidade da empresa em prosseguir no caminho traçado, iremos 

propor aos acionistas o pagamento de um dividendo de 0,0331 euros por ação, correspondente a um dividend yield* de 4,8%, 

considerando a cotação da ação no final do ano de 2012.

As equipas são um fator determinante para os negócios e para a implementação da estratégia. A economia Portuguesa é hoje 

caracterizada por elevadas taxas de desemprego, impostos crescentes, cortes salariais e, simultaneamente, um crescimento 

do custo do crédito. O nosso esforço para assegurar ganhos de eficiência e crescimento é também uma tentativa de manter os 

níveis de emprego na Sonae, sem comprometer o objetivo de distribuir valor aos restantes stakeholders. Investimos ativamente 

na nossa equipa e eu gostaria de agradecer a todos os nossos empenhados e dedicados colaboradores, que conseguiram superar 

os desafios encontrados ao longo de 2012 e que estiveram na base destes sucessos e destes resultados.

Estamos também extremamente gratos ao nosso Conselho de Administração e aos acionistas por apoiarem a nossa estratégia 

de longo prazo e, em particular, por permitirem à empresa, mesmo numa altura de menor resultado líquido, manter os elevados 

níveis de contribuições e de tempo dedicados ao apoio às comunidades onde estamos inseridos.

Paulo Azevedo

CEO Sonae

* Vide Glossário



SONAE MC  100%

A Sonae MC é líder no mercado nacional na área do retalho alimentar, abrangendo um conjunto de insígnias com formatos distintos: 

Restauração: Bom Bocado; Livraria/Papelaria: Book.it; Hipermercados: Continente; Supermercados: Continente modelo e Continente bom dia; Produtos 

ultracongelados: Continente Ice; Canal grossista: Meu Super; Saúde, bem-estar e ótica: Well's.

1 Incluindo operações, prestação de serviços, escritórios de representação, franchising e parcerias. 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS  100%

A Gestão de Investimentos é responsável pelo 

apoio à implementação de estratégias 

corporativas e de negócios, maximizando o retorno 

dos acionistas sobre o portfólio da empresa,  

suportando ativamente o planeamento e a 

execução de fusões e aquisições por parte dos 

negócios core e reforçando a rede de contactos 

empresariais da Sonae com outras empresas, 

consultores e bancos de investimento.

Corretagem de seguros: MDS; Agências de 

viagens: GeoStar; Bricolage e materiais de 

construção: Maxmat.

Mercados:
Portugal, Angola

e China

Número 
de lojas: 

478

Área de venda: 
575.000 m2

Número de 
colaboradores: 

25.394

Volume 
de negócios: 

3.281 M €

Mercados: 
Portugal

SONAE RP  100%

A Sonae Retail Properties tem como principais domínios de atuação a gestão e valorização do património imobiliário, a gestão de galerias comerciais (gestão de 

interesses imobiliários de mais de uma centena de galerias comerciais, todas elas com uma loja Continente como âncora principal) e a gestão de três fundos de 

investimento imobiliário por via da sociedade gestora sua participada, Sonaegest.

Negócio: 
Imobiliário 
de Retalho

Número de 
colaboradores: 

32

Volume 
de negócios: 

120 M €

EBITDA: 
107 M €

EBITDA:
250 M €

A Sonae Sierra é especialista internacional em centros comerciais, detida pela Sonae (Portugal) com 50% e pela 

Grosvenor (Reino Unido) com 50%:

Em Portugal: Portugal: 8º Avenida; AlbufeiraShopping; AlgarveShopping; CascaisShopping; C.C. Continente de Portimão; 

Centro Colombo; Centro Vasco da Gama; CoimbraShopping; Estação Viana Shopping; GaiaShopping; GuimarãeShopping; 

LeiriaShopping; MadeiraShopping; MaiaShopping; NorteShopping; Parque Atlântico; RioSul Shopping; SerraShopping; 

ViaCatarina. Espanha: Dos Mares; GranCasa; La Farga; Luz del Tajo; Max Center; Parque Principado; Plaza Mayor; Valle Real; 

Zubiarte. Itália: Airone; Freccia Rossa; Gli Orsi; Valecenter; Le Terraze. Alemanha: Alexa; Loop5; Neue Mitte Garbsen; 

Hofgarten Solingen. Grécia: Phanteon Plaza. Roménia: River Plaza Mall. Brasil: Boavista Shopping; Boulevard Londrina 

Shopping; Franca Shopping; Manaura Shopping; Parque D. Pedro Shopping; Shopping Campo Limpo; Shopping Metrópole; 

Shopping Plaza Sul; Uberlândia Shopping.

Negócio: 
Centros 

Comerciais

Mercados: 
Portugal, Espanha, Itália, 

Alemanha, Grécia, Roménia, 
Croácia, Marrocos, Algéria, 

Colômbia e Brasil.

Número 
de centros 
comerciais: 

47

Área bruta 
locável: 

2,26
 milhões m2

Número de 
colaboradores: 

1.123

Volume 
de negócios: 

227 M €

EBITDA:
116 M € 

Área de venda:
425.000 m2 

Número de 
colaboradores: 

9.575

SONAE SR  100%

A Sonae SR é responsável pela área de retalho especializado da Sonae:

Têxtil: Modalfa; Desporto: Sport  Zone; Eletrodomésticos e eletrónica de 

consumo: Worten; Vestuário de bébé e criança: Zippy.

Mercados:
Portugal, Arábia Saudita, Armenia, Azerbaijão, Cazaquistão, 

Colômbia, Egipto, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Georgia, 
Jordânia, Kuwait, Líbano, Malta, Marrocos, Panamá, Qatar, 

República Dominicana, Turquia, Venezuela 

Número 
de lojas: 

568 

Volume 
de negócios:

1.180 M €

EBITDA: 
-25 M € 

Mercados: 
Portugal, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bahamas, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Cazaquistão, Chile, China, Colômbia, Coreia, Dinamarca, Egipto, Equador, 
Espanha, EUA, Filipinas, França, Grécia, Holanda, Hong Kong, Ilhas Caimão, Índia, Indonésia, 
Irlanda, Israel, Itália, Japão, Malásia, Marrocos, México, Nicarágua, Peru, Polónia, Porto Rico, 
Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rússia, Singapura, Suíça, Tailândia, 

Taiwan, Trinidad & Tobago, Turquia, Venezuela, Vietname

Número  de 
colaboradores: 

1.463

Volume 
de negócios: 

105 M €

EBITDA:
21 M €

Negócio: 
Gestão de 

Investimentos

A Sonaecom representa a parceria da Sonae na área das Telecomunicações, Software & Sistemas de 

Informação e Media, desenvolvendo um papel ativo na gestão integrada das unidades de negócio que lhe 

correspondem:

Telecomunicações: Optimus; Media: Jornal Público; Software e Sistemas de Informação: Saphety, WeDo, 

Mainroad, Bizdirect.

Negócio: 
Telecomunicações, 

Software e
 Sistemas de 
Informação 

e Media 

Mercados:
Portugal, Angola, Austrália, Brasil, Chile, 
Egipto, Espanha, EUA, França, Holanda, 

Irlanda, Malásia, México, Panamá, Polónia, 
Reino Unido, Singapura.

Número 
de clientes 

(segmento móvel): 
3,6 milhões

Número de 
colaboradores: 

2.045

Volume 
de negócios: 

825 M €

EBITDA:
250 M €

SONAECOM  54%

SONAE SIERRA  50%

Parcerias Core

Negócios Relacionados

Investimentos Ativos

Negócios Core

A Sonae é uma empresa de Retalho, com grandes parcerias core ao nível dos Centros Comerciais (Sonae Sierra)  

e Telecomunicações, Software e Sistemas de Informação e Media (Sonaecom). Possuí ainda duas áreas de negócio em Imobiliário 

de Retalho (Sonae RP) e Gestão de Investimentos.

Em dezembro de 2012, desenvolvia a sua atividade num total de 66 países 1.

 

% de Participações e Áreas de Negócio



SONAE MC  100%

A Sonae MC é líder no mercado nacional na área do retalho alimentar, abrangendo um conjunto de insígnias com formatos distintos: 

Restauração: Bom Bocado; Livraria/Papelaria: Book.it; Hipermercados: Continente; Supermercados: Continente modelo e Continente bom dia; Produtos 

ultracongelados: Continente Ice; Canal grossista: Meu Super; Saúde, bem-estar e ótica: Well's.

1 Incluindo operações, prestação de serviços, escritórios de representação, franchising e parcerias. 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS  100%

A Gestão de Investimentos é responsável pelo 

apoio à implementação de estratégias 

corporativas e de negócios, maximizando o retorno 

dos acionistas sobre o portfólio da empresa,  

suportando ativamente o planeamento e a 

execução de fusões e aquisições por parte dos 

negócios core e reforçando a rede de contactos 

empresariais da Sonae com outras empresas, 

consultores e bancos de investimento.

Corretagem de seguros: MDS; Agências de 

viagens: GeoStar; Bricolage e materiais de 

construção: Maxmat.

Mercados:
Portugal, Angola

e China

Número 
de lojas: 

478

Área de venda: 
575.000 m2

Número de 
colaboradores: 

25.394

Volume 
de negócios: 

3.281 M €

Mercados: 
Portugal

SONAE RP  100%

A Sonae Retail Properties tem como principais domínios de atuação a gestão e valorização do património imobiliário, a gestão de galerias comerciais (gestão de 

interesses imobiliários de mais de uma centena de galerias comerciais, todas elas com uma loja Continente como âncora principal) e a gestão de três fundos de 

investimento imobiliário por via da sociedade gestora sua participada, Sonaegest.

Negócio: 
Imobiliário 
de Retalho

Número de 
colaboradores: 

32

Volume 
de negócios: 

120 M €

EBITDA: 
107 M €

EBITDA:
250 M €

A Sonae Sierra é especialista internacional em centros comerciais, detida pela Sonae (Portugal) com 50% e pela 

Grosvenor (Reino Unido) com 50%:

Em Portugal: Portugal: 8º Avenida; AlbufeiraShopping; AlgarveShopping; CascaisShopping; C.C. Continente de Portimão; 

Centro Colombo; Centro Vasco da Gama; CoimbraShopping; Estação Viana Shopping; GaiaShopping; GuimarãeShopping; 

LeiriaShopping; MadeiraShopping; MaiaShopping; NorteShopping; Parque Atlântico; RioSul Shopping; SerraShopping; 

ViaCatarina. Espanha: Dos Mares; GranCasa; La Farga; Luz del Tajo; Max Center; Parque Principado; Plaza Mayor; Valle Real; 

Zubiarte. Itália: Airone; Freccia Rossa; Gli Orsi; Valecenter; Le Terraze. Alemanha: Alexa; Loop5; Neue Mitte Garbsen; 

Hofgarten Solingen. Grécia: Phanteon Plaza. Roménia: River Plaza Mall. Brasil: Boavista Shopping; Boulevard Londrina 

Shopping; Franca Shopping; Manaura Shopping; Parque D. Pedro Shopping; Shopping Campo Limpo; Shopping Metrópole; 

Shopping Plaza Sul; Uberlândia Shopping.

Negócio: 
Centros 

Comerciais

Mercados: 
Portugal, Espanha, Itália, 

Alemanha, Grécia, Roménia, 
Croácia, Marrocos, Algéria, 

Colômbia e Brasil.

Número 
de centros 
comerciais: 

47

Área bruta 
locável: 

2,26
 milhões m2

Número de 
colaboradores: 

1.123

Volume 
de negócios: 

227 M €

EBITDA:
116 M € 

Área de venda:
425.000 m2 

Número de 
colaboradores: 

9.575

SONAE SR  100%

A Sonae SR é responsável pela área de retalho especializado da Sonae:

Têxtil: Modalfa; Desporto: Sport  Zone; Eletrodomésticos e eletrónica de 

consumo: Worten; Vestuário de bébé e criança: Zippy.

Mercados:
Portugal, Arábia Saudita, Armenia, Azerbaijão, Cazaquistão, 

Colômbia, Egipto, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Georgia, 
Jordânia, Kuwait, Líbano, Malta, Marrocos, Panamá, Qatar, 

República Dominicana, Turquia, Venezuela 

Número 
de lojas: 

568 

Volume 
de negócios:

1.180 M €

EBITDA: 
-25 M € 

Mercados: 
Portugal, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Bahamas, Bélgica, 

Brasil, Canadá, Cazaquistão, Chile, China, Colômbia, Coreia, Dinamarca, Egipto, Equador, 
Espanha, EUA, Filipinas, França, Grécia, Holanda, Hong Kong, Ilhas Caimão, Índia, Indonésia, 
Irlanda, Israel, Itália, Japão, Malásia, Marrocos, México, Nicarágua, Peru, Polónia, Porto Rico, 
Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rússia, Singapura, Suíça, Tailândia, 

Taiwan, Trinidad & Tobago, Turquia, Venezuela, Vietname

Número  de 
colaboradores: 

1.463

Volume 
de negócios: 

105 M €

EBITDA:
21 M €

Negócio: 
Gestão de 

Investimentos

A Sonaecom representa a parceria da Sonae na área das Telecomunicações, Software & Sistemas de 

Informação e Media, desenvolvendo um papel ativo na gestão integrada das unidades de negócio que lhe 

correspondem:

Telecomunicações: Optimus; Media: Jornal Público; Software e Sistemas de Informação: Saphety, WeDo, 

Mainroad, Bizdirect.

Negócio: 
Telecomunicações, 

Software e
 Sistemas de 
Informação 

e Media 

Mercados:
Portugal, Angola, Austrália, Brasil, Chile, 
Egipto, Espanha, EUA, França, Holanda, 

Irlanda, Malásia, México, Panamá, Polónia, 
Reino Unido, Singapura.

Número 
de clientes 

(segmento móvel): 
3,6 milhões

Número de 
colaboradores: 

2.045

Volume 
de negócios: 

825 M €

EBITDA:
250 M €

SONAECOM  54%

SONAE SIERRA  50%

Parcerias Core

Negócios Relacionados

Investimentos Ativos

Negócios Core

Sonae
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• Lançamento do projeto 
Horizon, para reforço da 

gestão ambiental

• Adesão ao World Business 
Council for Sustainable 

Development (WBCSD*)

• Criação do BCSD* Portugal 
com a Sonae como membro 

fundador
• Publicação do primeiro 
Relatório Ambiental da 

Sonae

1995 1996 1999

20002001

• Adesão ao Global Compact 
das Nações Unidas*

2004

• Criação do Fórum de 
Ambiente, para partilha de 
experiências e difusão de 

boas práticas

• Aprovação da Política de 
Ambiente e do sistema de 

gestão ambiental da Sonae

• Assinatura da World Safety 
Declaration*

• Criação do Fórum de 
Sustentabilidade, o qual se 

desenvolveu a partir do 
Fórum de Ambiente

2005

• Publicação do primeiro 
Relatório de 

Sustentabilidade 
consolidado da Sonae

2007

• Publicação de “Sonae, 
Muito mais que números”
• Subscrição do código de 

Conduta do VIH/SIDA
• Subscrição da Declaração 
de Direitos Humanos das 

Nações Unidas

2008

• Lançamento do programa 
Eco2 XXI, tendo por objetivo 
a efetiva implementação de 
ações com vista ao aumento 

da eco-eficiência

• Publicação de “Um 
compromisso 50 anos à 

frente”
• Adoção da Política de 

Sustentabilidade do Pescado

2009

Destaques

Criação do Prémio de Sustentabilidade Sonae

Prémio interno, que tem como objetivo distinguir um programa, projeto ou iniciativa pela sua contribuição para a implementação 

de medidas que visem melhorar o desenvolvimento sustentável* de cada negócio e das respetivas partes interessadas, 

integrando os 3 pilares: económico, ambiental e social. O vencedor, em 2012, foi o projeto do Pólo Logístico da Maia, tendo ainda 

sido atribuídas 4 menções honrosas a projetos e iniciativas na área dos centros comerciais: standards de segurança, saúde e 

ambiente para o desenvolvimento de centros comerciais; certificação de ambiente e segurança no centro Le Terraze, em Itália; 

certificação energética do River Plaza, o primeiro centro comercial a obter esta distinção na Roménia e o projeto “Ecoponto” do 

Pátio Brasil Shopping)

Iniciativa europeia de combate ao desperdício no retalho

No sentido de promover uma economia mais verde, associamo-nos à iniciativa europeia de combate ao desperdício na fileira do 

setor da distribuição. O trabalho desenvolvido no âmbito do Eurocommerce e da European Retail Round Table (ERT*), 

organizações europeias de difusão das boas práticas no setor do retalho, prevê a realização de campanhas de redução do 

desperdício a nível nacional e internacional até junho de 2014.

2012

2010 2011

• Adesão ao Global Business 
Oath, do World Economic 

Forum*
•Realização do 1º evento do 
Fórum de Sustentabilidade 

aberto aos diversos 
stakeholders, sob o tema 

“Sonae for the Better”

• Integração no GEP – Global 
Enterprise Project*

• Adesão ao Retail Forum for 
Sustainability

* Vide Glossário* Vide Glossário
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2010 2011

• Adesão ao Global Business 
Oath, do World Economic 

Forum*
•Realização do 1º evento do 
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aberto aos diversos 
stakeholders, sob o tema 
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• Integração no GEP – Global 
Enterprise Project*

• Adesão ao Retail Forum for 
Sustainability

* Vide Glossário* Vide Glossário

Principais marcos
da sustentabilidade
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Em 2012 fomos reconhecidos com os seguintes prémios:

Pelo segundo ano consecutivo, One of the World’s Most Ethical Companies, pelo Ethisphere Institute.

“A cultura da Sonae incorpora, desde o seu nascimento, princípios éticos de desenvolvimento sustentável. Esta distinção encoraja-

nos a continuar o nosso caminho na promoção do bem-estar social e no desenvolvimento das comunidades onde operamos, bem 

como na implementação de práticas transparentes de negócio e governação”. (…) “Ética e confiança fazem parte dos valores da 

Sonae, fortemente enraizados na nossa cultura, e parte do une os cerca de 40 mil colaboradores, nas diversas geografias onde 

estamos presentes”.

Paulo Azevedo, CEO da Sonae



A implementação da metodologia Kaizen no Retalho foi reconhecida com o Prémio Kaizen Lean pelo Kaizen Institute. 

“Os ganhos de eficiência e produtividade alcançados com a metodologia Kaizen contribuíram decisivamente para o reforço da 

competitividade da área de Retalho da Sonae. Esta é uma das grandes explicações para que, hoje, não só o Continente, como também 

as nossas outras marcas tenham os melhores preços e conquistem cada vez mais clientes também pela qualidade de serviço”.

João Melo, Diretor de Recursos Humanos da Sonae MC

A Sonae foi uma das grandes vencedoras dos European Good Practice Awards, prémios da Agência Europeia para a Segurança  

e Saúde no Trabalho que distinguem as melhores práticas em matéria de segurança e saúde nas organizações.



Prémios e reconhecimentos 
externos 
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Em 2012, as várias unidades de negócio da Sonae obtiveram vários reconhecimentos externos, entre os quais destacamos:

•	 Os	Prémios	Marcas	que	Marcam	reconheceram	a	Sonae	MC	na	categoria	de	Hipermercados	e	Supermercados.	

•	 Os	Green	Project	Awards	distinguiram	com	Menção	Honrosa	a	Sonae	MC	pela	Política	de	Sustentabilidade	do	Pescado.

Prémios Continente

•	 O	Estudo	Marcas	de	Confiança	2011	-	Seleções	do	Reader’s	Digest	reconheceu,	pelo	10º	ano	consecutivo,	o	Continente com o Prémio Marca de 

Confiança.

•	 Os	Prémios	Marketeer	2012	reconheceram	o	Continente	na	categoria	Distribuição/Retalho.

•	 Os	2012	Masters	da	Distribuição	distinguiram	como	Master	da	Distribuição	o	Continente	na	categoria	de	Retalho	Alimentar.

•	 Os	Prémios	Navegantes	XXI	ACEPI	reconheceram	o	Continente	Online	Drive	na	categoria	Inovação	em	E-Commerce.	

•	 Os	Prémios	PC	Guia	Prémio	Leitor	2012	distinguiram	o	Continente	Online	como	Melhor	Site	de	Comércio	Eletrónico	Nacional.

Prémios Iniciativas/Projetos

•	 A	Aplicação	Mobile do Chef Online foi distinguida com o prémio FWA Mobile of the Day Award.

•	 Os	UEFA KISS Marketing Awards reconheceram, na categoria Creativing and Innovation a Parceria da Sonae MC com a Federação Portuguesa 

de Futebol (venda de bilhetes com a campanha 50%).

•	 Os	2012	Masters	da	Distribuição	distinguiram	a	Missão	Sorriso	na	categoria	de	Responsabilidade	Social.

Os	Prémios	Eficácia	 2012,	 o	Clube	 de	Criativos	 de	Portugal,	 os	Prémios	Meios	&	Publicidade	Criatividade	 e	 os	 Lovie	Awards	

atribuíram vários reconhecimentos a iniciativas e projetos da Sonae MC, nomeadamente:

Ouro

Rock in Rio 2012 (categoria Distribuição e Retalho) 

Campanha Plano EDP - Continente (categoria Restantes Serviços e Administração Publica) 

Chef Online iPhone & iPad APP

Prata

Mega Pic Nic Continente 2012 (categoria Ativação e Patrocínios) 

Missão Sorriso 2011 (categoria Responsabilidade Social) 

Chef Online iPhone & iPad APP 

Chef Online (categoria Aplicação Digital)

Pic-Nic (categoria Ativação, Eventos e Patrocínios) 

Aplicação do Chef Online para Ipad

Bronze

Chef Online 2011 (categoria Distribuição e Retalho) 

Os Mundos da Popota – Clube de Criativos de Portugal

PopoFun - Clube de Criativos de Portugal

Prémios Produtos

•	 Os	 vinhos	da	Sonae	MC	 foram	 reconhecidos	por	 vários	prémios	 (International	Wine	Challenge	2012,	Decanter	World	Wine	Awards	2012	 	e	

International Wine & Spirits Competition 2012), em diversas categorias

•	 Também	a	Maquilhagem	Mylabel foi premiada na categoria Saúde, Higiene e Beleza, pelos Prémios Eficácia 2012.



Prémios a insígnias

A Worten obteve as seguintes distinções:

•	 Melhor	Ponto	de	Venda	de	Tecnologia	-	Menção	honrosa	PC	Guia	Prémio	Leitor	2012;

•	 Prémio	PC	Guia	Prémio	Leitor	2012,	pelo	Melhor	Site	de	Tecnologia;

•	 Marca	de	Confiança,	pelo	3º	ano	consecutivo;

•	 Marcas	que	Marcam	-	Categoria	Maior	índice	de	notoriedade	espontânea	em	Portugal	,	pela	QSP	-	Consultoria	de	Marketing;

•	 Prémio	Damião	de	Góis	-	Menção	honrosa	para	Equipa	Worten	Equipa.

A marca Zippy contou com os seguintes reconhecimentos:

•	 Marcas	que	Marcam,	na	categoria	Maior	notoriedade	espontânea	na	categoria	de	Moda	Infantil;

•	 Troféu	de	Bronze,	pela	Meios	&	Publicidade,	na	categoria	Ativação	–	Ponto	de	Venda.

•	 Reconhecida	nos	ICSC Foundation European Community Support Awards 2012 com uma Menção Honrosa.

•	 Menção	na	categoria	de	Social Corporate Responsibility, pela Spanish Shopping Centre Association (AECC).

•	 Distinguida	nos	Euromoney Real Estate Awards como Best Retail Developer Award for Portugal.

A Sonaecom obteve a 1ª posição entre as empresas de telecomunicações em Portugal e a 2ª posição em termos Ibéricos, no 

CDP - Carbon Disclosure Project*.

•	 A	Optimus foi considerada a operadora móvel preferida pelos consumidores portugueses, na “Escolha do Consumidor”, projeto de análise de 

mercado levado a cabo pela Consumer Choice - Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor.

•	 Venceu	o	Prémio	Navegantes	XXI,	na	categoria	Marketing	em	Redes	Sociais,	atribuído	pela	ACEPI	-	Associação	de	Comércio	Eletrónico	e	Publicidade	Interativa.

•	 Pelo	2ª	ano	consecutivo	conquistou	o	reconhecimento	internacional	de	“Melhor	Serviço	ao	Cliente”	da	Europa,	Médio	Oriente	e	África,	ao	vencer	

os prémios Contact Center World 2012, na categoria “Best Customer Service - EMEA”.

•	 Galardoada	pela	Meios	&	Publicidade,	nos	Prémios	Criatividade,	com	cinco	prémios	(uma	categoria	prata;	quatro	categorias	ouro)	no	âmbito	da	

realização dos “Duetos Improváveis”.

•	 Pela	3ª	vez	consecutiva,	o	serviço	ao	cliente	da	Optimus	foi	distinguido	como	o	Melhor	Contact Center nos APCC Portugal Best Awards 2012, na 

categoria Telecomunicações. 

•	 Os	GPS Awards, organizados pela Orange,	premiaram	o	lançamento	do	4G	pela	Optimus	com	o	1º	lugar.

Prémios Jornal Público

•	 O	site	Life&Style	do	Público	foi	galardoado	com	um	prémio	especial	de	Jornalismo	no	Nutrition	Awards,	apoiado	pela	Fundação	Gulbenkian.	As	

rubricas	Nutrição	e	Dicionário	de	Alimentos	da	seção	Bem-Estar	deste	site	foram	os	vencedores	na	categoria	de	Jornalismo.	

•	 O	 Público	 online	 foi	 eleito	 o	melhor	 site	 de	media	 generalista	 na	 categoria	 de	Marketing	Digital	 dos	 Prémios	 da	Associação	 do	 Comércio	

Eletrónico e Publicidade Interativa, ACEPI.

•	 O	Público	foi	distinguido	como	o	melhor	diário	generalista	na	categoria	Media	dos	Prémios	Meios	&	Publicidade	2012.

* Vide Glossário

Norteshopping

O	 NorteShopping	 obteve	 o	 Silver	 Award	 nos	 ICSC	 Jean	 Louis	 Solal	

Marketing Awards, na categoria Marketing Digital.

Colombo

Marcas que Marcam - O Centro Comercial Colombo obteve o Prémio, 

como Melhor Centro Comercial.

Le Terrazze

O	Le	Terrazze	foi	distinguido	na	categoria	Grand	Opening,	nos	CNCC	

2012 Italy Awards.

Valecenter

O ValeCenter foi reconhecido na categoria Sales Promotion nos CNCC 

2012 Italy Awards.



Adesão a Princípios, Associações e 
Parcerias com Organizações
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Para que
existimos?

Para onde vamos e porquê?

De que forma 
pretendemos 

atuar junto 
dos nossos 

stakeholders?

Internacionalizar

Internacionalizar é a principal prioridade 

estratégica de crescimento futuro e está 

focada nos negócios core e áreas de 

negócio adjacentes. Como tal, serão 

dedicados todos os recursos necessários 

para potenciar a oportunidade de 

aumentar a presença fora do país e 

transformar a Sonae numa grande 

multinacional.

• Criar novas vias de crescimento

• Diluir o risco por país

• Alavancar competências alargadas

• Criar valor através de novas  

 oportunidades

Alavancar  a excecional 
base de ativos em Portugal

Continuar a explorar novas oportunidades 

de negócio que derivem da excecional base 

de ativos que a Sonae tem em Portugal, 

como forma de criar um conjunto de 

opções de crescimento futuro. Será 

alocada uma parte significativa do capital 

aos novos projetos, dependendo da sua 

capacidade para gerar crescimento e valor 

económico. 

• Inovar

• Criar novos negócios

• Reforçar a posição

• Leader format* nos mercados maduros  

 em Portugal

Diversificar o estilo 
de investimento

Alavancar os recursos da Sonae e a eficácia 

da estratégia de implementação, através 

da adoção do estilo de investimento mais 

apropriado a cada negócio. 

Desde a detenção da totalidade do capital, 

à detenção de participações maioritárias 

ou às participações minoritárias, com ou 

sem direitos especiais. 

A Sonae poderá participar no capital de 

empresas onde não tem o controlo, em 

situações em que não dispõe dos recursos 

necessários ou em que seja valorizada a 

contribuição de terceiros como fator de 

criação de valor económico superior. 

• Efetuar abordagens capital light*

• Acelerar crescimento e reduzir  

 endividamento

• Libertar capital através da venda de  

 propriedades de retalho

• Minimizar riscos

Governance

Manter elevados padrões éticos da 

Administração e colaboradores em geral, 

na interação com os vários stakeholders 

nos diversos países.

Social

Contribuir para o crescimento 

económico-social e ambiental das regiões 

e países em que a Sonae opera. Assegurar 

a defesa dos direitos humanos e a 

meritocracia.

Ambiente

Melhorar o desempenho ambiental através 

de investimentos que promovam a 

diminuição da Pegada Ecológica.*

Missão: 

Criar valor económico e social a longo 
prazo, levando os benefícios do progresso 
e da inovação a um número crescente de 
pessoas.

Valores:

Ética e Confiança; Pessoas no centro do 
nosso sucesso; Ambição; Inovação; 
Responsabilidade Social; Frugalidade e 
Eficiência; Cooperação e Independência

1.1 Estratégia Corporativa

“A geração de valor económico, a preservação e melhoria do meio ambiente e o desenvolvimento social são os vetores orientadores 

de toda a atividade das nossas empresas e estão cada vez mais presentes no dia a dia de todos os colaboradores da Sonae.  

A motivação que assenta na sustentabilidade, enquanto fator de realização pessoal e profissional, assume um valor acrescido 

nos tempos que vivemos, em que as dificuldades com que deparamos tantas vezes decorrem de uma visão de curto prazo  

e exclusivamente economicista.”

Ângelo Paupério, vice-presidente executivo da Sonae

* Vide Glossário



A Sustentabilidade 
na Sonae
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• Criar novas vias de crescimento

• Diluir o risco por país

• Alavancar competências alargadas

• Criar valor através de novas  

 oportunidades

Alavancar  a excecional 
base de ativos em Portugal

Continuar a explorar novas oportunidades 

de negócio que derivem da excecional base 

de ativos que a Sonae tem em Portugal, 

como forma de criar um conjunto de 

opções de crescimento futuro. Será 

alocada uma parte significativa do capital 

aos novos projetos, dependendo da sua 

capacidade para gerar crescimento e valor 

económico. 

• Inovar

• Criar novos negócios

• Reforçar a posição

• Leader format* nos mercados maduros  

 em Portugal

Diversificar o estilo 
de investimento

Alavancar os recursos da Sonae e a eficácia 

da estratégia de implementação, através 

da adoção do estilo de investimento mais 

apropriado a cada negócio. 

Desde a detenção da totalidade do capital, 

à detenção de participações maioritárias 

ou às participações minoritárias, com ou 

sem direitos especiais. 

A Sonae poderá participar no capital de 

empresas onde não tem o controlo, em 

situações em que não dispõe dos recursos 

necessários ou em que seja valorizada a 

contribuição de terceiros como fator de 

criação de valor económico superior. 

• Efetuar abordagens capital light*

• Acelerar crescimento e reduzir  

 endividamento

• Libertar capital através da venda de  

 propriedades de retalho

• Minimizar riscos

Governance

Manter elevados padrões éticos da 

Administração e colaboradores em geral, 

na interação com os vários stakeholders 

nos diversos países.

Social

Contribuir para o crescimento 

económico-social e ambiental das regiões 

e países em que a Sonae opera. Assegurar 

a defesa dos direitos humanos e a 

meritocracia.

Ambiente

Melhorar o desempenho ambiental através 

de investimentos que promovam a 

diminuição da Pegada Ecológica.*

Missão: 

Criar valor económico e social a longo 
prazo, levando os benefícios do progresso 
e da inovação a um número crescente de 
pessoas.

Valores:

Ética e Confiança; Pessoas no centro do 
nosso sucesso; Ambição; Inovação; 
Responsabilidade Social; Frugalidade e 
Eficiência; Cooperação e Independência

 Enfoque na liderança e na rentabilidade

· Esta estratégia global é aplicada em cada área do negócio do Retalho, individualmente e de acordo com as suas características específicas.

· Na área alimentar (Sonae MC) a estratégia passa, sobretudo, pela consolidação da liderança de mercado em Portugal, exploração de novas 

áreas de negócio adjacentes e gestão do negócio em Portugal como um gerador de cash-flows. Adicionalmente, dedica esforços na procura de 

oportunidades internacionais.

· A Sonae Sierra pretende manter o seu foco na especialização em centros comerciais, continuando a integrar o investimento, desenvolvimento  

e gestão de centros comerciais, assim como a prestação de serviços a terceiros.

· É objetivo da empresa continuar a centrar-se em ativos dominantes na sua área de influência e a associar-se a lojistas e a parceiros selecionados 

de outras indústrias, de forma a desenvolver novas experiências de compra.

· A Sonaecom tem como objetivo apostar, de uma forma determinada, na criação de produtos, serviços e soluções inovadoras que satisfaçam 

integralmente as necessidades dos seus mercados e que gerem valor económico superior. A Sonaecom pretende ainda manter a orientação 

para o crescimento e a sua ambição é ser a melhor prestadora de serviços de comunicações em Portugal.

 Enfoque no crescimento e na internacionalização

· No negócio de Retalho Especializado (Sonae SR) o enfoque é no crescimento através da internacionalização, sobretudo no mercado Espanhol, 

através do investimento contínuo e reforço da presença no país. A exploração de oportunidades de negócio, em novas geografias, baseadas 

no franchising e em joint-ventures, faz também parte da estratégia de aceleração do crescimento, bem como a consolidação da liderança de 

mercado em Portugal e o aumento da rentabilidade.

· A Sonae Sierra pretende continuar o seu crescimento internacional e entrar em mercados novos e emergentes (ex. Bacia do Mediterrâneo, 

América	Latina,	Europa	Oriental	e	Ásia),	baseada	na	prestação	de	serviços	a	terceiros.

 Monetização de ativos imobiliários

· No negócio de Imobiliário de Retalho (Sonae RP) estão planeadas transações adicionais de venda & leaseback de ativos, com o intuito de 

libertar capital investido em ativos imobiliários, para financiar o crescimento. No entanto, o atual cenário macroeconómico e financeiro leva a 

Sonae a concentrar a maioria das suas ações na geração e preservação de capital, o que altera a sua estratégia mas não a visão sobre o futuro.

· A Sonae Sierra aposta numa gestão de portfólio dinâmica, melhorando no capital intelligence e perseguindo uma estratégia de investimento 

pouco alavancado, através da prestação de serviços a terceiros e tomada de participações minoritárias em novas parcerias. Prevê-se a redução 

de participações de capital e, em alguns casos, a alienação de centros comerciais não estratégicos em mercados maduros, de forma a libertar 

capital para financiar o portfólio de desenvolvimento em mercados em crescimento.

Como  aplicamos a Estratégia nos diferentes negócios?

* Vide Glossário



Como criamos e distribuímos valor económico? 

Em 2012, o valor económico gerado diminuiu 6% face ao ano anterior, atingindo 5,8 mil milhões de euros, tendo 5,4 mil milhões 

sido distribuídos pelos vários sktakeholders, sobretudo em custos operacionais, seguido de pagamentos de salários e benefícios 

aos colaboradores, pagamentos a investidores, ao Estado e donativos e investimentos na comunidade. Foram ainda recebidos 

apoios do Estado no valor 15 milhões de euros.

Valor Económico Gerado

5.819 milhões de euros

-6% face a 2011

Valor Económico Retido

378 milhões de euros

-14% face a 2011

Valor Económico Distribuído

5.441 milhões de euros

-6% face a 2011

Colaboradores
12,1%

Estado
0,4%

Comunidade
0,2%

Investidores
3,3%

Fornecedores
84,0%
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Contribuição das unidades de negócio 
para o Volume de Negócios

Contribuição das unidades de negócio 
para o EBITDA

2012         2011

61%

60%

22%

22%

2%
2%

2%

2%

15%

16%

Sonae MC

Sonae SR

Sonae RP

Sonaecom

Gestão de 
Investimentos

Sonae MC

Sonae SR

Sonae RP

Sonaecom

Gestão de 
Investimentos

42%

40%

-4%

0%

18%

18%

1%

1%

42%

40%

1.2 Principais indicadores de Sustentabilidade

“A Sonae está fortemente empenhada em contribuir para um futuro sustentável, inovando nos seus negócios e promovendo o 

crescimento com o objetivo de criar valor económico e social. Num momento em que o cenário não é o mais fácil, permanecemos 

ao lado dos nossos stakeholders e construímos relações cada vez mais fortes com a Comunidade. Acreditamos na Sonae como 

uma long living company onde todos cooperam diariamente para levar os benefícios do progresso e da inovação a um crescente 

número de pessoas.”

Luís Filipe Reis, Chief Corporate Center Officer

Desempenho Económico2

A performance operacional e financeira alcançada pelas áreas de negócio ao longo de 2012, traduziu-se num volume de negócios 

consolidado praticamente estável e numa melhoria da rentabilidade operacional e da geração de cash-flow.

2. A variação apresentada teve em conta o facto de os resultados de 2011 terem sido reexpressos por forma a refletir (i) a alteração no método de consolidação da 
Sonae Sierra e Geostar, atualmente registados pelo método de equivalência patrimonial; e (ii) a alteração implementada pela Sonaecom na forma de contabilização 
dos custos incorridos com contratos de fidelização de clientes.

Volume de Negócios | 5,4 mil milhões € 

EBITDA Recorrente | 597 milhões €

Dívida líquida | 1,8 mil milhões €

Impostos pagos ao Estado | 23 milhões €

-3%

+1%

-7%

-21%



+ 1%

1,6 p.p

-11%

-11%

3%4%
5%

Taxa de absentismo (%) Número de acidentes de trabalho

1.758

1.879

1.571

10,110,4 10,2

Investimento na comunidade (€/M€)

2010 2011 2012

2010 2011 2012

2010 2011 2012

4.768.304

5.445.143
4.908.906

Consumo de energia (G.J.) Consumo de água (m3)

2.059.847

2.219.240
2.070.204

2010 2011 2012 2010 2011 2012

304.830293.459

328.459

Emissões de CO
2
 (tCO

2
e)

2010 2011 2012

Resíduos valorizados (%)

67%

77% 74%

2010 2011 2012

Desempenho Social

As pessoas estão no centro do nosso sucesso. Nesse sentido, temos apostado na melhoria da qualidade das ações de formação 

ministradas, assim como na implementação de boas práticas de saúde e segurança, o que nos permitiu reduzir nos últimos anos 

o número de acidentes de trabalho. Do mesmo modo, continuamos a apostar no apoio e desenvolvimento das comunidades nas 

quais	desenvolvemos	as	nossas	atividades,	tendo	alargando	a	ação	a	3.229	organizações	do	3º	setor	de	apoio	a	crianças,	jovens	

e famílias em todo o país.

Investimento da comunidade | 10,2 M€

Taxa de absentismo | 5%

Acidentes de trabalho | 1.571

Horas de formação | 1.273.384 horas
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3%4%
5%

Taxa de absentismo (%) Número de acidentes de trabalho

1.758

1.879

1.571

10,110,4 10,2

Investimento na comunidade (€/M€)

2010 2011 2012

2010 2011 2012

2010 2011 2012

4.768.304

5.445.143
4.908.906

Consumo de energia (G.J.) Consumo de água (m3)

2.059.847

2.219.240
2.070.204

2010 2011 2012 2010 2011 2012

304.830293.459

328.459

Emissões de CO
2
 (tCO

2
e)

2010 2011 2012

Resíduos valorizados (%)

67%

77% 74%

2010 2011 2012

Desempenho Ambiental

A Sonae tem implementado, nas várias empresas do Grupo, boas práticas no sentido de minimizar os impactos ambientais da 

sua atividade. 

Consumo de energia | 4.908.906	GJ 

Consumo de água | 2.070.204 m3

Valorização de resíduos | 74%

Emissões de CO
2
 | 328.459 tCO

2
e* 

+3%

+0,5%

+10%

+7,8%

* Vide Glossário



1.3 Modelo de Governo

Os órgãos da Sociedade são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas. Os 

membros que integram os órgãos sociais são eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, a qual também elege os membros da 

sua Mesa e os membros da Comissão de Vencimentos.

O Conselho de Administração, nos termos autorizados pelos Estatutos, delegou a gestão corrente da Sociedade na Comissão 

Executiva.

Os membros dos órgãos sociais, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Vencimentos são eleitos por um quadriénio, sem 

prejuízo da possibilidade da sua reeleição.

As direções organizacionais da Sonae respondem à Comissão Executiva, de acordo com a estrutura seguinte:

Comissão
Executiva

Auditoria Interna

Gestão de Risco

Fiscal

Finanças e Tesouraria

Assessoria Jurídica 

e Governo Societário

Planeamento e Controlo de Gestão

Sistemas de Informação

Serviços Administrativos

Relação com Investidores

Relações Institucionais

Recursos Humanos

Comunicação, Marca e 

Responsabilidade Corporativa

Legal

Para informação mais detalhada sobre o governo da sociedade, consulte o nosso site:
www.sonae.pt/pt/investidores/governo-da-sociedade
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Conselho de Administração

Presidente
Belmiro Mendes de Azevedo

Vogais
Álvaro Carmona e Costa Portela; Álvaro Cuervo 

Garcia; Michel Marie Bon; José Manuel Neves
Adelino; Bernd Hubert Joachim Bothe; 
Christine Cross; Duarte Paulo Teixeira

de Azevedo; Angelo Gabriel Ribeirinho 
dos Santos Paupério; Nuno Manuel 

Moniz Trigoso Jordão

Mesa 
da Assembleia Geral

Presidente
Manuel Cavaleiro Brandão

Secretária
Maria da Conceição Cabaços

Comissão
de Vencimentos

Belmiro Mendes de Azevedo
Artur Eduardo Brochado

dos Santos Silva
Francisco de La Fuente Santos

Conselho Fiscal
Presidente

Daniel Bessa Fernandes Coelho
Vogais

Arlindo Dias Duarte Silva
Jorge Manuel Felizes Morgado

Suplente
Óscar José Alçada da Quinta

Comissão Executiva 
do Conselho 

de Administração
Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Vogais

Angelo Gabriel Ribeirinho 
dos Santos Paupério; 

Nuno Manuel 
Moniz Trigoso Jordão

Comissão
de Nomeação 

e Remunerações
Presidente

Belmiro Mendes de Azevedo
Vogais

Michel Marie Bon; 
Christine Cross

Comissão 
de Auditoria de Finanças

Presidente
Michel marie Bon

Vogais
Álvaro Cuervo 

Garcia; José Manuel Neves
Adelino; Joachim Bothe;

Christine Cross

Revisor Oficial
de Contas

Deloitte & Associados,
SROC, S.A.

Orgãos da Sociedade



Criar 
infra-estrutura de 

gestão de risco

Identificar 
e avaliar os riscos

Avaliar 
as estratégias 

de gestão 
de risco

Desenvolver 
e implementar 

ações de gestão 
de risco

Monitorizar
 e Reportar

1.4 Gestão de Risco

A Gestão de Risco é uma das componentes da cultura organizacional e um pilar do Governo da Sociedade. Encontra-se presente 

em todos os processos de gestão, sendo uma responsabilidade de todos os colaboradores, nos diferentes níveis da organização  

e é desenvolvida com o objetivo de criação de valor através da gestão e controlo das oportunidades e ameaças que podem afetar 

os objetivos de negócio e as empresas, numa perspetiva de continuidade dos negócios.

A continuidade dos negócios assume relevância significativa e originou, ao longo dos anos, a elaboração, implementação e 

atualização permanente de planos de contingência e gestão de crise para as principais atividades das empresas, por forma a 

permitir respostas atempadas que assegurem a sua resiliência.

A Gestão de Risco é uma das componentes do desenvolvimento sustentável da Sonae, contribuindo para um desenvolvimento 

continuado e sustentado dos negócios, através de um maior conhecimento e de uma gestão mais efetiva dos riscos e o 

portunidades que podem impactar a empresa.

A atividade de Gestão de Risco, monitorizada pelo Conselho de Administração e Comissão de Auditoria, é apoiada e suportada 

pelas funções de Gestão de Risco, Auditoria Interna e Planeamento e Controlo de Gestão, através de equipas especializadas.

Em 2012, a Direção de Gestão de Risco deu continuidade aos processos de Enterprise Wide Risk Management (EWRM*), com o 

envolvimento dos Grupos de Acompanhamento de Risco (GAR) formados por membros das Comissões Executivas da Sonae MC, 

Sonae SR e Sonae RP.

Modelo de Gestão de Risco

Gestão de Risco Auditoria Interna Planeamento 
e Controlo de Gestão

Tem por missão ajudar as empresas a 

atingir os seus objetivos através de uma 

abordagem sistemática e estruturada de 

identificação e gestão de riscos e 

oportunidades.

Avalia a eficácia e a eficiência da gestão e 

dos controlos sobre os riscos dos 

processos de negócio e dos sistemas de 

informação.

Promove e apoia a integração da Gestão 

de Risco no processo de planeamento e 

controlo de gestão das empresas.

* Vide Glossário
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Avaliação do BRM
(Business Risk Model)

Actividades

· Identificar os riscos

· Avaliar os riscos do BRM

(impacto e probabilidade)

· Analisar proposta de atribuição 

de “Dono do Risco”

Método

· Inquérito

Outputs

· BRM validado

Validação

Actividades

· Validar a Matriz de Riscos 

(prioritização individual)

· Relativizar importância 

de cada um dos riscos

· Atribuir "Dono do Risco"

Método

· Workshop

Outputs

· Carta de Riscos

· GAR

Formalização da atitude 
face ao risco

Actividades

· Definir com os "Donos do Risco"

· Definir o grau de risco a assumir 

(Política da Empresa)

· Definir apetite e tolerância ao risco

· Implementar ações de mitigação

Método

· Entrevistas

Outputs

· Carta de Riscos

· GAR

Monitorização e reporte

Actividades

· Medir cada risco 

(Indicadores de Risco)

· Implementar 

ações de monitorização

Método

· Reavaliação semestral 

do risco pelo "Dono do Risco"

Outputs

· Reporte semestral 

da evolução dos riscos

Gestão de Risco

A atividade de Gestão de Risco, ao nível de toda a Sonae, é suportada por uma ferramenta aplicacional baseada no standard 

internacional Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO*), desenvolvida à medida em 2011.

Principais marcos da atividade de Gestão de Risco em 2012:

·  Manual de Gestão de Crise do Centro Processamento de Carnes

·  Manual de Gestão de Crise Continente Modelo

·  EWRM Sonae MC, Sonae SR e Sonae RP

·  Manual de Gestão de Crise do Continente Bom Dia

·  Auditorias	de	Resseguro	2012/13
·  Control Risk Self Assessement*  

* Vide Glossário



Comissão
Executiva

Auditoria
Interna

Auditoria
de Processos

e cumprimento

Auditoria
de Sistemas 

de Informação

Auditoria
Segurança Alimentar

(só aplicável à área 

de Retalho)

Conselho
Fiscal CAF

Principais atividades previstas para 2013

•	 Execução	de	programas	de	gestão	de	risco	empresarial	(Enterprise Wide Risk Management) nos negócios da Sonae MC, Sonae SR e Sonae RP

•	 Análise	e	gestão	de	risco	nos	projetos	estruturantes	dos	vários	negócios

•	 Elaboração	de	manuais	de	gestão	de	crise	e	de	continuidade	do	negócio	para	as	principais	unidades	da	empresa

•	 Gestão	do	programa	anual	de	seguros

•	 Implementação	de	solução	de	continuidade	do	Centro	de	Informática

1.5. Auditoria interna

A Direção de Auditoria Interna tem como missão contribuir de forma efetiva para a concretização dos objetivos da organização, 

através da realização de auditorias aos processos mais críticos e relevantes dos negócios, da execução de auditorias de verificação 

do cumprimento da legislação e procedimentos internos, da realização de auditorias de segurança alimentar e da auditoria aos 

sistemas que suportam as atividades das várias áreas. 

O plano anual de atividade das funções de Auditoria tem como principais inputs as linhas estratégicas dos vários negócios, as 

áreas de maior risco, os processos críticos dos negócios e as solicitações dos vários níveis de Gestão. Assim, tem evoluído para 

uma atuação cada vez mais ativa, com um papel de consultoria independente e objetiva, participando nos principais projetos 

da empresa e das áreas de negócio, de forma a assegurar que desde o início são implementados os controlos para os principais 

riscos dos processos.

Organização da Direção de Auditoria Interna

A Auditoria Interna efetua reporte regular ao Conselho Fiscal e ao órgão não estatutário CAF (Comissão de Auditoria e Finanças).

Existe, ainda, um órgão de coordenação da atividade de auditoria interna das Empresas Sonae, a Comissão de Auditoria, ao qual 

é efetuado reporte trimestral. A atividade das equipas de auditoria interna está definida ao abrigo da Carta de Auditoria Interna, 

aprovada pelos órgãos executivos e de supervisão das Empresas. Consiste numa atividade de verificação (assurance) e de 

consultoria independente e objetiva, regendo-se pelas orientações do Institute of Internal Auditors (IIA*), incluindo a definição de 

auditoria interna, o Código de Ética e as Normas Internacionais para a Prática Profisssional de Auditoria Interna (IIA Standards*).

* Vide Glossário
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Programas de certificação internacional

No que respeita ao desenvolvimento da função de Auditoria Interna, em 2012, continuámos a patrocinar consistentemente os 

colaboradores que se candidatam a certificação internacional em diversos programas. Em 2013 a Sonae continuará a patrocinar 

este importante programa de formação, desenvolvimento e certificação internacional dos seus colaboradores de auditoria, de 

acordo com as melhores práticas internacionais.

Número de certificações existentes nas equipas de Auditoria Interna da Sonae:

IIA (Institute of Internal Auditors):	 CIA	 (Ceritified	 Internal	 Auditor),	 CCSA	 (Certification	 in	 Control	 Self	 Assessment);	 CRMA	 (Certification	 in	 Risk	 Managment	

Assurance).

ISACA (Information Systems and Control Association):  CISA (Certified Infomation Systems Auditor) , CISM  (Certified Information Security Management) e CRISC 

(Certified in Risk and Information Systems Control.

Outras: CPE (Certified Fraud Examiner), CISSP (Certified Information Systems Security Professional) e CCNA (Cisco Certified Network Associate).

Academia de Auditoria

Desenvolvemos uma Academia de Auditoria Interna tendo em consideração a importância da formação contínua para a função 

de auditoria e a existência de recursos internos certificados, com conhecimentos e competências para promover ações de 

formação. A academia assenta em três vetores principais, nomeadamente: 

•	 Elaboração	de	descritivos	funcionais

•	 Portfólio	de	competências	por	função	(técnicas	e	comportamentais)

•	 Percursos	formativos	por	função

A Direção de Auditoria Interna  da área de Retalho  é constituída por 32 colaboradores e desenvolve a sua atividade na Sonae MC, 

Sonae SR, Sonae RP e Centro Corporativo.

Principais responsabilidades

•	Auditar	os	processos	mais	críticos	e	relevantes	dos	negócios;	

•	Auditar	o	cumprimento	da	legislação	e	procedimentos;	

•	Auditar	os	sistemas	de	informação;

•	Auditar	o	cumprimento	da	legislação	e	procedimentos	na	área	de	segurança	alimentar;	

•	Propor	medidas	para	melhorar	os	controlos;

•	Monitorar	a	evolução	da	exposição	ao	risco	associada	aos	principais	findings	das	auditorias;

•	Servir	como	um	órgão	independente	de	aconselhamento	interno;

•	Coordenar	a	atividade	de	auditoria;	e	apoiar	operacionalmente	a	Comissão	de	Auditoria.

Certificações

CIA CCSA CISA CISSP CISM CRMA CRISC CCNA ACFE

11 8 4 1 2 1 2 1 1



Principais ações implementadas em 2012

Auditoria e processos de cumprimento

Em 2012 foram realizadas 450 auditorias de verificação do cumprimento da legislação e dos procedimentos internos na Sonae MC 

e Sonae SR nas áreas de Compras, Vendas, Ruturas de Produtos em Folheto e Inventários. Estas auditorias têm como principais 

objetivos a diminuição dos riscos de fraude e incumprimento de regras e procedimentos, diminuição das perdas financeiras e 

verificação do nível de controlo na Organização, bem como o aumento do nível de satisfação dos clientes e contribuir para a 

manutenção da imagem e reputação da empresa.

Foram também realizadas auditorias a um conjunto de processos críticos na Sonae MC, na Sonae SR e no Centro Corporativo, com os 

objetivos de identificar os principais riscos associados, os potenciais impactos nos negócios e os controlos que são necessários 

implementar ou melhorar de forma a garantir a mitigação daqueles riscos. Adicionalmente, desenvolvemos um conjunto de monitorizações 

de indicadores chave nas áreas críticas dos negócios (em 2012 foram realizadas cerca de 350 auditorias de 30 indicadores).

Auditoria de Sistemas de Informação

No decorrer de 2012 foram realizadas 14 auditorias aos sistemas de informação que suportam os processos críticos do Retalho, 

com o objetivo de identificar e corrigir potenciais vulnerabilidades que possam ter um impacto negativo no negócio e na segurança 

da informação.

Auditoria de Segurança Alimentar

Salienta-se a implementação e consolidação de um programa de auditorias de segurança alimentar às lojas, cafetarias, 

entrepostos e centros de fabrico, com destaque para o levantamento e reporte das principais conclusões, ao nível da empresa e 

orientação para a tomada de ações corretivas.

Este programa de auditorias tem como objetivo verificar de forma sistemática o cumprimento das normas legais e das regras 

internas de segurança alimentar. Em 2012, foram realizadas cerca de 400 auditorias de segurança alimentar.



A Sustentabilidade 
na Sonae

35

Como somos?

A cultura e valores da Sonae fazem parte de um legado ético e comportamental que está inscrito em toda a nossa história. O “à 

nossa maneira” é um documento que veio colocar por escrito os princípios que já são vividos e partilhados dentro da organização, 

mas que temos vindo a reforçar junto de todos os colaboradores, para que se tornem um retrato fiel dos nossos comportamentos, 

da nossa forma  de trabalhar, da nossa forma de estar em equipa e da liderança das nossas chefias. Em momentos de crescimento 

e mudança, queremos levar aquilo que nos distingue e nos torna especiais, a todas as nossas pessoas, em todas as geografias.

Sonae MC 

Sonae SR

Sonae RP

Sonaecom

Sonae Sierra

Gestão 

de Investimentos

64%

24%

0,1%

5%

3%

4%

1.6 As nossas Pessoas

A nossa Política de Recursos Humanos é desenvolvida no sentido da criação sustentável de valor, alinhada com a estratégia de 

negócio, com um impacto significativo na qualificação e desenvolvimento das pessoas.

No final de 2012, contávamos com 39.610 colaboradores, em mais de 100 funções diferentes. Deste universo, 53% são jovens 

com menos de 35 anos e 66% são mulheres.



De forma a cultivar um bom ambiente de trabalho, monitorizamos periodicamente o clima social interno, diagnosticando assim 

possíveis oportunidades de melhoria. 

Os nossos Valores

· Ética e Confiança

· Pessoas no centro do nosso sucesso

· Ambição

· Inovação

· Responsabilidade Social

· Frugalidade e Eficiência

· Cooperação e Independência

As nossas Equipas

· Riqueza e heterogeneidade

de percursos e perfis

· Equipa como chave do sucesso

· Inovação e Talento

· Respeito

·	Qualidade	e	Rigor

· Bom ambiente de trabalho

· Relações sinceras e transparentes

 As nossas chefias

·	Liderança

· Disponibildade

· Entrega

· Espírito construtivo

· Desafio

· Excelência

· Firmeza

· Honestidade

· Coragem

· Reconhecimento

· Mente aberta

· Credibilidade

· Exemplo

Como trabalhamos

· Com excelência

· Com frontalidade e clareza

· Com mérito

· Com ousadia

· Com bom senso

· Com curiosidade

· Com criatividade

· Orientados para os consumidores

· Com sentido de propriedade

· Comunicando 
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Atração 

eficaz das pessoas

Atração; 
Desenvolvimento 

e Formação; 
Avaliação 

de Desempenho 
e CarreiraAvaliação 

estruturada,

justa e atenta do 

desempenho

Carreira

desafiante, 

intensa, variada, 

de intensidade 

constante

Desenvolvimento 

e Formação 

constante dos 

colaboradores

Como gerimos as nossas pessoas?

A formação desempenha um papel relevante no desenvolvimento 

pessoal e profissional dos colaboradores. Assim, promovemos 

programas de formação diversificados e diferenciadores, em 

escolas de referência nacionais e internacionais, que reforcem as 

competências chave de gestão e liderança, bem como competências 

pessoais e interpessoais.

Desde	 2004,	 a	 Sonae	 dispõe	 do	 Sonae	 Learning	 Centre	 (SLC),	 um	

espaço dedicado à formação contínua de gestores seniores. Em 

2012, esta estrutura de formação executiva teve 104 participantes, 

totalizando 7.328 horas de formação.

O modelo de gestão da performance Sonae – Improving Our People 

– assenta na interação contínua e responsabilização partilhada entre 

chefia e colaborador, fomentando o compromisso das equipas com o 

seu próprio desenvolvimento. Baseado no mérito e valor acrescentado 

que os colaboradores trazem às suas funções e à organização, 

defende a clareza de propósito, o rigor dos resultados e a frontalidade 

no reconhecimento.

Associada ao Improving Our People, a Sonae dispõe ainda uma 

ferramenta de gestão de talento direcionada aos colaboradores 

mais seniores da organização, bem como aos colaboradores com 

maior potencial de crescimento identificado - Improvingt Our People 

GT (Growth Toolkit). Em 2012, cerca de 40 Senior Executives e 20 

colaboradores com elevado potencial foram abrangidos por esta 

ferramenta, tendo o seu envolvimento sido enquadrado em duas 

fases: uma primeira fase de avaliação e, uma segunda fase, assente 

no desenho de planos de desenvolvimento pessoais e profissionais 

customizados às suas necessidades, com um âmbito de 2 a 3 anos. 

Para 2013 está prevista a integração de mais 40 colaboradores 

no processo, assim como a operacionalização dos planos de 

desenvolvimento antes mencionados.

Dispomos de um modelo de carreiras cujo objetivo geral consiste 

em apoiar a gestão do pipeline de talento na Sonae, promovendo o 

alinhamento entre as prioridades de negócio e as expetativas de 

desenvolvimento profissional das nossas pessoas. 

Este modelo reflete duas abordagens de gestão, uma focalizada nas 

necessidades de planeamento de recursos humanos e outra, mais 

dirigida ao colaborador enquanto ator do seu próprio desenvolvimento 

profissional e pessoal.

“A Sonae é uma empresa inovadora e criativa, que procura recrutar 

os melhores entre os melhores. Acreditamos na existência de 

talento entre os jovens portugueses e por isso, mais uma vez, 

vamos proporcionar a possibilidade a alguns de desenvolverem 

as suas competências nas Empresas Sonae”.

José Côrte-Real, Administrador da Sonae 



Programa Contacto 2012 

“A Sonae foi pioneira no lançamento de programas de estágios em Portugal para alunos do ensino superior, através do Programa 

Contacto em 1986, e tem vindo a estreitar a sua ligação com as universidades portuguesas e com os seus melhores alunos.  

É muito importante, no atual contexto, dar oportunidades a jovens com potencial de contactarem com a realidade empresarial, 

estimulando a sua criatividade, capacidade de inovação e abrindo-lhes a porta da transição para o mercado de trabalho”.

Ana Cristina Fonseca, Diretora de Recursos Humanos do Centro Corporativo da Sonae

Rede Contacto

A Rede Contacto, lançada em junho de 2010, foi a primeira rede mundial  desenvolvida por um grupo económico com o intuito 

de detetar e recrutar talento jovem. Potenciando a conexão das Empresas Sonae com os utilizadores, facilita o processo de 

comunicação da marca e afirma-se como um canal de open Innovation. 

Em 2012, adaptando-se às novas formas de comunicação das gerações mais jovens e tentando posicionar-se nos canais por 

estas utilizados, a Rede Contacto foi remodelada, apresentando um novo interface jovial, clean e com novas funcionalidades, 

assumindo o inglês como língua oficial de comunicação. A plataforma afirma-se, assim, como uma ferramenta facilitadora na 

estratégia de crescimento internacional das Empresas Sonae, contando atualmente com mais de 19.000 utilizadores.

www.contactosonae.com

Utilizadores | 19.000

Acesso a partir de mais de 65 países

Participantes no Dia Contacto | 60 

Estágios no âmbito do Programa Contacto | 20  com 100% integração

Rede Contacto distinguida com um Digital Communication Award 2012

Dia Contacto
O Dia Contacto consiste numa iniciativa anual destinada aos melhores alunos finalistas do Ensino Superior em Portugal, 

selecionados através da Rede Contacto. 

Os jovens têm oportunidade de estar em contacto com elementos da gestão de topo, conhecendo a realidade dos negócios das 

Empresas Sonae, planos de desenvolvimento e estratégia para o futuro.  

Já	 participaram	neste	evento	 anual	4.000 jovens, sendo que os melhores beneficiam de um estágio que abre as portas ao 

desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, criando a possibilidade de vir a integrar os quadros da Sonae.

Call For Solutions Universities

O Call For Solutions é um programa de open innovation* que convida finalistas de mestrado das melhores universidades 

portuguesas a realizar um estágio curricular na Sonae, contribuindo com ideias e soluções disruptivas para a resolução de 

desafios propostos pelos negócios.

Procuramos acrescentar valor aos negócios e detetar talento jovem, ao mesmo tempo que damos oportunidade aos estudantes 

de trabalharem num contexto empresarial real, promovendo o desenvolvimento de competências que se afiguram como 

essenciais no início de um percurso profissional. 

Nos últimos três anos, este programa já envolveu cerca de 20 direções, tendo recebido 88 jovens oriundos de mais de 10 

instituições do ensino superior. 

Edições | 2

Desafios | 34
* Vide Glossário
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Como partilhamos conhecimento na Sonae?

Promovemos, periodicamente, a realização de diversos fóruns com vista à partilha de opiniões, conhecimentos e à promoção de 

boas práticas entre os vários negócios, fomentando a inovação, partilha e adoção de boas práticas.

Fórum de Sustentabilidade

· Finalidade: Partilhar conhecimentos de sustentabilidade e das melhores práticas, aumentando a consciencialização na Sonae para matérias 

em relação às quais importa promover sinergias e coesão para lidar com os diversos desafios nesta área. Este grupo de trabalho, que reúne de 

2 em 2 meses, é constituído por representantes de todas as Empresas Sonae e pretende contribuir ativamente para a melhoria de processos 

e procedimentos que melhorem o nosso desempenho em termos de sustentabilidade.

FINOV - Fórum de Inovação

· Finalidade: Estimular e apoiar uma cultura orientada para inovação na Sonae, capaz de sustentar elevados níveis de criação de valor.

Fórum de Planeamento e Controlo de Gestão

· Finalidade: Promover e discutir a implementação das melhores metodologias de controlo em toda a empresa.

Fórum Legal

· Finalidade: Partilhar experiências e conhecimentos entre equipas jurídicas, promovendo uma ampla discussão de tópicos legais fundamentais 

e fomentando uma abordagem comum aos procedimentos e interpretações legais.

Fórum de Marketing e Comunicação

· Finalidade: Coordenar negociações com empresas de Media e promover a partilha das melhores práticas na área de Marketing.

Fórum de Engenharia, Construção e Segurança

· Finalidade: Discutir a implementação das melhores práticas com um especial enfoque em assuntos e matérias relacionados com a saúde e segurança.

Fórum de Negociação

· Finalidade: Analisar e discutir estratégias de negociação, identificar oportunidades de negociações conjuntas e partilhar experiências  

e conhecimento.

Fórum Administrativo e Fiscal

· Finalidade: Partilha de conhecimentos e experiências para promover sinergias entre funções administrativas e fiscais. 

Fórum E-Commerce

·	 Finalidade:	Aumentar	a	consciencialização	e	conhecimento	geral	sobre	as	tendências	de	e-commerce	e	sobre	as	iniciativas	em	curso	na	Sonae;	

 Assegurar a coordenação de esforços no desenvolvimento de plataformas e projetos relacionados com e-commerce em cada empresa

Adicionalmente aos fóruns, contamos com quatro grupos consultivos, os quais reúnem frequentemente, com vista à partilha 

e coordenação de informação (organização de formação interna), incluindo a revisão contínua das políticas organizacionais 

existentes nestas áreas, e duas comissões que têm como objetivo servirem de plataforma para a partilha de conhecimentos  

e experiências:

Grupos consultivos

Comissões

Recursos 
Humanos

Gestão
de Risco

FINCO - 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação

IOW - 
Improving 
Our Work 

(Melhoria 
Contínua)

Auditoria Finanças



Acreditamos que os nossos negócios poderão contribuir para a promoção do bem-estar social e cultural das comunidades onde 

operamos. As nossas áreas prioritárias de apoio são: Educação, Cultura, Ciência e Inovação, Saúde e Desporto, Sensibilização 

Ambiental e Solidariedade Social.

Tal como nos anos anteriores, diversos projetos levados a cabo pela Sonae no decorrer de 2012 refletem uma efetiva preocupação 

social no que respeita ao envolvimento com a comunidade. 

Organizações apoiadas | 3.229

Apoio à Comunidade | 10.2 M€

Com o objetivo de reforçar os valores da Sonae, nomeadamente o da Responsabilidade Social, lançámos o Programa Sonae 

Activshare, que tem como objetivo consolidar e agregar todas as ações de Responsabilidade Social da Sonae, bem como 

o desenvolvimento e consolidação de ações de Voluntariado, organizadas pelo Centro Corporativo e destinadas a todos os 

colaboradores. 

Através do microsite Sonae Activshare, plataforma agregadora e de comunicação contínua das ações de Responsabilidade Social 

e Voluntariado, os colaboradores poderão estar continuamente atualizados sobre as diferentes iniciativas a decorrer: em que 

consistem, quais os objetivos, como se inscrever, ter acesso as reportagens e foto galerias das ações realizadas, bem como 

conhecer os testemunhos de colegas e partilhar o seu próprio.

Desenvolvido	em	2012,	o	Sonae	Activshare	pretende	implementar	um	Projeto	Piloto,	a	realizar	com	4	organizações	do	3º	setor	

durante o primeiro semestre de 2013:

Sonae Activshare

1.7. O apoio à comunidade

6.061

SONAE MC SONAE SR SONAECOM SONAE RP

GESTÃO  
DE INVESTI-

MENTOS

CENTRO 
CORPORATIVO

SONAE 
SIERRA

1.714 1.445 95 227 3 698

milhares de €
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Acções desenvolvidas

300
Colaboradores envolvidos

2.791
Entidades apoiadas

180
Horas totais dispendidas

10.480

Nesta fase piloto, as ações incidem essencialmente em duas vertentes: 

· Voluntariado de Competências: O objetivo é aproveitar as competências dos colaboradores e utilizá-las para facultar ferramentas às 

organizações	do	3º	 setor,	 	 nas	 áreas	nas	quais	 identificaram	as	 suas	principais	 necessidades.	 Em	colaboração	 com	a	Direção	de	Recursos	

Humanos,	serão	implementados	planos	de	formação	dirigidos	ao	capital	humano	de	cada	uma	das	quatro	organizações	do	3º	setor,	devidamente	

adaptados	às	necessidades	de	cada	uma;	

· Ações de voluntariado/team-building: Promoção de ações que impulsionem o team-building  entre equipas de trabalho e que motivem os 

colaboradores à integração de práticas socialmente responsáveis, através das experiências de terreno.

“A missão social da Sonae passa por fomentar uma cultura de cooperação com a comunidade que contribua para o seu 

desenvolvimento. O voluntariado tem a vantagem de beneficiar as comunidades onde se desenvolve, mas também de enriquecer 

os nossos colaboradores a nível pessoal e profissional, pelo que vamos continuar a promover uma cultura de participação ativa na 

sociedade, incentivando e desenvolvendo novas iniciativas de voluntariado”.

Catarina Oliveira Fernandes, Diretora de Comunicação, Marca e Responsabilidade Corporativa da Sonae

Em 2012, a Sonae voltou a envolver vários colaboradores em ações de voluntariado, reforçando o seu compromisso com a 

Comunidade, tendo sido  várias as instituições apoiadas: o Agrupamento de Escolas do Cerco, a Acreditar, a Fundação Gil, a 

Associação Sol, a Cruz Vermelha Portuguesa, a AMI, as Aldeias SOS, a Casa do Caminho, os Médicos do Mundo, a Associação 

Lavoisier,	a	Associação	Humanidades,	o	Banco	Alimentar	Contra	a	Fome,	entre	muitas	outras.

Cultura

Projeto Sonae/Serralves 

O	Projeto	Sonae/Serralves	que,	em	2012,	conheceu	sua	2ª	edição,	convidou	dois	artistas,	um	de	origem	portuguesa	e	o	outro	

internacional, para viverem e trabalharem na cidade do Porto, proporcionando-lhes  condições de produção de novas obras, para 

serem apresentadas numa exposição.

Nesta edição os dois artistas selecionados ocuparam espaços do Museu de Serralves com intervenções pensadas especificamente 

para aqueles espaços. Os trabalhos expostos retratam a experiência de vida e a vivência na cidade do Porto dos artistas, 

nomeadamente, a interação com a cidade e as suas pessoas. 



Nesta linha de atuação, o fomento de networking é uma das valências deste projeto, que encoraja o contacto entre artistas 

portugueses e internacionais.

Casa da Música

Em 2012, mantivemos o acordo de mecenato com a Casa da Música, com vista à divulgação da cultura e estímulo da criatividade e 

inovação, através de manifestações culturais de relevo que permitam experiências enriquecedoras de desenvolvimento pessoal.

Educação e empreendedorismo

Junior Achievement Portugal 

Pelo	 sexto	ano	 consecutivo,	 demos	 continuidade	à	parceria	 com	a	 Junior	Achievement	Portugal	 (JAP),	 uma	associação	 sem	

fins lucrativos, que tem como objetivo levar às escolas programas que desenvolvam nas crianças e jovens o gosto pelo 

empreendedorismo, estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo dos negócios e 

facilitando o acesso ao mercado de trabalho. 

Os programas educacionais são implementados através de parcerias com escolas e voluntários que partilham as suas experiências 

e conhecimentos com os estudantes. 

No	ano	letivo	2011/2012	contámos	com	a	participação	de 203 colaboradores, num total de 1.534 horas de voluntariado e 3.000 

alunos impactados, em 100 escolas do país.

Sonae distinguida como “Empresa do Ano” pela Junior Achievement Portugal

Por ter sido a empresa parceira que maior número de voluntários integrou nos programas de educação e do fomento do 

empreendedorismo para os mais jovens nas escolas de todo o País, a Sonae foi distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, como 

“Empresa	do	Ano	2011/2012”	pela	Junior	Achievement	Portugal.

Innovation Challenge

Em	2012,	a	Sonae	e	a	 JAP	 lançaram	a	2ª	edição	do	 Innovation Challenge, uma iniciativa que tem como objetivo estimular o 

conhecimento e o empreendedorismo entre os mais jovens, através de processos criativos e da resolução de problemas, 

pretendendo-se simular a realidade de um ambiente de trabalho. Nesta edição foi lançado um desafio de negócio a 100 alunos 

de 5 escolas do Porto.

No período de, aproximadamente, 12 horas, as equipas tiveram que desenvolver e apresentar uma solução para o desafio “Definir 

uma promoção criativa e original, para um ou mais produtos vendidos nas lojas da Sonae”, com a ajuda de um professor e de um 

conjunto de voluntários da Sonae com competências em áreas como Finanças, Marketing, Comunicação, Vendas e Operações.

Participantes na 2ª edição do Innovation Challenge:

· Entre 15 e 18 anos

· De cursos e escolas profissionais

·	Do	10º	e	11º	anos	de	escolaridade

Artistas selecionados na 2ª edição do Projeto Sonae/Serralves:

· Patrícia Dauder (Barcelona, 1973)

· Carlos Bunga (Porto, 1975)
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· Websites
· Sistema de sugestões e reclamações
· Provedor Sonae
· Inquéritos de auscultação 

· Estudos de clima social
· Notícias na internet
· Publicações internas
· Provedor Sonae
· Fóruns de partilha de conhecimentos
· Inquéritos de auscultação 

· Assembleias Gerais
· Relatórios financeiros trimestrais
· Inquéritos de auscultação 
· Resposta a questionários específicos

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

Clientes 

Colaboradores

Investidores

Fornecedores

· Participação em diversas associações 
 setoriais

· Parcerias com instituições representativas 
· Projetos de envolvimento com as 
 comunidades Inquéritos de auscultação 

· Conferências
· Entrevistas
· Resposta a questões específicas

· Comunicações escritas
· Reuniões
· Formação
· Inquéritos de auscultação 

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

Entidades 
reguladoras e 

governamentais

Comunidade

Media

Lojistas*

Visitantes*

*Stakeholders específicos dos centros comerciais

Porto de Futuro

A Sonae é uma das empresas participantes no projeto Porto de Futuro, um desafio lançado pelo Pelouro do Conhecimento 

e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto à comunidade empresarial portuense, com o objetivo de apoiar a gestão  

e desenvolvimento dos 17 agrupamentos escolares da região. 

No âmbito da parceria, no ano de 2012, entre muitas outras atividades, a Sonae iniciou um processo de Reflexão Estratégica 

com o Agrupamento de Escolas do Cerco. Este processo tem como objetivo avaliar as oportunidades de melhoria da parceria, de 

forma a auxiliar o Agrupamento a ultrapassar os problemas ao nível dos maus resultados académicos e do fraco envolvimento 

dos encarregados de educação.

1.8 Os nossos Stakeholders

Reconhecemos a importância dos nossos stakeholders como elementos fundamentais para o sucesso do nosso negócio. 

De forma a promover o diálogo e o envolvimento com as partes interessadas temos implementados canais de comunicação 

específicos, procurando assim valorizar e responder às suas expetativas e preocupações. 

Desenvolvemos, regularmente, ao nível das áreas de negócio, processos de consulta a stakeholders em matéria de sustentabilidade. 

Em 2012, foi protagonizada uma nova consulta a stakeholders, na área do Retalho, em matéria de sustentabilidade, cujos 

resultados se encontram relatados no capítulo 2. Retalho – Estratégia de Sustentabilidade.

Quais os principais meios de comunicação com os nossos stakeholders?



Ouvir e perceber os nossos clientes é uma prioridade para a Sonae, pelo que estamos constantemente atentos e focados na 

satisfação das suas necessidades e exigências, procurando antecipar as suas expetativas e desenvolver soluções inovadoras.

Sistema de gestão de reclamações e sugestões

Worten

A Worten obteve a certificação do Sistema de Gestão de Reclamações a nível Ibérico.

Retalho Alimentar

Em 2012, a área de Retalho Alimentar manteve a Certificação internacional do Sistema de Gestão de Reclamações (NP EN 10002:2007).

A Política de Gestão de Reclamações e Sugestões descreve os seguintes objetivos do Sistema de Gestão de Reclamações e Sugestões:

·	 Obter	a	satisfação	dos	consumidores	no	momento	em	que	manifestam	a	sua	insatisfação	e	partilham	as	suas	sugestões;	

· Garantir que o desenvolvimento de um sistema de gestão de reclamações e sugestões é consequência de uma preocupação contínua  em 

cumprir	todos	os	requisitos,	com	procedimentos	cuidados;

· Assegurar uma organização mais profissionalizada que permita melhorar a qualidade do serviço prestado, garantindo à empresa uma maior 

produtividade	e	aos	seus	colaboradores	uma	maior	satisfação	no	desempenho	da	sua	atividade	profissional;

·	 Estreitar	as	relações	com	os	clientes	com	vista	ao	estabelecimento	de	relações	de	confiança;	

· O estrito cumprimento da regulamentação aplicável em todos os nossos âmbitos de atuação. 

Provedoria Sonae
A Provedoria Sonae tem como objetivo dar seguimento oportuno a reclamações, queixas ou sugestões que lhe são dirigidas.
A Provedoria está acessível a todos os colaboradores, clientes, fornecedores e público em geral, atendendo todo e qualquer 
contato com destino às áreas de negócio da Sonae (Sonae MC, Sonae SR, Sonae RP, Gestão de Investimentos, Sonae Sierra, 
Sonaecom), ou à Sonae Indústria e Sonae Capital, fazendo o respetivo encaminhamento e controlo de respostas.
O Provedor reporta diretamente ao Presidente do Conselho de Administração da Sonae.
provedoria@sonae.pt

Satisfação do Cliente
Realizámos vários estudos de satisfação do cliente sobre diferentes temáticas (ex.: imagem, qualidade do produto, serviço de 
atendimento) e segundo várias metodologias de avaliação (ex.: relatório trimestral, cliente mistério, painéis online). Os resultados 
destes estudos são analisados, individualmente, com vista à melhoria dos nossos produtos e serviços e à garantia da melhor 
resposta possível às necessidades do cliente. 









“A Sonae MC reforçou a eficiência das suas operações durante o ano de 2012, o que permitiu reforçar a rentabilidade e premiar as 

famílias com a atribuição de um valor recorde de descontos. Este esforço de estar ao lado das famílias portuguesas num momento 

difícil foi reconhecido pelos consumidores, que com a sua preferência contribuíram para solidificar a posição de liderança do 

Continente no retalho alimentar em Portugal.”

Luís Moutinho, CEO Sonae MC

“Apesar do contexto desafiante, a Sonae SR manteve o seu compromisso com os clientes, disponibilizando produtos com qualidade 

e design a preços atrativos. Em termos estratégicos, continuámos a apostar na internacionalização como um dos pilares de 

desenvolvimento sustentado, inovando nos produtos e adotando novos modelos para acelerar o crescimento das nossas marcas 

no exterior. Esta linha estratégica, além de permitir à Sonae uma diversificação das fontes de receitas com a abertura de mercados 

de forte dinamismo económico, está a ter um impacto positivo na economia nacional: o valor acrescentado está concentrado na 

Sonae e o investimento no fabrico e conceção de produto beneficia de uma vasta rede de parceiros, nomeadamente em Portugal.”

Miguel Mota Freitas, CEO Sonae SR

2.1 Enquadramento

Durante 2012, a Sonae MC, unidade de retalho alimentar, reforçou a sua posição no mercado Português do retalho alimentar, com uma 

evolução de volume de negócios superior à média do mercado. Como uma das marcas de maior confiança em Portugal, o Continente 

continuou a desenvolver e aprimorar a sua proposta de valor, apresentando a gama mais diversificada de produtos ao melhor preço. 

De destacar que as compras com recurso ao cartão de fidelidade Continente significaram, aproximadamente, 90% das vendas do ano.

A Sonae SR, unidade de retalho especializado, com presença nos mercados de eletrónica, artigos de desporto e moda, adaptou 

a sua estratégia operacional perante a redução significativa do consumo observada na Península Ibérica. A Sonae SR continuou 

a consolidar a sua quota de mercado na Península Ibérica, com particular ênfase para o segmento de eletrónica de consumo 

(Worten), segmento em que a empresa reforçou a sua posição de liderança no mercado Português.

424
454

478
513

562 568 559 564 575

368
423 425

9 22 38
15 21 31

Número de lojas, unidades de franchising e área de venda

2010 2011 2012

Sonae MC

Lojas (nº) Unidades franchising (nº) Área de vendas (1000m2)

Sonae SR Sonae MC Sonae SR Sonae MC Sonae SR
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SonaeMC SonaeSR SonaeRP Gestão de Investimentos

207

4.880

126

1.272

3.275

Volume de negócios (M€)

2010 2011 2012

106

4.788

119

1.235

3.327

105

4.686

120

1.180

3.281

Na Sonae MC, a contribuição do portfólio de marcas próprias    
e primeiros preços para vendas continuou a aumentar, 
representando cerca de 31% do volume de negócios das 
categorias fast moving consumer goods*.

As vendas conjuntas das unidades de retalho – Sonae MC            
e Sonae SR – diminuíram 2%, para 4.461 milhões €

A Sonae SR atingiu os 1.180 milhões €, sendo de destacar          
o crescimento de 5,8% das vendas nos mercados 
internacionais. As vendas fora de Portugal representaram 
mais de 28% do total de vendas da Sonae SR, 3 p.p acima do 
valor registado em 2011.

A Sonae MC conseguiu aumentar a sua quota de mercado 
durante 2012 e manter uma posição de liderança em termos 
de notoriedade de marca, com o Continente a ser considerado 
ao longo dos últimos 10 anos como o retalhista alimentar de 
maior confiança em Portugal.

2.2 Estratégia de Sustentabilidade

O ano de 2012 representou, para a área de Retalho da Sonae, uma nova etapa, com a redefinição da Estratégia de Sustentabilidade, 

no que respeita a compromissos, eixos de atuação e iniciativas para o triénio 2013-2015 – Our Way to a Sustainable Life

Ao longo do ano foram desenvolvidos trabalhos de pesquisa, benchmarking e análise e auscultação das várias partes interessadas, 

no sentido de se apurarem os temas de sustentabilidade relevantes e oportunidades de melhoria. Foram identificadas 6 áreas 

prioritárias de apoio tendo sido, posteriormente, organizadas em 3 clusters* principais: 

Em 2012, o negócio do Retalho aumentou o número de lojas, num total de 30 (+3%), correspondendo a uma área total de cerca 

de um milhão de m2, reforçando a nossa posição como líderes no Retalho Alimentar e Retalho Especializado em Portugal.

Saúde e Nutrição
Gestão de Recursos Humanos

(Desenvolvimento do Capital Humano 
e atração e Retenção de Talentos)

Política/ Sistema de Gestão 
Ambiental

Cidadania Corporativa/ Filantropia
Standards para Fornecedores

Eco-eficiência Operacional

Better Purpose Better PeopleBetter Planet

* Vide Glossário



Our Way to a Sustainable Life

· Oferta responsável e escolha informada

· Responsabilidade nos produtos marca própria

· Contributo para a sustentabilidade do pescado

· Multiplicação da partilha e promoção do bem-estar social

Compromissos

· Promover a adoção de estilos de vida saudáveis e manter 

informados os clientes Sonae, assegurando-lhes os 

esclarecimentos necessários para que efetuem escolhas 

nutricionalmente equilibradas e responsáveis

·   Apostar na promoção do bem-estar social das comunidades onde  

a Sonae marca presença, contribuindo para o  fortalecimento da  

cidadania e coesão social

Compromissos

· Focar na melhoria constante para um desempenho ambiental de

 excelência, constituindo não apenas um fator de diferenciação, 

mas também uma condição fundamental para o desenvolvimento 

sustentável dos negócios da Sonae

· Desenvolvimento do capital humano 

· Bem-Estar e satisfação interna

· Responsabilidade na cadeia de fornecimento

· Promover o bem-estar e investir no desenvolvimento das 

capacidades e competências dos colaboradores, enriquecendo

continuamente a cultura da Sonae

· Integrar a sustentabilidade na cadeia de fornecimento e alinhar as 

 práticas dos fornecedores com as políticas da Sonae

· Gestão eficiente do impacto ambiental

· Sonae “footprint”

·  Impacto das Embalagens

Better Planet

Better People

Better Purpose

Eixos Estratégicos

Eixos Estratégicos

Eixos Estratégicos Compromissos

O que fizemos?

Resultados do processo de auscultação de stakeholders

Em 2012, efetuámos a auscultação anual aos stakeholders, que incluiu uma amostra de 183 partes interessadas estratégicas 

da área do Retalho. Esta consulta teve como objetivo identificar as suas expetativas, os principais temas de sustentabilidade 

e oportunidades de melhoria associadas, tendo esta informação sido integrada na definição da estratégia Our Way to a 
Sustainable Life.  

Da auscultação efetuada, obtivemos 106 respostas, correspondendo a uma taxa de 58%, o que demonstra um aumento de 6p.p 

face ao processo de auscultação de 2011. 

Em 2012, alargámos a dimensão dos grupos Colaboradores e Fornecedores, face à amostra da anterior auscultação, mas 

mantivemos a metodologia da consulta, realizada através da aplicação de questionários, com quatro secções, conduzidos via 

telefónica e plataforma online.

Pretende-se que, para o futuro, o processo de auscultação a stakeholders se realize de 2 em 2 anos, em linha com as boas 

práticas internacionais. 
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Expetativas 
e opiniões 

dos stakeholders

Desempenho de

Sustentabilidade

Temas 

relevantes

Reporte de

sustentabilidade

Reputação 

e Imagem

Em termos gerais, os stakeholders classificam o desempenho em 

termos de Reputação e Imagem como Bom, mantendo a tendência da 

auscultação de 2011.

A maioria da amostra de stakeholders  auscultada considera que            

a Sonae tem uma visão clara das responsabilidade económicas, 

ambientais e sociais.

Os temas considerados  como mais relevantes por um maior número 

de stakeholders foram a "Gestão da relação com o cliente", "Formas 

de envolvimento com stakeholders", "Desenvolvimento do capital 

humano",  "Ética e conduta/Combate à corrupção e Direitos 

Humanos" e "Política ambiental/ Sistemas de Gestão Ambiental".

No geral, os stakeholders classificam a informação disponibilizada no 

anterior Relatório de Sustentabilidade de como muito importante.       

A Clareza e a Transparência, foram os critérios mais bem conseguidos 

no relatório.

Distribuição da amostra

Auscultação 2012 Auscultação 2011

7%
7%

60%
58%

4%
3%

1%
1%

28%
31%

Investidores/
Analistas

Fornecedores

Comunidade

Colaboradores

Autoridades Reguladoras 
e Governamentais 

Principais conclusões

•	 Histórico	 de	 desempenho	 económico-financeiro	 da	 Sonae	

acima da média do mercado

•	 A	Sonae	é	uma	empresa	inovadora

•	 A	atividade	da	Sonae	constitui	globalmente	um	contributo	

positivo para a sociedade

•	 A	Sonae	produz	produtos	que	satisfazem,	com	qualidade,	as	

necessidades dos consumidores



2.3 Better Purpose

Na Sonae temos assumido importantes compromissos com os nossos clientes, apostando na oferta de produtos e estilos de 

vida saudáveis, assim como com a comunidade que nos rodeia, promovendo o fortalecimento da cidadania e da coesão social.

Compromissos para 2012 O que fizemos em 2012

· Apostar na Análise Sensorial com o objetivo de promover, 

monitorizar e garantir a maior qualidade dos produtos 

Continente durante o seu período de vida útil, tentando 

ajustá-los às necessidades de cada cliente.

· Realizámos, com um painel sensorial interno, 922 

provas sensoriais envolvendo colaboradores das 

estruturas centrais, colaboradores das lojas, entrepostos  

e administração.

· Realizámos 17.000 provas sensoriais internas 

(colaboradores Carnaxide, Escola Perecíveis, Entrepostos) 

dos Produtos de Marca Continente.

· Com clientes externos e para divulgação da Marca 

Continente foram realizadas ações com laboratórios 

de análise sensorial móveis: Minilab (lojas Continente)  

e Sensebus (lojas Continente Modelo), envolvendo cerca 

de 9100 Clientes das lojas Continente.

· Obtivemos cerca de 29.000 avaliações dos produtos 

Continente.

· Continuar a promover um estilo de vida saudável, 

disponibilizando mais e melhor informação e atuando 

junto da comunidade.

· Continuámos a aconselhar os portugueses a adotarem 

um estilo de vida mais saudável, tendo em conta os oito 

compromissos	do	Movimento	Hiper	Saudável.	A	presença	

das nutricionistas nas Lojas Continente tem-se mostrado 

uma mais-valia neste aconselhamento, uma vez que 

é durante as compras que os clientes tomam decisões 

importantes sobre a sua alimentação e de toda a sua 

família. Foram aconselhados mais de 25.500 clientes.

· Efetuamos 28 ações com 584 colaboradores (lojas, 

estruturas centrais, entrepostos e centros de fabrico) 

sob o tema “A importância de saber escolher”.

· Continuar a disponibilizar uma oferta alargada de 

produtos com um perfil nutricional otimizado e ajustado 

às diferentes necessidades nutricionais.

· Deu-se continuidade à otimização do perfil nutricional 

sendo que a adicionar às reduções efetuadas em 2011, 

em 2012 foram efetuadas as novas reduções de açúcar, 

gordura, etc.

· Dar continuidade a projetos com impactos sociais 

positivos na comunidade, nas áreas da saúde, educação, 

ambiente, cultura, desporto e atividades lúdicas.

· Demos continuidade a ações com impacto positivo 

na comunidade com projetos como a “Missão Sorriso”, 

“Equipa Worten Equipa”, “Corridas Sport Zone”, 

campanha “Nós”. Foi ainda implementado um conjunto 

de novos projetos nestas áreas de apoio.

· Envolver os colaboradores em atividades de voluntariado.

· Foi criado o Programa Sonae Activshare, um programa 

de Responsabilidade Social Corporativa e Voluntariado.

No ano de 2012 os colaboradores Sonae dedicaram cerca 

de 10.500 horas ao voluntariado.

Parcialmente cumprido Não cumpridoCumprido
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Oferta responsável e escolha informada

Uma das grandes preocupações da Sonae é oferecer uma ampla gama de produtos responsáveis, assim como fornecer toda a 

informação necessária para que os seus clientes possam realizar uma escolha sustentável e responsável. Neste sentido, a Sonae 

tem vindo a implementar um conjunto de iniciativas educacionais, que promovam a adoção de estilos de vida mais saudáveis e 

mantenham informados os consumidores quanto a escolhas nutricionalmente equilibradas.

Adicionalmente, a Sonae tem otimizado o perfil nutricional de produtos de determinadas categorias da marca Continente, 

reduzindo os teores de gordura, gordura saturada, sal e açúcar, informação devidamente identificada na rotulagem dos produtos 

comercializados.

O sistema de rotulagem de produtos da Sonae - Semáforo Nutricional – assegura a disponibilização ao consumidor de informação 

simplificada sobre as características nutricionais dos produtos alimentares da marca Continente. Procurando estender a 

aplicabilidade deste sistema, disponibilizamos um cartão conversor com valores de referência dos nutrientes considerados no 

Semáforo Nutricional, permitindo assim a comparação com os restantes produtos disponíveis na loja.

Semáforo Nutricional

O Semáforo Nutricional é um sistema de informação nutricional de aplicação voluntária que o Continente aplica nos produtos da sua 

marca. Este sistema associa um código de 3 cores, semelhante a um semáforo de trânsito, à percentagem de VDR (Valor Diário de 

Referência) para quatro nutrientes específicos: gordura, gordura saturada, açúcar e sal, tendo em conta a dose de alimento.

Porquê o semáforo?

· Torna o rótulo dos produtos mais fácil de interpretar pelos Clientes.

· Promove, através da rotulagem, uma alimentação equilibrada.

Como surgiu?

Foi desenvolvido por uma organização independente, a Food Standards Agency – FSA (Agência de Segurança Alimentar do 

Reino Unido) – com o objetivo de auxiliar os consumidores a efetuarem escolhas alimentares mais saudáveis.

Porquê gorduras, gorduras saturadas, açúcar e sal?

Porque são os nutrientes que, quando consumidos em excesso, constituem um risco cientificamente comprovado para o 

desenvolvimento de diversas doenças crónicas não transmissíveis como: cancro, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes 

tipo 2, entre outras.

O que significam as cores?

· Verde: concentração baixa do nutriente no produto.

· Laranja: concentração média do nutriente no produto.

· Vermelho: concentração alta do nutriente no produto.

As calorias são sempre representadas a cinzento e não têm qualquer significado nutricional.

Reduções efetuadas em 2012

· 8 toneladas de açúcar em diversos iogurtes

· 1,7 toneladas de gordura e 7,5 toneladas de gordura saturada na gama de tostas

· Alteração do óleo de palma por azeite na gama de snacks de pão

· Redução de 172 toneladas de gordura e eliminação das gorduras hidrogenadas na gama de caramelos de fruta e caramelos de leite



O que é o VDR?

O VDR (Valor Diário de Referência) é um guia que ajuda o consumidor a ingerir diariamente a quantidade de nutrientes e de 

energia (calorias) adequada e é variável de acordo com o sexo, idade, nível de atividade física, entre outros atributos.

Movimento Hiper Saudável

http://movimentohipersaudavel.continente.pt

A	Sonae	apresentou,	em	outubro	de	2011,	o	Movimento	Hiper	Saudável,	uma	iniciativa	que	visa	promover	a	melhoria	dos	hábitos	

alimentares das famílias portuguesas e motivá-las a ter um estilo de vida mais ativo. Em 2012 foi dada continuidade a este 

projeto e desenvolvidas novas ações, nomeadamente:

Aconselhamento nutricional em loja

A presença dos nutricionistas nas lojas Continente tem-se mostrado uma mais-valia neste aconselhamento, uma vez que é 

durante as compras que os clientes tomam decisões importantes sobre a sua alimentação e de toda a sua família. Já aconselhámos 

mais de 25.500 clientes.

Ações de Sensibilização

Desde o início do projeto já foram dinamizadas mais de 400 ações, com um total de mais de 10.000 participantes, desde crianças 

do pré-escolar, jovens, estudantes universitários, adultos, seniores e pessoas com necessidades especiais. Nestas ações são 

também abordadas as nossas campanhas principais como o Semáforo Nutricional e a Prova dos 5, dependendo do público-alvo.

Gordura

Gordura Saturada

Açúcares

Sal

Alimentos (por 100g)

BAIXO
≤ 3g

MÉDIO
3g-20g

ELEVADO
> 20g

BAIXO
≤ 1,5g

MÉDIO
1,5g-5g

ELEVADO
> 5g

BAIXO
≤ 5g

MÉDIO
5g-12,5g

ELEVADO
> 12,5g

BAIXO
≤ 0,3g

MÉDIO
0,3g-1,5g

ELEVADO
> 1,5g

Gordura

Gordura Saturada

Açúcares

Sal

Bebidas (por 100g)

BAIXO
≤ 1,5g

MÉDIO
1,5g-10g

ELEVADO
> 10g

BAIXO
≤ 0,75g

MÉDIO
0,75g-2,5g

ELEVADO
> 2,5g

BAIXO
≤ 2,5g

MÉDIO
2,5g-6,3g

ELEVADO
> 6,3g

BAIXO
≤ 0,3g

MÉDIO
0,3g-1,5g

ELEVADO
> 1,5g

Compromissos para uma vida HIPER SAUDÁVEL

1. Tomar o pequeno-almoço todos os dias

2. Comer 5 peças de fruta/legumes por dia

3. Não estar mais de 3h30 sem comer

4. Ler sempre o rótulo dos produtos comprados

5. Fazer exercício físico 3x por semana

6. Manter o organismo sempre hidratado

7. Planear as refeições semanalmente

8. Confecionar alimentos com menos sal, gordura e açúcar
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Workshops

Foram realizados diversos ciclos de workshops, alguns dos quais foram desenvolvidos em loja, com os temas:

· Alimentação saudável, 

· Culinária saudável,

· Sobremesas sem glúten para crianças celíacas, 

· Alimentação infantil/juvenil.

Aumento da informação existente no microsite de nutrição

Aumento do número de e-books educativos e de uma calculadora do Semáforo Nutricional. Neste momento o consumidor pode 

aceder ao nosso website e calcular semáforos nutricionais para produtos que não o tenham. Este procedimento permite ao 

consumidor comparar produtos com e sem semáforos nutricionais.

Elaboração de textos para a Magazine

Mantivemos a elaboração mensal de textos sobre alimentação saudável para a revista Magazine.

Renovação de todos os materiais educativos em formato papel.

Todos	os	guias	e	folhetos	foram	renovados	com	a	nova	imagem	do	Movimento	Híper	Saudável	e	todos	os	seus	conteúdos	foram	

revistos e atualizados.

4ª Edição da Quinzena Hiper Saudável

Em	outubro	de	2012,	como	forma	de	comemoração	do	Dia	Mundial	da	Alimentação,	promovemos	a	4ª	edição	da	Quinzena	Hiper	

Saudável nas lojas Continente de norte a sul do país. Para além de promover uma alimentação saudável, demos também destaque 

à importância da prática de exercício físico, levando para as lojas bicicletas elípticas e incentivando os clientes a percorrerem 

um quilómetro no menor espaço de tempo possível. Mantivemos o enfoque nas crianças, sendo que foram convidadas várias 

escolas para estarem presentes nas nossas lojas onde pudemos dinamizar vários jogos educativos. Efetuámos também rastreios 

e aconselhamento nutricional.

Parcerias estabelecidas no âmbito da alimentação saudável

A Sonae manteve parcerias com diversas entidades no âmbito da promoção da alimentação saudável, que têm contribuído para 

o	sucesso	do	Movimento	Híper	Saudável,	nomeadamente:

Fundação Portuguesa de Cardiologia | Associação Portuguesa de Celíacos | Sociedade Portuguesa de Hipertensão | Sociedade 

Portuguesa para o Estudo da Saúde Escolar | Direcção-Geral da Saúde/Plataforma contra a Obesidade | Associação Portuguesa 

dos Nutricionistas | Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica | Faculdade de Motricidade Humana | Instituto 

Superior de Ciência da Saúde Egas Moniz |Universidade Atlântica | Universidade Fernando Pessoa

Responsabilidade nos produtos de marca própria

A Sonae continua a desenvolver diferentes gamas de produtos de marca própria no retalho, tanto alimentar como não alimentar. 

Em 2012 foi novamente reforçada a marca MYLABEL, tendo-se fechado o mês de dezembro com um total de 246 produtos. O 

objetivo deste reforço foi tornar a marca mais moderna, atual e apelativa, lançando novas gamas inovadoras de produtos, como 

por exemplo a Gama de Solares ou gama de Maquilhagem MYLABEL.

Foi mantida a Marca de Primeiro Preço – “É Continente”, a fim de proporcionar ajuda na gestão do orçamento das famílias 

portuguesas com garantia de produtos de confiança a preços mais reduzidos. 



Atividades em 2012 sobre a Marca Própria

•	 Lançamento	da	gama	“Continente	Fácil	e	Bom”,	nas	áreas	de	Direção	Comercial	de	Perecíveis	e	Direção	Comercial	Bom	Bocado

•	 Renovação	de	imagem	do	Continente	na	Direção	Comercial	de	Perecíveis

•	 Lançamento	das	Saladas	Seleção	Continente

•	 Lançamento	da	gama	de	Queijos	Sabores	do	Mundo

•	 Renovação	da	imagem	das	Carnes	Fatiadas	de	Charcutaria	–	Fatiados	de	Dia

•	 Lançamento	da	gama	de	Carne	dos	Açores	IGP	com	a	marca	Seleção	Continente

•	 Lançamento	da	gama	de	Presuntos	Regionais	Fatiados	–	Seleção	Continente

•	 Lançamento,	 em	 Novembro	 de	 2012,	 da	 marca	 BEM	 ME	 QUER:	 uma	 deliciosa	 gama	 de	 Bombons	 de	 Chocolate	 para	 oferecer,	 

a todos aqueles a quem Quer Bem

•	 Lançamento	de	Gama	específica	Sem	Glúten	Área	Viva	Continente	na	Direção	Comercial	Alimentar

•	 Lançamento	Gama	Inovadora	de	produtos	Ecológicos	Continente,	na	Unidade	de	Negócio	Drogaria/Perfumaria/Higiene

•	 Lançamento	de	Cápsulas	de	Café	Continente	compatíveis	com	as	máquinas	de	café	Nespresso

•	 Renovação	total	da	imagem	dos	Vinhos	Contemporal	

•	 Comunicação	em	loja	e	rádio	lançamento	Cápsulas	de	Café	Continente

•	 Comunicação	em	TV,	Rádio	e	loja	lançamento	Gama	de	Maquilhagem	e	Solares	MYLABEL

•	 4	Vinhos	Contemporal	distinguidos	com	Prémios	Internacionais 

Desenvolvimento de Produtos

A Sonae trabalha de forma contínua no desenvolvimento de novos produtos para o Retalho Alimentar, sendo esta uma 

responsabilidade da Direção de Desenvolvimento de Marcas Alimentar. Apresentam-se, de seguida, os resultados alcançados 

em 2012.

Direção de Comercial Alimentar

Alteração Produto/Fornecedor          Desenvolvimento Produto          Renovação

162

280

159

43

Lacticínios/
Congelados

DPH

Bebidas

Mercearia

38

53

4

55 59 45

13 26

106 121

81 43
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Direção Comercial de Perecíveis

Lançamentos Renovações

Artigos em desenvolvimento

Artigos desenvolvidos

Artigos em desenvolvimento

Artigos desenvolvidos

Artigos em desenvolvimento

Artigos desenvolvidos

Artigos em desenvolvimento

Artigos desenvolvidos

Artigos em desenvolvimento

Artigos desenvolvidos

TakeAway

Charcutaria

Padaria e 
Pastelaria

Frutas e 
Legumes

Talho

24 5531

60

27

82

17 24

82

9135

30

27

37

33 48

21

251

54

5

21 81

32

164

41

126

84

58

81

271

Sempre que existe o lançamento de novos produtos, as direções alimentares implementam diversas ações de marketing em 

lojas, assim como promoção de degustação de produtos para os clientes, que permitam dar a conhecer de um modo eficaz os 

novos produtos desenvolvidos e comercializados. Foi igualmente efetuada a promoção dos novos produtos através de outros 

canais de comunicação, nomeadamente as redes sociais (ex. Facebook) ou através de destaques e monofolhas (ex. folhetos).



Total análises Análises em laboratório interno Análises em laboratório externo

Alimentar Têxtil Desporto Eletrónica Têxtil Desporto EletrónicaAlimentar

2011 2012

Não
alimentar

Não
alimentar

nd nd nd

10 006 29 000 4 020 9 535

1 230

47 000
38 000

510 006

85 000

4 100

536

485 035

6 995

89 112

38 030

903

500 000

56 000

80

475 500

5 765
42 112

30

Produtos Sustentáveis de Marca Própria - Alimentar

A Sonae manteve a comercialização, em 2012, das gamas de produtos que promovem uma alimentação saudável, nomeadamente:

•	 Gama	 “Equilíbrio”:	 uma	 alternativa	 mais	 saudável	 a	 produtos	 equivalentes	 disponíveis	 no	 mercado.	 No	 final	 de	 2012	 estavam	 a	 ser	

comercializados 133 artigos Equilíbrio Continente na Direção Comercial Alimentar.

•	 Gama	“Área	Viva”:	inclui	produtos	destinados	a	responder	a	necessidades	nutricionais	específicas	e	a	outros	padrões	alimentares.	No	final	de	

2012 estavam a ser comercializados 79 artigos Área Viva Continente.

Foi	lançada	uma	nova	gama	específica	de	sete	produtos	sem	glúten	da	linha	de	produtos	Área	Viva	Continente.	Esta	gama	conta,	

também, com inserção do logótipo da Associação Portuguesa de Celíacos. A Sonae tem já 51 artigos em comercialização com 

este logótipo, estando outros tantos já aprovados por esta Associação. Foram, igualmente, mantidos os logótipos “Uma escolha 

saudável”, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, nos produtos de Marca Própria.

Adicionalmente, foi lançada a gama de produtos “MP Continente Ecológicos”, de baixo impacto ambiental, sendo realizada a sua 

comunicação ao público na televisão e através de folhetos.

Principais atividades em 2012 relativas à promoção e comercialização de produtos sustentáveis de Marca Própria

•	 Comunicação	em	TV	e	loja	Gama	Detergentes	Ecológicos	Continente.

•	 Reforço	da	realização	de	campanhas	de	comunicação	em	loja	aquando	do	lançamento	de	novos	artigos	(ex.	Hambúrgueres	Fácil	e	Bom;	Saladas	

Seleção	Continente;	Queijos	Continente	Sabores	do	Mundo).

•	 Comunicação	da	gama	Seleção	Continente	na	televisão	e	rádio,	durante	o	período	do	Natal.

•	 Utilização	dos	meios	sociais	aquando	do	lançamento	de	artigos	sazonais	de	Natal,	na	gama	Fácil	e	Bom.

•	 Utilização	dos	meios	sociais	nos	grandes	lançamentos	de	marca	da	Direção	Comercial	de	Perecíveis	(ex.	Saladas	Seleção).

Qualidade e segurança alimentar – Produtos do Retalho alimentar e não alimentar

A qualidade e segurança alimentar são preocupações fundamentais e um forte compromisso assumido pela Sonae. Uma extensa 

equipa de profissionais, especialmente dedicados à monitorização da qualidade e segurança dos produtos, efetua auditorias e 

testes, internamente e em laboratórios externos, de forma periódica. Paralelamente, a necessidade de controlar mais de perto o 

processo de preparação dos produtos até ao momento de chegada às lojas, levou a Sonae à criação de 3 centros especializados 

de produção, dotados de equipamentos de última geração, respeitando as mais exigentes normas de higiene e segurança para 

as indústrias agroalimentares, a par de um rigoroso controlo de qualidade e rastreabilidade dos produtos.
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O processo de desenvolvimento de produto marca Continente é certificado pela norma ISO* 9001. A aprovação dos produtos 

alimentares e não alimentares passa pela realização de análises físico-químicas, microbiológicas, sensoriais e performance. Para 

cada tipologia de artigos encontram-se definidas baterias de testes laboratoriais e controlos de produção a aplicar, assim como 

planos anuais de recolha e controlo dos produtos em comercialização.

De forma paralela, a Sonae também realiza análises a produtos do retalho não alimentar, nomeadamente nas áreas Têxtil, 

Desporto, Eletrónica, Bazar e Casa. A qualidade e segurança dos produtos, nomeadamente a segurança infantil são preocupações 

e compromissos permanentes. A aprovação dos produtos passa pela apresentação de testes que evidenciem o cumprimento 

das normas, da legislação Europeia e do Caderno de Encargos para cada tipologia de produto e muito em particular os 

requisitos de segurança que são determinantes na aprovação, por exemplo, de artigos da área infantil. O processo de produção  

é acompanhado por técnicos internos e externos, são validadas as diferentes fases de produção, desde a PROTO sample,  

a pre-production sample até à Golden sample. Adicionalmente são realizados testes laboratoriais nos produtos durante  

a produção. Entidades internacionais externas são subcontratadas para realizar inspeções nas fábricas de origem, aquando da 

receção das mercadorias são realizados controlos laboratoriais em laboratórios localizados nos seus Entrepostos, da mesma 

forma que são feitas verificações nos produtos antes da sua entrega às lojas.

Segurança dos Produtos

Na área do Retalho os fornecedores nacionais e internacionais devem apresentar certificações de sistemas de gestão alimentar 

e/ou gestão da qualidade (ex. ISO* 9001, ISO 22000, IFS, BRC). 

O que fazemos?

Gestão de fornecedores 

•	 Auditorias	a	fornecedores	ou	aceitação	de	fornecedores	da	União	Europeia	certificados	em	Sistemas	de	Segurança	Alimentar	e/ou	Sistemas	

de Gestão da Qualidade.

•	 Auditorias	realizadas	às	lojas	Continente,	Continente	Modelo	e	Continente	Bom	Dia,	efetuadas	por	entidades	subcontratadas,	como	médicos	

veterinários e laboratórios externos, por técnicos de qualidade e pela Direção de Auditorias de Segurança Alimentar.

Rotulagem de produtos

•	 A	rotulagem	dos	produtos	de	Marca	Própria	cumpre	vários	requisitos	de	forma	a	garantir	a	segurança,	a	sua	correta	utilização,	informação	sobre	

o destino final de vida útil dos produtos mais adequado e informação sobre serviço pós-venda.

Manipulação/Qualidade dos produtos 

•	 Análises	microbiológicas	efetuadas	a	superfícies	e	equipamentos	onde	são	manuseados	os	produtos	alimentares.	

•	 Análises	microbiológicas	aos	produtos	manipulados	nas	lojas	das	3	insígnias	Continente.

•	 Análises	microbiológicas,	físico-químicas	e	performance	efetuadas	aos	produtos	marca	Continente,	quer	para	o	seu	lançamento	no	mercado,	

quer por rotina (sendo cumprido um cronograma anual pré-estabelecido)

•	 Análises	laboratoriais	à	segurança	dos	produtos	de	Marca	Própria,	de	forma	a	garantir	a	sua	conformidade	antes	da	disponibilização	para	venda.

Ver mais em Better People - Responsabilidade na cadeia de fornecimento

* Vide Glossário



Requisitos específicos de cada tipo de produto

Contributo para a sustentabilidade do pescado

De forma a contribuir para a proteção da biodiversidade* marinha, a Política de Sustentabilidade do Pescado, publicada pela 

Sonae em 2009, tem por base os seguintes compromissos:

Promover
a não comercialização 

de espécies ameaçadas

Selecionar 
dos fornecedores 

de acordo 
com os métodos 

de pesca utilizados

Política
de Pescado

* Vide Glossário

Secção Requisitos

Produtos alimentares

Os produtos alimentares dispõem de informação adicional diversa, nomeadamente:

· Composição nutricional - através do semáforo nutricional

· Alergénios

· Preparação e conservação

· Selo da Fundação Portuguesa de Cardiologia “Uma escolha saudável”

· Logótipo da Prova dos 5.

Têxtil

Nesta área existe a prática do controlo obrigatório de substâncias, que possam gerar impacto 

ambiental ou social, para garantir que as mesmas estão dentro das limitações exigidas e do uso 

seguro do produto. A Sonae dá preferência a fornecedores que possuam certificação Oeko-Tex*,  

a qual garante a inexistência de substâncias nocivas para a saúde e para o ambiente, sendo os testes 

realizados, de forma aleatória, quanto à presença de substâncias proibidas. Todos os catálogos das 

insígnias têxteis continuaram a ser produzidos em papel com certificação PEFC (Programme for 

Endorsment of Forest Certification ).

Puericultura
As informações estão marcadas nos produtos e nas respetivas etiquetas, respeitando as normas  

e alertando os consumidores sobretudo para questões de segurança durante o uso.

Desporto
Todos os produtos dispõem de instruções de manutenção das peças nas etiquetas e/ou nas 

embalagens. Todos os nossos folhetos têm o selo PEFC, o qual garante que se trata de um produto 

com origem em florestas com gestão sustentável e fontes controladas

Eletrodomésticos
e Eletrónica
de Consumo

Os produtos são alvo de uma avaliação inicial, cujo objetivo é o de garantir o cumprimento de requisitos 

internos e externos obrigatórios (ex. norma ISO 9001, requisitos de informação na embalagem, etc. 

Além destes, são avaliados requisitos relacionados com a eficiência energética, segurança elétrica, 

compatibilidade	 eletromagnética,	 bem	 como	 requisitos	 das	 diretivas	 RoHS*	 (metais	 pesados)	

e	 REACH*	 (substâncias	 perigosas).	 O	 cumprimento	 dos	 requisitos	 minimiza	 os	 impactos	 que	 os	

produtos possam ter ao nível da segurança e saúde dos seus utilizadores.
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Esta política tem vindo a ser desenvolvida e aperfeiçoada desde então com o objetivo claro de garantir o total respeito pelas 

políticas de sustentabilidade, envolvendo de forma direta e inequívoca os nossos parceiros de negócio.

Adicionalmente, a Política de Sustentabilidade do Pescado possui objetivos definidos e monitorizados com a finalidade de 

minimizar os efeitos da pesca na diversidade de algumas espécies ameaçadas ou em vias de extinção.

Em 2012 investimos nas seguintes ações: 

•	 Sensibilização	dos	fornecedores	de	bacalhau,	de	modo	a	que	sejam	certificados	pela	MSC*	–	Certified	Sustainable	Seafood;

•	 Aumento	significativo	em	volume	do	total	das	compras	em	lota,	em	relação	a	2011	–	aumento	de	24%;

•	 Redução	de	26%	no	volume	comercializado	de	Red Fish,	duplicando	a	proposta	para	o	ano	que	assentava	numa	diminuição	de	13%;

•	 Diminuição	em	8%	do	volume	de	comercialização	de	Solha	(face	ao	compromisso	anterior	de	baixar	em	23%,	iremos	dar	continuidade	a	este	

processo);

•	 Superação	 em	6	 p.p.	 do	 compromisso	 de	 aumento	 de	48%	em	volume	de	 comercialização	 de	Pescada	 capturada	 pelo	método	 de	Anzol,	

atingindo	um	crescimento	de	54,5%;

•	 Aumento	em	14%	da	venda	de	produtos	proveenientes	de	aquacultura,	quando	comparado	com	o	ano	de	2011	passando	a	representar	41%	do	

total da categoria de Pescado, sobretudo Dourada, Robalo e Salmão.

Quais as vantagens desta Política?

•	 Inexistência		de		fornecedores		que		estejam		incluídos		nas		listas		negras		da	Greenpeace		e	exigência	de	certificados	de	captura.

•	 Introdução		de		novas		etiquetas		no		Pescado		Fresco		(CCL*		–		Comprovativo		de		Compra		de	Lota).

•	 Escolha	detalhada	de	fornecedores	consoante	os	métodos	de	pesca	utilizados.

•	 Respeito	pela	legislação,	pelas	denominações	científicas	e	pelas	dimensões	mínimas	do	pescado.

•	 Transmissão	de	confiança	e	de	lealdade	aos	consumidores.

Política de Sustentabilidade do Pescado da Sonae reconhecida nos Green Project Awards

A Política de Sustentabilidade do Pescado da Sonae foi distinguida, em setembro de 2012, nos Green Project Awards com uma 

menção	Honrosa,	na	categoria	Agricultura,	Mar	e	Turismo.	De	referir	que	o	Continente	foi	a	primeira	marca	de	distribuição	nacional	

a adotar uma política deste tipo, sendo uma referência no setor, na comercialização de peixe.

Estes princípios orientadores implicam, por exemplo, a melhoria contínua das metodologias e instrumentos utilizados, garantido 

uma melhor rastreabilidade do pescado adquirido e disponibilizado aos clientes, ou a recusa de fornecimento de qualquer tipo de 

pescado cuja captura provenha de métodos não sustentáveis ou de embarcações de pesca ilegais. 

Qual o Sistema de Decisão de Pescado utilizado pela Sonae?

A Sonae utiliza o Traffic Light System, que funciona  como  um  sistema  de  decisão  de  pescado  que  permite  saber  quais  

são as melhores alternativas a comercializar. Este sistema identifica através de um sistema de cores os métodos de pesca 

utilizados, o que permite decidir sobre as alternativas mais sustentáveis a comercializar.

A utilização do Traffic Light System demonstra os esforços desenvolvidos nos últimos anos na aposta na utilização de métodos 

de pesca com menores impactos negativos para as espécies, bem como a utilização da aquacultura, uma forma de manter  

a qualidade do pescado sem alterar o equilíbrio ambiental. 

* Vide Glossário



Multiplicação da partilha e promoção do bem-estar social

Como é que promovemos o bem-estar social?

A área de Retalho contribuiu com cerca de 8,7 milhões de euros para a Comunidade, através de apoio a vários projetos em 

áreas como a saúde e desporto, educação, cultura, solidariedade social, ciência e inovação e ambiente. Através de algumas 

iniciativas, os clientes também deram o seu contributo direto, no valor total de cerca de 628 mil euros.

Não obstante o contexto económico difícil, a Sonae prossegue com a sua Política de Apoio à Comunidade, permitindo a muitas 

instituições continuarem a desenvolver a sua atividade junto da comunidade.

Principais projetos desenvolvidos
Ao longo dos anos, temos assumido uma postura 

de conciliação entre desenvolvimento económico, 

responsabilidade social e proteção do ambiente, suportada 

numa cultura de ética, verdade, justiça e respeito por todos 

aqueles com quem interage. Nesse sentido, procuramos 

adotar uma atitude participativa, cumprindo plenamente as 

nossas responsabilidades perante clientes, colaboradores, 

fornecedores e meio envolvente.

Diversos projetos têm dado corpo ao percurso da empresa, 

refletindo uma efetiva preocupação social, quer no 

envolvimento com a comunidade, quer no respeito para com 

o ambiente. As evidências quantitativas dos bons resultados 

obtidos ao longo dos últimos exercícios constituem, por isso, 

apenas uma visão parcial do efetivo contributo da Sonae para 

o modelo de desenvolvimento sustentado da envolvente 

económica e social.

2010

Aquacultura Os métodos de pesca utilizados prejudicam outras espécies/habitats

Os métodos de pesca causam pouco perigo à existência da espécie Existência de alguns problemas relativamente ao método de pesca

8%9%62% 12%9%55% 41%31%

21% 24% 24%

2011 2012

4%

Instituições apoiadas 

Montate total de apoio à comunidade
(milhares de euros)

Montante doado por clientes, via iniciativas do retalho

2.670       

Desenvolvimento
económico

Responsabilidade
Social

Proteção
do Ambiente

8.7M€

628m€
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Instituições apoiadas 

Montate total de apoio à comunidade
(milhares de euros)

Montante doado por clientes, via iniciativas do retalho

2.670       

Desenvolvimento
económico

Responsabilidade
Social

Proteção
do Ambiente

8.7M€

628m€

Não obstante o contexto económico difícil, a Sonae prossegue com a sua Política de Apoio à Comunidade, permitindo a muitas 

instituições continuarem a desenvolver a sua atividade junto da comunidade.

Sonae (Centro Corporativo) 

Sonae MC

Sonae SR

Sonae RP

Gestão de Investimentos

698m€

6.061M€

1.714M€

227m€

3m€

Principais projetos desenvolvidos

Co
nt

in
en

te

Projeto Objectivo Resultados

Missão Sorriso

Entregar materiais médicos, lúdicos ou de 

apoio aos serviços que promovem a melhoria 

da qualidade de vida de crianças e seniores.

· 608.000 € em equipamento 

· 22 Instituições

The Big Hand

Possibilitar o acesso a material escolar, 

uniformes, alimentação, roupa, supervisão 

de um monitor e a reforço escolar a crianças 

moçambicanas.

· 40 Crianças apadrinhadas

Doação dos produtos 

usados no Pic Nic

Distribuir por uma rede de instituições os 

bens alimentares e não alimentares usados 

nos momentos de ativação de marca 

Continente.

· 5.287€ em produtos doados 

· 9 Instituições de solidariedade social 

apoiadas
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Projeto Objectivo Resultados

Rolhas que dão Folhas

Sensibilizar as comunidades escolares, 

familiares e amigos para a reciclagem 

de rolhas de cortiça e para o apoio à 

reflorestação de Portugal.

· 81 toneladas de rolhas recolhidas por 

854 Escolas, correspondendo a 289.349 

Alunos

Programa Escolar 

de Reforço Alimentar 

Disponibilizar a primeira refeição do dia a 

alunos do primeiro ciclo, sinalizados como em 

risco de pobreza extrema.

· 3.824 € investidos em produtos

AMI – SOS Pobreza

Lançamento da primeira marca nacional 

de solidariedade, em parceria com a AMI, 

com o objetivo de venda de um conjunto 

de produtos básicos cujo lucro reverte 

inteiramente para os projetos da instituição 

de combate à pobreza em Portugal.

· 5.500 € angariados

> 15.000 pessoas apoiadas

Brinquedão

O Continente colocou um depósito para 

brinquedos usados em 10 das suas lojas. Por 

cada brinquedo doado, foi oferecido um vale 

de 5 euros válido em compras de valor igual 

ou superior a 20 euros nas marcas Concentra.

· 477 kg de brinquedos recolhidos

· 263 crianças carenciadas beneficiadas

· 3 Instituições de Solidariedade Social

Earth Water

Venda nas lojas Continente do produto Earth 

Water, cujo lucro reverte integralmente a 

favor	dos	Programas	de	gestão	de	Água	nos	

países em desenvolvimento

· 30.500 unidades vendidas

Equipa Worten Equipa

Promover junto da população, a importância 

de se reciclar os resíduos de velhos 

equipamentos elétricos e eletrónicos 

(REEE), que são nocivos para o ambiente  

e	para	o	Homem	e	doar	novos	equipamentos	

a instituições de solidariedade social.

· 4.784 toneladas de REEE recolhidos

· 241 instituições apoiadas

· 2.236 equipamentos recolhidos

Dê a mão por um 

Portugal + Feliz

Programa “Portugal + Feliz” da Cruz 

Vermelha Portuguesa, através da venda de 

embrulhos de Natal a 1€. Este programa visa 

apoiar famílias carenciadas na reconstrução 

dos seus projetos de vida, combatendo a 

pobreza e a exclusão social.

· Mais de 200 mil embrulhos de Natal 

vendidos e 175 mil euros angariados

Patrocínios Sport Zone

Patrocínio a federações desportivas  

e associações, nomeadamente: 

· Comité Olímpico Português, 

· Comité Paralímpico Português, 

· Federação Portuguesa de Desporto para 

Deficientes

· Federação Portuguesa de Ginástica, 

· Federação Portuguesa de Canoagem, 

· Federação Portuguesa de Surf, 

· Federação Portuguesa de Ciclismo, 

· Maratona Clube de Portugal, 

· Federación de Atletismo de Madrid.

· 300.000 € investidos 
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Projeto Objectivo Resultados

Eventos Sport Zone

Promover o desporto através da organização 

de eventos como: 

· Meia Maratona Sport Zone 

· Corrida da Mulher 

· Marginal à Noite Sport Zone

· Deeply-Circuito Nacional de Surf 

esperanças, 

· Gira Vólei

· Sport Zone Soccer Camp

· Sport Zone Island

· Taça de Portugal XCM Sport Zone

· Grande Trail Serra D´Arga

· 100.000 participantes

· 700.000 € investidos

· 20.400 € angariados

Nós

Ajudar causas que contribuem para 

a melhoria das condições de vida dos 

portugueses que mais precisam. Em 2012, 

pelo 6º ano consecutivo, apelamos à 

mobilização de todos os portugueses na 

venda de cachecóis solidários e angariação 

de dinheiro para o Projeto Casa do Gil, da 

Fundação do Gil.

· 115.000 cachecóis solidários vendidos

· 230.000 € angariados para o Projeto Casa 

do Gil

Compromissos para 2013-2015

Oferta responsável e escolha informada

· Garantir a manutenção da certificação do sistema de sugestões e reclamações segundo a ISO 10002

· Apostar na análise sensorial com o objetivo de promover, monitorizar e garantir maior qualidade dos produtos

· Promover o feedback sobre produtos (plataforma de reporte sobre o uso de produtos)

· Apostar nas parcerias com as universidades e outras instituições de ensino e promover a realização de estágios

· Reforçar no ponto de venda a sinalização das bebidas alcoólicas para ajudar os  clientes na escolha informada acerca do consumo de 

álcool

· Continuar a promover um estilo de vida saudável, disponibilizando mais e melhor informação e atuando junto da comunidade

· Disponibilizar informação do produto para garantir uma correta utilização pelo consumidor final



Compromissos para 2013-2015

Responsabilidade nos produtos marca própria

· Promover uma oferta equilibrada dos diferentes tipos de produtos de marca própria

· Garantir a manutenção da certificação NP EN ISO 9001:2008 do processo de desenvolvimento de produtos de marca própria

· Certificar o processo de desenvolvimento de marcas próprias da Worten

· Promover a comunicação dos produtos marca própria dos segmentos Equilíbrio,Bio e Eco

· Formalizar uma política de saúde e nutrição para os produtos de marca própria

Contributo para a sustentabilidade do pescado

· Sensibilizar os clientes para a problemática da sustentabilidade do pescado

· Dar maior destaque aos produtos provenientes de métodos de captura mais sustentáveis

· Sensibilizar os nossos fornecedores de bacalhau, sobre a certificação de pesca  sustentável

· Implementar requisitos de sustentabilidade progressivamente mais exigentes

Multiplicação da partilha e promoção do bem-estar social

· Formalizar a estratégia de atuação da Sonae em matéria de Apoio à Comunidade incluindo definição de áreas estratégicas, objetivos e 

formas de reporte da informação

· Definir KPI de medição e monitorização do impacto das ações desenvolvidas pela Sonae na comunidade

· Dar continuidade a projetos com impactos sociais positivos na Comunidade, nas áreas da Saúde e Desporto, Ciência e Inovação, 

Educação, Sensibilização Ambiental, Cultura e Solidariedade Social

· Desenvolver e promover o voluntariado na empresa, através do Programa Sonae Activshare diversificando as ações e facilitando o 

acesso às mesmas   
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2.4 Better Planet

* Vide Glossário

Parcialmente cumprido Não cumpridoCumprido

Compromissos para 2012 O que fizemos em 2012

Diminuição da Pegada Ecológica* dando cumprimento à Política de Ambiente

Reduzir os consumos de energia elétrica em mais de 1% no 

mesmo universo de lojas mais consumidoras (alimentares).

Em 2012, assistiu-se a uma redução de 8,1 % no consumo 

de energia elétrica para o mesmo universo de Lojas de 

maiores consumos (lojas alimentares).

Fechamos o ciclo 2008 – 2012 com uma redução 

acumulada de 14,8 % no consumo de energia elétrica para 

o mesmo universo de Lojas de maiores consumos (lojas 

alimentares), valor acima do compromisso assumido 

(redução de 6% no quinquénio 2008 – 2012).

Manter o foco na instalação de novas centrais de produção 

autónoma de energia a partir de fontes renováveis, atendendo a 

disponibilidades de investimento e à legislação sobre Micro e Mini 

Geração de energia.

Em 2012 instalámos 42 novas centrais fotovoltaicas, das 

quais 4 no âmbito da Micro Geração e 38 no âmbito da 

Mini Geração.

Fechámos 2012 com 100 centrais instaladas, das quais 

86 já em produção (fornecimento da energia produzida è 

Rede Pública).

Das 100 centrais instaladas, 43 inserem-se no âmbito 

da Micro Geração e as restantes 57 no âmbito da Mini 

Geração.

Manter o programa de substituição do gás refrigerante R22 em 

centrais de frio que ainda não foram objeto de substituição.

Em 2012 substituímos 2 das últimas 6 centrais de frio a 

R22 que possuíamos no final de 2011.

Ainda em 2012, iniciámos a utilização do R 290 (em 

situações tecnicamente viáveis). O R 290 é um gás 

refrigerante com contributos praticamente nulos, quer no 

que concerne à Depleção da Camada de Ozono, quer no 

que respeita ao Potencial para o Efeito de Estufa.

Assegurar a manutenção do elevado nível de eco-eficiência das 

viaturas utilizadas na frota contratada alcançado em 2011, isto é, 

que pelo menos 87% das viaturas daquela frota cumprem com a 

Norma EURO* 4 ou superior.

Fechámos 2012 com 89% das viaturas da frota contratada 

cumprindo com as Normas Euro 4 ou Euro 5.

Disponibilizar uma oferta alargada de sacos reutilizáveis.

Em 2012, foram lançados 6 novas referências de sacos 

reutilizáveis Continente, mantendo a oferta alargada 

deste tipo de sacos e motivando os clientes (através 

do lançamento de novos modelos) para a adesão à 

reutilização de sacos de compras



Compromissos para 2012 O que fizemos em 2012

Diminuição da Pegada Ecológica dando cumprimento à Política de Ambiente

Superar a taxa de valorização de resíduos alcançada em 2011
A taxa de valorização manteve-se idêntica à verificada em 

2011	(2001:	77,3%;	2012:	77,2%)

Reduzir o consumo de água potável em 2% para o mesmo universo 

de lojas.

Assistiu-se, em 2012, a uma redução de 9,9% do consumo 

de água para o mesmo universo de Lojas

Aumentar o número de instalações detentoras da Certificação 

Ambiental pela Norma ISO 14001.

Em 2012 foram concedidas novas certificações a 4 

instalações: aos Entrepostos C1, PLAXA I e PLAZA II, bem 

como à Worten de Alcorcón (Madrid – Espanha)

Com as Certificações Ambientais dos 3 Entrepostos 

acima referidos, concluiu-se o objetivo interno de ter 

todos os Entrepostos a operar em Portugal continental 

Certificados segundo a Norma ISO 14001.

Com a Certificação Ambiental da loja Worten de Alcorcón, 

a primeira certificação obtida em território estrangeiro 

pela Sonae Retalho, ampliaram-se as suas capacidades no 

âmbito da gestão ambiental em geral e das Certificações 

Ambientais segundo a Norma ISO 14001 em particular.

Assim, para além da manutenção da Certificação 

Ambiental Corporativa da Sonae Retalho, fechámos 2012 

com	 25	 unidades	 certificadas:	 13	 Lojas	 Continente;	 5	

Lojas	Worten;	6	Entrepostos	e;	o	Centro	de	Produção	de	

Carnes Continente (em Santarém).

Publicar o Guia Internacional de Gestão Ambiental para apoio às 

operações fora de Portugal.

Guia elaborado, encontrando-se em processo de análise 

interna

Parcialmente cumprido Não cumpridoCumprido
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Gestão eficiente do impacto ambiental

Responsabilidade ambiental no Retalho
A Sonae está determinada em conciliar o desenvolvimento económico e social com a proteção do ambiente, contribuindo 

para o desenvolvimento global sustentável ao operar de forma ambientalmente responsável. Neste sentido, a nossa Política 

de Ambiente assenta na procura constante de um desempenho ambiental de excelência, suportada na gestão corporativa 

das políticas ambientais e dos planos estratégicos de ambiente, bem como, na disseminação de informação e boas práticas 

ambientais no retalho. 

http://www.sonae.pt/pt/sustentabilidade/politica-de-ambiente/

Em 2012, prosseguimos o nosso programa de Certificações Ambientais de acordo com a Norma internacional ISO 14001, tendo 

alcançado quatro novas certificações ambientais:

O conjunto das certificações de instalações obtidas, mantidas ou renovadas, demonstra a capacidade de gestão ambiental da 

Sonae e permite dispormos de pelo menos uma loja certificada em cada Direção de Operações das lojas alimentares e das lojas 

Worten, localizadas em território nacional. 

Com as certificações obtidas em 2012, concluímos o ciclo de Certificação Ambiental de todos os Entrepostos operados em 

Portugal continental e iniciámos o processo de certificação ambiental de instalações localizadas fora do território português, 

designadamente em Espanha, com a certificação da Worten de Alcorcón (Madrid). 

Gases de refrigeração*

A Sonae prosseguiu, em 2012, com o programa de substituição de centrais de produção de frio. Assim, registou-se a substituição 

de duas das seis centrais a R22, ainda em operação, no Continente de Cascais, bem como a substituição de sete centrais a 

R427a. Face a 2011, verificou-se uma redução de 31% nas emissões de R22.

· Worten de Alcorcón (Madrid – Espanha)

· Entreposto C1 em Vila Nova da Rainha

· Entreposto PLAZA I

· Entreposto PLAZA II

· Certificação Ambiental Corporativa para a área de Retalho

· 13 Lojas alimentares (3 Continente; 8 Continente Modelo; 2 Continente Bom Dia)

· 4 Lojas Worten

· 3 Entrepostos

· 1 Centro de fabrico (Centro de Processamento de Carnes – Carnes Continente).

4 Novas certificações 21 Certificações mantidas ou renovadas

* Vide Glossário
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Tipo de fluídos de refrigeração  utilizados nas centrais de frio

R404             R427a             R22             Glicol

2010 2011 2012

Por outro lado, iniciámos a utilização do gás R290 que apresenta efeitos negativos praticamente nulos para o ambiente, quer ao 

nível da camada de ozono (efeito nulo), quer ao nível do efeito de estufa – sempre que tecnicamente aplicável, designadamente 

em móveis autónomos de frio positivo, em lojas de menor dimensão. No global, foram substituídas ou inauguradas 8 lojas 

utilizando gás, representando 25% do total de lojas Continente Bom Dia.

Gestão de resíduos

A área do Retalho foi responsável, em 2012, pela gestão de 61.591 toneladas de resíduos, refletindo uma redução de, 

aproximadamente, 8% face ao ano anterior. Daquele total, apenas 2,7% correspondem a resíduos perigosos.

Em linha com os anos anteriores, as maiores frações dos diferentes tipos de resíduos geridos pela área de Retalho, que 

conjuntamente representam 85% do total, são os resíduos de papel e cartão e os resíduos sólidos urbanos (RSU*), representando 

47% e 38%, respetivamente, do total de resíduos geridos.

Ao nível dos fluxos específicos de resíduos e comparativamente com o ano anterior, destaca-se o aumento em 98% da recolha 

de rolhas de cortiça (lojas Continente), atingindo as 74 toneladas, e o aumento da recolha de óleos alimentares usados em 230%, 

atingindo as 32 toneladas.

A gestão de resíduos na área do Retalho abrange não só os resíduos produzidos no âmbito da sua atividade mas também os 

resíduos depositados pelos clientes nas nossas lojas, em resultado da nossa constante promoção para a cidadania ambiental 

responsável.

Gestão
de Resíduos
no Retalho

Resíduos produzidos no âmbito 
da atividade da Sonae

Resíduos depositados pelos 
clientes nas lojas

* Vide Glossário
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Reciclagem Valorização orgânica Valorização energética Aterro sanitário

Rolhas que dão Folhas

O Continente, em parceria com a Quercus, lançou a iniciativa “Rolhas que dão folhas” para assinalar o Ano Internacional da 

Floresta. Este projeto, iniciado em 2011, tem como objetivo sensibilizar as comunidades escolares, familiares e amigos para a 

reciclagem de rolhas de cortiça e para o apoio à reflorestação de Portugal. As rolhas recolhidas são enviadas para reciclagem e o 

valor angariado permite à Quercus realizar ações de reflorestação, através do projeto Green Cork.

O ano de 2012 fica, no entanto, marcado pela redução 

generalizada dos volumes de resíduos dos diferentes tipos 

geridos pela área do Retalho, situação para a qual contribuíram 

vários fatores, nomeadamente a contração generalizada 

do consumo das famílias, com reflexos principalmente nos 

resíduos entregues pelos clientes e, por outro, os esforços 

realizados quer pela Sonae, quer pelos fornecedores, de 

redução dos materiais de embalagem, com repercussões nas 

quantidades de resíduos de cartão e de plásticos geridos nas 

lojas. Este efeito, que já se fez sentir em 2011, contribuiu para 

uma redução da ordem de 7,8% nos resíduos de materiais de 

embalagem.

Apesar das reduções referidas, a taxa de valorização de 

resíduos manteve-se inalterada face a 2011, atingindo em 

2012 o valor de 77%. Este facto revela a constante procura da 

Sonae pela valorização dos resíduos geridos.



Evolução da venda de sacos reutilizáveis

Sacos APED            Sacos reutilizáveis Continente 

Emissões de CO2 e por volume de negócio
(tCO2e/M€)

1 863 519

323 067

650 936

138 976

741 265

513 219

2010 2011 2012

Sacos reutilizáveis 

Ainda no âmbito da responsabilidade ambiental e da gestão 

de resíduos, incentivamos, há vários anos, a reutilização de 

sacos. No entanto, foi registada, em 2012, uma quebra de 

57% na utilização de sacos reutilizáveis da APED (Associação 

Portuguesa de Empresas de Distribuição), face a 2011. Esta 

redução está relacionada com o atual ambiente económico 

negativo e com o aumento de preço dos sacos, em resultado 

do seu redesenho com um material mais resistente, reduzindo 

a necessidade da sua substituição. 

Em contrapartida, a venda de sacos reutilizáveis Continente 

manteve a tendência de crescimento registada nos últimos 

anos, desde a sua introdução nas nossas lojas Sonae, tendo-

se verificado, em 2012, um crescimento de 14% face a 2011.

Sonae Footprint

Alterações climáticas*

As alterações climáticas representam atualmente um dos maiores desafios ambientais para qualquer empresa. No nosso caso, a 

variação climática e os eventos extremos podem afetar a nossa atividade, na medida em que estes podem alterar a produtividade 

e a distribuição de produtos alimentares, principalmente da produção agrícola, alterando a disponibilidade e qualidade dos bens 

alimentares comercializados.

A nossa atividade tem impacto nas alterações climáticas, existindo no entanto uma preocupação da nossa parte em mitigar 

estes impactos. Na área de Retalho, estes impactos podem ser diretos e indiretos, associados ao consumo de energia nas lojas, 

bem como ao consumo de combustível no transporte de mercadorias ou ao envio de resíduos para aterro. Neste sentido temos 

vindo a adotar, de forma sistemática, um conjunto de medidas que visam reduzir os consumos de energia. Temos mantido  

a preocupação de utilizar, na frota contratada para abastecimentos das unidades comerciais, veículos mais eficientes de acordo 

com as normas Euro. Ainda no âmbito da gestão da frota contratada, temos vindo a aplicar uma ferramenta informática para a 

otimização das rotas de abastecimento das lojas e dos volumes de carga transportada. 

No âmbito das energias alternativas, temos apostado na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Em 2012, 

no âmbito do quadro regulamentar de microgeração* e minigeração* elétrica, continuámos com a instalação de centrais de 

produção de energia fotovoltaica em algumas das lojas. No final de 2012 estavam instaladas 100 centrais (1 aerogerador e 99 

fotovoltaicas) das quais 86 já em produção e alimentação da Rede Elétrica Nacional.

Promovemos ainda o envolvimento com os nossos stakeholders (ex. colaboradores, clientes, fornecedores), investindo na divulgação 

de informação e sensibilização para as questões relacionadas com as emissões de gases de efeito de estufa (GEE*) e com o consumo 

de energia. Através de campanhas ambientais, é promovida a eficiência e gestão do dia-a-dia. Ao nível do impacto indireto por via 

dos consumidores, foram identificadas oportunidades que podem alterar os seus comportamentos, principalmente no consumo 

de produtos elétricos e eletrónicos, através de campanhas que promovem a aquisição de novos produtos mais eficientes. Estas e 

outras iniciativas de combate às alterações climáticas são descritas ao longo do presente relatório.

Energia e Emissões

O consumo de energia é um dos principais impactos ambientais resultantes da atividade de Retalho, sendo a eletricidade a 

principal forma de energia consumida. Em 2012, o consumo de eletricidade representou, aproximadamente, 77% da energia total 

consumida, seguida do consumo de combustíveis, essencialmente gasóleo associado ao transporte pela frota contratada. 

* Vide Glossário
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Evolução do consumo de eletricidade (GJ)

1 663 895 1 773 315
1 541 095

62175.465

1.541.095

370.664

5.160

1.893

16.634

Consumo de energia (GJ) Em 2012, registou-se uma redução de 12% do consumo 

total de energia e uma redução de 13% do consumo de 

eletricidade, face a 2011.

Eletricidade      Gasóleo transporte mercadorias
Gás propanao       Gás Natural      Gasóleo lojas
Gasóleo colaboradores      Gasolina colaboradores

2010 2011 2012

Tendo em consideração universos comparáveis no conjunto de instalações alimentares e entrepostos, que representam 79% da 

energia elétrica consumida pela área de Retalho, registou-se uma redução do consumo de eletricidade de 8%. 

Este desempenho, considerado extremamente positivo – uma vez que contraria a tendência de crescimento dos consumos de 

energia decorrentes das crescentes necessidades de produção de frio para a conservação de alimentos, bem como das condições 

de conforto, a nível térmico e de iluminação, dos nossos clientes – resultam da consolidação de um vasto conjunto de medidas 

sistematicamente implementadas em anos anteriores, bem como do contributo de novas medidas implementadas ao longo de 

2012, destacando-se:

Retalho Alimentar

•	Substituição	de	lâmpadas	T8	e	T5	normais	por	lâmpadas	T8	e	T5	“Eco”	

•	Otimização	de	níveis	de	iluminação	em	diferentes	áreas	das	lojas	

•	Instalação	de	nova	tecnologia	de	controlo	das	temperaturas	nos	móveis	de	frio	(E-Cube),	com	repercussão	direta	nas	necessidades	de	produção/

fornecimento de frio a esses móveis 

•	Otimização	de	setpoints de sistemas de climatização 

•	Recurso	à	aspiração	flutuante	

Retalho Especializado

•	Otimização	de	níveis	de	iluminação	em	diferentes	áreas	das	lojas

•	Otimização	de	setpoints de sistemas de climatização

•	Instalação	de	novas	tecnologias	de	climatização	(freecooling e aspiração noturna)

•	Implementação	de	sistemas	de	gestão	técnica	de	energia

•	Sensibilização	dos	colaboradores,	com	partilha	de	melhores	práticas.

Em resultado das medidas implementadas e das consequentes reduções dos consumos, o consumo específico de energia elétrica 

por área de vendas situou-se, em 2012, em 0,48 GWh /1000 m2, representando uma redução de 14% face a 2011.



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

Emissões de CO2 e por volume de negócio
(tCO2e/M€)

0,53 0,56

0,46

2010 2011 2012

Produção de energia elétrica (MWh)

2010 2011 2012

Emissões de CO2 e por volume de negócio
(tCO2e/M€)

137 195

2 044

Assumimos um compromisso de redução do consumo de 

eletricidade de 6% para o quinquénio 2008-2012, para as lojas 

mais consumidoras (alimentares). Este compromisso foi não 

só cumprido como excedido. Efetivamente, neste período, 

registou-se uma redução acumulada de 14,8%, mais que 

duplicando o valor assumido.

Sonae evita emissão de 961 toneladas de CO
2
e

Ainda no domínio da energia elétrica, o ano de 2012 ficou 

também marcado por um aumento muito significativo da 

produção autónoma de energia proveniente de fontes 

renováveis, bem como pelo reforço das capacidades instaladas 

de produção. As 86 Centrais de Produção instaladas e em 

produção injetaram 2.044 MWh na Rede Elétrica Nacional, 

correspondendo a um aumento de 950% relativamente  

a 2011, evitando assim a emissão de 961 toneladas de CO
2
e.

Este assinalável aumento da produção de energia a partir 

de fontes renováveis deveu-se não apenas à manutenção 

da aposta no programa de instalação de novas centrais de 

produção, mas também, e sobretudo, pela aposta iniciada em 

2011 em centrais de maiores potências instaladas, integradas 

no regime de minigeração. Em resultado desta opção, no final 

de 2012 estavam instaladas 100 centrais, das quais 86 com 

produção e injeção na Rede Elétrica Nacional (43 em regime 

de microgeração e outras 43 em regime de minigeração) 

representando uma potência total instalada de cerca de 2,7 MWh.

Projeto Trevo

O Projeto Trevo é um programa de eficiência energética implementado pela área do Retalho Alimentar que assenta em três 

grandes áreas de atuação no domínio da energia elétrica, nomeadamente:

•	 Compra de energia a preços mais reduzidos: análise dos tipos de energia adquirida (ex. baixa e média tensão, potências contratadas)  

e consultas a fornecedores para aquisição dos diferentes tipos de energia para diferentes tipos de instalações.

•	 Redução de consumos: incluem-se nesta vertente o diagnóstico de consumos nas diferentes instalações, bem como a procura e implementação 

das medidas mais adequadas a determinada instalação. Tais medidas passam pela alteração de equipamentos bem como pela otimização da 

operação dos mesmos face às necessidades das instalações ou, ainda, pela adoção de práticas mais eficientes. A maior redução nos consumos 

de eletricidade foi verificada em 2012, fruto das medidas implementadas em 2010 e 2011.

•	 Programa de produção autónoma de energia a partir de fontes renováveis: vertente dedicada ao processo de instalação e gestão de centrais 

fotovoltaicas. Partindo da experiência acumulada em anos anteriores e olhando também para regime Minigeração implementado em Portugal, 

o Projeto Trevo deu um impulso visível à capacidade de produção autónoma de energia, como facilmente se constata, quer pelo número de 

centrais instaladas, quer pela produção alcançada em 2012 relativamente face a anos anteriores.

Este programa permitiu alcançar nos últimos três anos poupanças na ordem dos 4 milhões €.
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Âmbito 1

Âmbito 2

Âmbito 3

Consumo de combustíveis utilizados nas lojas e do transporte de mercadorias e de colaboradores
34.589 t CO

2

Consumo de eletricidade nas lojas, entrepostos, escritórios e centros de fabrico.
168.400 t CO

2
e

Gestão de resíduos (valorização energética, valorização orgânica e deposição de resíduos em aterro sanitário)
4.271 t CO

2
e

“A implementação do Projeto Trevo permitiu à Sonae reforçar a sua eficiência energética e reduzir a pegada ecológica, ao 

mesmo tempo que é gerador de poupanças que são traduzidas em melhores preços para os clientes. Em 2013 vamos continuar 

a procurar ganhos de eficiência e a promover a geração de energia através de fontes renováveis, cumprindo a nossa missão de 

desenvolvimento sustentável”

José Fortunato, Administrador da Sonae MC.

As emissões de gases com efeito de estufa (GEE) da Sonae dividem-se em emissões diretas (Âmbito 1), emissões indiretas 

(Âmbito 2) e outras emissões indiretas (Âmbito 3).

As nossas principais emissões de gases com efeito de estufa (GEE) estão associadas ao consumo total de energia pela área do 

Retalho, que compreende a eletricidade (lojas, entrepostos, escritórios e centros de fabrico) e os combustíveis utilizados nas lojas 

e no transporte de mercadorias e de colaboradores. O valor total de emissões associadas aos consumos de energia corresponde a 

202.989 toneladas de CO
2
e, representando uma redução de 7,2% face a 2011. Esta redução está, maioritariamente, relacionada 

com as emissões indiretas (associadas ao consumo de eletricidade) que em 2012 representaram 168.400 toneladas de CO
2
e, uma 

redução de 7,5% face a 2011. As emissões diretas, que representaram 34.589 toneladas de CO
2
e, registaram uma redução de 5,8% 

face a 2011.

Evolução das emissões de CO
2
e (t) - 

Âmbito 1 + Âmbito 2  + Âmbito 3 

42 022

157 347

36 730

181 978

34 589

168 400

4 271

Evolução das emissões de CO
2
e (t) - Total

199 369

218 708

207 260

Emissões de CO
2
 Âmbito 1 (t CO

2
e)      Emissões de CO

2
 Âmbito 2 (t CO

2
)

Emissões de CO
2
 Âmbito 3 (t CO

2
e)

2010         2011         2012

5,2

7,5

5,8

Nota: Os valores de 2010 e 2011 não incluem a rubrica Âmbito 3, incluída pela primeira vez em 2012. As emissões de GEE de âmbito 1, para 2010 e 2011 não 

incluíam os GEE CH4 e N2O.

2010 2011 2012 2010 2011 2012



941
3%

383
1%

5 599
16%

120
0%

43
0%

27 503
80%

Emissões de GEE - Âmbito 1 (t CO
2
e)

Âmbito 3

Emissões de GEE - Âmbito 3 (t CO
2
e)

A1 - Gasolina colaboradores      A1 - Gás propano
A1 - Gasóleo lojas      A1 - Gás Natural
A1 - Gasóleo  colaboradores      
A1 - Gasolina colaboradores

69

1,6%
122

2,9%

4 080

95,5%

A3 - GR: Valorização energética
A3 - GR: Valorização orgânica
A3 - GR: Aterro Sanitário

Apesar de em 2012 termos  incluído uma nova rubrica no reporte das emissões de GEE (âmbito 3 – Gestão de resíduos), em 

2012 a intensidade carbónica registou um decréscimo de 1,4 toneladas de CO
2
/M€ de volume de negócios. Para um universo 

comparável (sem âmbito 3) a nossa intensidade carbónica registaria em 2012 um decréscimo de 2,3 toneladas de CO
2
/M€ (43,3 

t CO
2
/M€ face a 45,6 t CO

2
/M€ de 2011).
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Transportes e logística

Em 2012 a frota contratada percorreu cerca de 34 milhões de quilómetros, representando uma emissão de 27.503 toneladas de 

CO
2
, uma diminuição de 7,5% face ao ano anterior.

Mantivemos as exigências junto das empresas de transportes no sentido da melhoria do parque de veículos colocados ao serviço 

da frota contratada, integralmente gerida pela área de logística. No final de 2012, 89% dos veículos colocados ao serviço da frota 

contratada cumpria, no mínimo, com a Norma Euro 4, representando um crescimento de 2p.p. (2%) relativamente ao ano anterior.

Conforme ilustrado pelos dois indicadores específicos da atividade da logística, designadamente pelo número de caixas 

transportadas por quilómetro percorrido e pela emissão de CO
2
 por caixa transportada, o objetivo da melhoria da eficiência 

logística foi totalmente alcançado. Verificou-se uma redução de 6,2% das emissões de CO
2
 por 1000 caixas transportadas e um 

aumento de 7,5% do número de caixas transportadas por quilómetro percorrido.

37 418
6,5 135 6,2%

7,5%8,2%
36 951

33 923 6,7
7,2

120 113

Distância percorrida
(mil km)

Nº de caixas transportadas
km percorrido

kg CO
2
/1000 caixas

transportadas

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Produtos ambientalmente eficientes
Em abril de 2012 a Worten lançou uma forte campanha de apelo à poupança energética. Esta campanha teve como principal 

objetivo apelar à poupança aliada à maior eficiência energética dos equipamentos, oferecendo descontos em talão na compra de 

equipamentos domésticos mais eficientes, das classes energéticas A+, A++ e A+++. Os descontos foram expressivos, sendo de 

50€ nos equipamentos de classe A+, 100€ nos de classe A++ e 200€ nos de classe A+++. A campanha foi divulgada através de 

diversos canais de comunicação, nomeadamente televisão, rádio, imprensa, folhetos, comunicação na loja e através do website 

da Worten.

Ainda neste âmbito, a Worten disponibiliza aos consumidores um vasto leque de equipamentos de classes energéticas superiores 

em detrimento de outros equipamentos menos eficientes (classe B e inferiores). Em 2012, foram incluídos novos equipamentos 

(LCD*, LED* e plasmas) no universo de equipamentos com rotulagem de eficiência energética. Destaca-se a nova classe 

altamente eficiente, A++++, com a venda de 19 equipamentos.

* Vide Glossário

Emissões da frota 
contratada (t CO

2
)

2010 2011 2012 ∆11-12

32.754 29.726 27.503 -7,5



2010

A+++

A++

A+

A

B/C/D

2011 2012 ∆11-12

- 1% 7% 6 pp

1% 10% 13% 3 pp

22% 41% 60% 19 pp

66% 42% 17% 25pp

12%

2012

A+++

A++

A+

A

B/C/D

3%

6%

26%

29%

36%

6% 3% 3 pp

Produtos vendidos por classe de eficiência energética (eletrodomésticos, LCD, LED e plasmas)

 Produtos vendidos por classe de eficiência energética (eletrodomésticos)

Projeto Equipa Worten Equipa (EWE)
Este projeto, que arrancou em 2009, é uma iniciativa de caráter ambiental e social que apela a que os clientes entreguem os 

seus velhos equipamentos nas lojas Worten para que possam ser oferecidos novos equipamentos a instituições de solidariedade 

de todo o país, incluindo Madeira e Açores.

•	 Em	valor	acumulado,	até	2011	a	Worten	tinha	oferecido	8.360	novos	equipamentos,	sendo	contempladas	767	instituições.

•	 Em	2012	foram	recolhidos	4.784	toneladas	de	resíduos	de	equipamentos	elétricos	e	eletrónicos	(REEE),	convertidas	na	oferta	de	2.236	novos	

equipamentos a 241 instituições de solidariedade social de todo o país.

•	 Em	2012,	os	equipamentos,	valorizados	em	mais	de	200	mil	euros,	ajudaram	mais	de	50	mil	utentes.

•	 Até	à	data,	foram	recolhidas	mais	de	18.800	toneladas	de	REEE,	ajudando	mais	de	245	mil	utentes	e	mais	de	1000	instituições	portuguesas	de	

solidariedade social.

•	 O	compromisso	da	EWE	é	oferecer	50€	em	novos	equipamentos	por	cada	tonelada	de	REEE	recolhida.

No entanto, numa base comparável (eletrodomésticos), 

verifica-se um aumento das vendas do número de produtos 

com classes de maior eficiência energética. 

Em 2012, foram incluídos novos equipamentos (LCD, LED  

e plasmas) no universo de equipamentos com rotulagem de 

eficiência energética, tornando a amostra não comparável 

com anos anteriores. 
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A Worten tem vido ainda a patrocinar a Escola Geração Depositrão, uma iniciativa promovida pela ERP Portugal que visa fomentar 

o papel das escolas e dos educadores na área de reciclagem de REEE e de pilhas usadas. No final de 2012, foram anunciadas as 

escolas vencedoras, sendo que cada uma recebeu um cheque oferta no valor de 1000 € para aquisição de novos equipamentos. 

Através deste patrocínio, a Worten reforça o seu papel como entidade responsável em termos ambientais, incentivando, junto 

dos mais novos, um comportamento ambientalmente responsável.

Recursos hídricos

Em 2012, verificou-se um consumo total de água potável nos hiper e supermercados Continente de 659.481 m3, representando 

uma redução de 9% relativamente ao consumo total verificado em 2011. Para o universo comparável de lojas, a redução observada 

relativamente ao ano transato foi de 10%. Por outro lado, o consumo específico de água por área de vendas situou-se em 1,25 m3/m2, 

representando uma redução de 11% face a 2011.

Evolução das emissões de CO
2
e (t) - 

Âmbito 1 + Âmbito 1  + Âmbito 1 Evolução do consumo de água

2010 2011 2012

757.734

1,46 1,40
1,25

724.414
659.481

Consumo total de água (m3)                Consumo específico de água (m3/m2)

A melhoria consistente do desempenho relativamente aos consumos de água, que se vem verificando nos últimos anos nas lojas 

alimentares, resulta não só de uma monitorização rigorosa, como também da implementação contínua de medidas de controlo 

de desperdícios, que têm incidido quer no recurso a equipamentos mais eficientes, quer em medidas comportamentais das 

equipas das lojas, quer ainda na celeridade de resolução de fugas acidentais. A água consumida é essencialmente proveniente 

da rede pública, embora existam furos em algumas lojas, cuja água é utilizada para rega e lavagens de pavimentos exteriores. 

 Redução do consumo de água

As medidas de eficiência hídrica instaladas no mesmo universo de lojas (“Like for Like”), no período 2009-2012, permitiram 

alcançar uma redução de 21%.

Relativamente ao tratamento de águas residuais, a maioria dos efluentes líquidos gerados nas instalações são descarregados 

em coletores públicos, à exceção de três lojas (Vagos, Cancela e Ribeira Brava) e cinco entrepostos (Azambuja, Plaza I, Plaza II, 

C1 e C2), onde esta condição não se verifica por ausência de infraestruturas públicas. De forma a assegurar que os efluentes 

cumprem a legislação aplicável, aquelas instalações estão dotadas de estações de tratamento de águas residuais que dispõem 

de tratamento biológico (tratamento secundário).

Não dispomos de medições da quantidade de efluentes líquidos descarregados, contudo estima-se que, em 2012, tenham sido 

gerados, nas lojas, cerca de 527.585m3 de efluentes líquidos (redução de 9% face a 2011), aplicando-se o fator utilizado em 

engenharia para estes casos, assumindo que 80% da água consumida resulta em efluentes líquidos.



Impacto das embalagens

A Sonae, consciente da importância das embalagens na cadeia de fornecimento, tanto a nível da proteção da qualidade dos 

produtos alimentares e não alimentares, como ao nível da proteção ambiental devido aos impactos das mesmas, tem estudado 

e trabalhado, nos últimos anos, no sentido de melhorar a qualidade, durabilidade e reciclagem das embalagens.

A área do Retalho é responsável pela produção de uma elevada quantidade de resíduos de cartão e plástico proveniente dos 

materiais de embalagens dos produtos vendidos. Neste sentido, temos vindo a trabalhar, junto dos nossos fornecedores, de modo a 

reduzir a quantidade de material utilizado nas embalagens e aumentar a sua reciclabilidade. Relativamente às caixas de transporte, 

a atuação tem sido a dois níveis: substituição de caixas descartáveis por caixas reutilizáveis e otimização da embalagem, através 

da redução do número de unidades para o mesmo volume de produto. De modo a reduzir os impactos, procuramos, junto com os 

nossos fornecedores, criar embalagens adequadas a cada produto (com o menor volume possível), utilizar matérias mais leves e de 

origens mais sustentáveis (inclusão de materiais reciclados) e maximizar as oportunidades de recuperação e reciclagem.

Exemplos práticos podem ser encontrados nos produtos alimentares, onde as embalagens, mesmo otimizadas, permitem 

proteger os alimentos, reduzindo o desperdício dos mesmos. Também nos produtos não alimentares, se observa uma clara 

redução ou eliminação de material de embalagem.

Outros exemplos podem ser identificados na área de eletrodomésticos e eletrónica de consumo, onde nas embalagens destes 

produtos se encontra indicado se o material de embalagem pode ser reciclado, com informação específica de qual o ecoponto 

indicado para depositar o material de embalagem. No caso de produtos de marca própria, deu-se início em 2011 à substituição 

de etiquetas e rótulos dos produtos por impressão direta nos produtos, eliminando estes materiais de embalagem. Em 2012 

constatou-se uma redução de 7,8% nos materiais de embalagem face ao ano anterior.

Compromissos para 2013-2015

Gestão eficiente do impacto ambiental

·	Alargar	o	Programa	de	Certificações	Ambientais	segundo	a	ISO	14001	a	Lojas	das	Áreas	Têxtil	e	de	Desporto

· Manter as atuais Certificações Ambientais segundo a ISO 14001 e alargar o programa de verificação das lojas Worten

· Concluir o programa de substituição do gás refrigerante R22 em centrais de frio 

· Manter o foco na instalação de novas centrais de produção autónoma de energia a partir de fontes renováveis, atendendo a 

disponibilidades de investimento e à legislação sobre Micro e Minigeração de energia

· Promover a utilização de caixas rígidas com forro descartável e substituir as bolsas das caixas rígidas, nas entregas ao domicílio

· Reduzir a utilização de sacos de plástico na distribuição ao domicílio

· Reforçar o conceito Outlet/ UTRAD – Unidade de Tratamento de Artigos Depreciados, tendo em vista a recuperação de artigos que 

seguiriam para o canal de resíduos
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* Vide Glossário

Compromissos para 2013-2015

Gestão eficiente do impacto ambiental

· Implementar boas práticas ambientais em novas instalações (lojas, centros de  fabrico) ou em grandes remodelações de instalações 

existentes (utilização de materiais recicláveis, adaptável às alterações climáticas, eficiência energética, utilização de fontes renováveis, 

eficiência no consumo de água, etc.) 

· Incluir questões ambientais aquando da monitorização da satisfação do cliente

· Implementar tableau de bord ambiental em 80% das lojas Continente e Worten

· Mensalmente, incluir tópicos ambientais nas reuniões Bom Dia

Sonae “footprint”

· Calcular a pegada de carbono de produtos a selecionar

· Implementar um sistema de car sharing*

· Manter o procedimento de otimização de rotas nas entregas de encomendas ao domicílio, contribuindo para  a redução da pegada de 

carbono

· Utilizar carros Tri vs Bi-temperatura nas entregas de encomendas ao domicílio

· Calcular a pegada hídrica de produtos a selecionar

· Estudar e promover as melhores práticas de produção animal e vegetal no sentido de reduzir a pegada carbónica  e hídrica dos produtos 

do Clube de Produtores Continente.

· Promover a redução da pegada carbónica aproximando os locais de produção de produtos perecíveis das lojas Continente, se possível aos 

membros do Clube de Produtores Continente.

Impacto das Embalagens

· Definir objetivo de redução de materiais de embalagem nos produtos marca própria

· Otimizar as caixas de transporte com vista à redução de materiais de embalagem



2.5 Better People

Sendo os colaboradores e fornecedores peças chave para a sustentabilidade da nossa organização, assumimos diversos 

compromissos com vista ao desenvolvimento e bem-estar dos nossos colaboradores e à integração da sustentabilidade na 

cadeia de fornecimento, alinhada com as políticas da Sonae.

1 SGS - Société Générale de Surveillance S.A, organização mundial no domínio da inspeção, verificação, análise e certificação.

Compromissos para 2012 O que fizemos em 2012

Planeamento	 estratégico	 de	 Recursos	 Humanos	 no	

médio-longo prazo

Em 2012 as ações referidas foram iniciadas, fazendo 

parte	do	ciclo	contínuo	de	gestão	de	Recursos	Humanos

Internacionalização de políticas e processos de Recursos 

Humanos

Agilização	da	estrutura	de	Recursos	Humanos	com	vista	

a uma maior eficiência e resposta mais próxima das 

necessidades dos negócios

Alargamento, aos produtores não alimentares da 

certificação do desenvolvimento de Marcas Próprias 

Continente e acompanhamento de produto e 

Fornecedores após desenvolvimento/lançamento de 

acordo com a norma ISO 9001

O alargamento da certificação permitiu a inclusão de mais 

referências de produtos de Marca Própria, ultrapassando 

as 6000 referências.

Desenvolver e iniciar processo de Certificação 

Internacional Fornecedores Sonae

Processo iniciado para o top 5 de fornecedores não 

alimentar, com base  na implementação do Índice 

Qualidade do Fornecedor.

Manter o plano de reforço do número de fornecedores 

auditados

Em 2012, aumentámos em 23% o número de 

fornecedores auditados, atingindo o total 1444 

fornecedores submetidos a processo de auditoria. 

Certificação Social Ética e Ambiental da maioria dos 

fornecedores têxteis (objetivo – 80%)

Este processo, apesar de ter sido implementado em 2012, 

viu o seu ritmo abrandado devido à conjuntura económica 

nacional desfavorável. 

As re-auditorias a fornecedores, para verificação do 

sucesso da implementação das medidas corretivas, irão 

ser realizadas no primeiro semestre de 2013. 

Manutenção da Certificação do Clube de Produtores 

Continente

Em 2012 foi renovada a certificação, através da auditoria 

anual de acompanhamento, realizada pela SGS1.

Manter o plano de reforço do número de fornecedores 

auditados, auditorias de qualificação e de seleção

De acordo com a certificação de desenvolvimento da Marca 

Continente, todos os fornecedores devem passar por uma 

auditoria de qualificação (à exceção dos fornecedores já 

certificados por sistemas de gestão da qualidade, ex. ISO 

2200, IFS, BRC, entre outros). De acordo com o plano anual 

de auditoria a fornecedores, são realizadas auditorias de 

acompanhamento dos fornecedores já existentes.

Parcialmente cumprido Não cumpridoCumprido
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2 Auscultação anual aos stakeholders, em matéria de Sustentabilidade. 

Desenvolvimento do Capital Humano no Retalho 

As pessoas estão no centro do nosso sucesso, por isso continuamos a nossa aposta na formação e desenvolvimento dos nossos 

colaboradores.

“74% dos stakeholders auscultados considera que a Sonae é uma boa empresa para trabalhar”.

Auscultação de stakeholders 20122

Quem são os nossos colaboradores?
No final de 2012, a equipa da área de Retalho era constituída por 36.223 colaboradores, dos quais 91,35% se encontram a exercer 

funções em Portugal, 7,13% em Espanha, 1,40% no Brasil, 0,07% na China e 0,05% na Turquia.

À semelhança do ano anterior, do conjunto de gestores de topo, apenas um se encontra deslocado do seu país de origem, 

refletindo a política de recrutamento do Retalho, a qual assenta na contratação local, contribuindo para a promoção do emprego 

nos locais onde estamos presentes.

Principais indicadores da área de Retalho

Colaboradores 
do Género Feminino

68%*
22.633

Colaboradores 
com funções a tempo inteiro

70%
25.414

Novas
Contratações

40%*
13.394

Colaboradores 
com contrato permanente

75%
27.063

Total de horas
de formação
1.194.420

Colaboradores 
com menos de 35 anos

57%*
18.769

Colaboradores 
Internacionais

9%
3.133

Upword Feedback

Para além do processo de avaliação de desempenho, aplicável a 100% dos colaboradores, em 2012 foi realizada mais uma edição 

do Upward Feedback aos colaboradores da área de Retalho. 

Esta ferramenta de avaliação 180˚ permite aos colaboradores darem feedback às suas Chefias Diretas, relativamente  

à sua atuação enquanto gestores de equipa, num conjunto de domínios relevantes: Organização do trabalho, Motivação  

e Desenvolvimento e Comunicação. É uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, que pretende servir de âncora 

a um processo contínuo de mudança e crescimento individual.

* Âmbito: Portugal



Sonae Retail School 

Na Sonae dispomos de vários programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade 

da empregabilidade dos colaboradores e a gestão de carreira. Na Sonae acreditamos que a aprendizagem contínua é o caminho 

para a excelência. Por isso, continuamos a apostar no desenvolvimento da Sonae Retail School, um sistema global de formação 

sob a forma de escolas e academias alinhadas com os eixos estratégicos dos negócios.

Cada vez mais queremos chegar a todos e dar resposta às especificidades de todas as geografias onde atuamos.

Os nossos fatores de sucesso são já reconhecidos: programas diversificados e segmentados por área e por perfil funcional, 

conteúdos à medida, não esquecendo a bolsa de formadores altamente qualificada. Em 2012, foram 2.356 os formadores/

colaboradores internos que ministraram ações de formação.

Mantivemos um elevado volume de formação ministrada, ultrapassando os 1,1 milhões de horas. Para tal, contamos com o 

desenvolvimento de um leque de conteúdos modulares, atuais e flexíveis nas modalidades formativas adaptadas às nossas 

necessidades: da sala ao elearning, passando pela formação on job e os programas executivos. 

Em 2012, foram realizadas 62.730 ações de formação, num total de 879.855 horas de formação, distribuídas pelos seguintes 

programas:

Academia Comercial 
45 ações

Academia Gestão 
11 ações

Academia de Liderança 
155 ações

Melhoria contínua/Kaizen 
21.830 ações

Escola Perecíveis 
17.390 ações

Escola Vendas 
3 ações

Formação de Processos
/Sistemas 

5.010 ações

Formação técnica 
de fornecedores/produtos  

3.845 ações

Gestão Ambiental
238 ações

Escola Saúde 
79 ações

Academia 
de Competências Transversais 

83 ações
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Bem-estar e satisfação interna

“82% dos stakeholders consultados considera que a Sonae proporciona aos seus colaboradores as devidas condições de higiene, 

saúde e segurança”.

Auscultação de stakeholders 2012*

A Sonae, desde há muito que reconhece que a Segurança e Saúde no Trabalho (SST) constituem um pilar essencial para o 

desenvolvimento sustentado do negócio, pois permitem a otimização de todo o potencial dos nossos recursos humanos, aspeto 

diferenciador e motor de todo o nosso sucesso. Aliás, conscientes da importância que representa a segurança das pessoas e 

a preservação dos bens, como pilar fundamental de sustentabilidade e crescimento, temos vindo a desenvolver um conjunto 

alargado de ações de verdadeira Responsabilidade Social, através de um compromisso visível na prevenção de acidentes de 

trabalho, eliminando e/ou minimizando os riscos e promovendo uma contínua vigilância na Saúde Ocupacional e Bem-estar.

Na Sonae, estamos empenhados na implementação de uma cultura de zero acidentes e pretendemos assegurar que a saúde 

e segurança dos nossos stakeholders nunca seja posta em risco. Atuar, de forma estratégica e com foco, é prioridade máxima. 

A atuação da direção de SST da Sonae centra-se, acima de tudo, na prevenção de acidentes e doenças profissionais. 

Destacamos	as	atividades	de	avaliação	de	riscos;	a	definição,	em	conjunto	com	as	unidades;	de	medidas	que	minimizem	esses	

riscos,	nomeadamente	através	da	formação	aos	colaboradores;	da	relação	próxima	aos	colaboradores	nos	locais	de	trabalho;	da	

realização de safety walks;	de	auditorias	e	simulacros.	

Paralelamente a estas atividades, são realizadas investigações a todos os acidentes de trabalho ocorridos, que permitem 

identificar as causas que contribuíram para a sua ocorrência e, consequentemente, a definição de medidas que visam evitar  

a sua recorrência. 

SST e os nossos colaboradores 

Na Sonae, as pessoas estão no centro do nosso sucesso. Fomentamos o envolvimento e integração dos colaboradores nos 

processos para garantir ambientes de trabalho seguro e saudáveis. 

SST e os nossos stakeholders

A participação dos stakeholders na nossa política de SST, constitui um instrumento essencial na transparência da cultura de SST 

junto do público em geral. Esta transparência permite criar laços de confiança e fidelidade, essenciais para o desenvolvimento  

e sustentação do nosso core business. 

É nosso foco melhorar contínua e diariamente as condições de trabalho e de segurança dos nossos Colaboradores, Clientes  

e outras partes interessadas, dentro das nossas instalações e na sua envolvência.

Tal como nos últimos anos, associamo-nos ao Dia Nacional para a Prevenção e Segurança no Trabalho (28 de abril), demonstrado, 

mais uma vez, o nosso compromisso com a segurança e saúde no trabalho e promovendo a reflexão no que respeita a estas 

questões. 

A campanha “Abril, Segurança Mil” – Edição 2012, baseou-se no tema da campanha da Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho (AESST) - Juntos na prevenção dos riscos profissionais - apelando ao envolvimento de todos na prevenção 

destes riscos. 

Neste âmbito, lançámos o concurso Sonae Safety Day, com o objetivo de promover a dinamização de atividades nas diferentes 

unidades e distinguir as melhores práticas de segurança e saúde no trabalho. 



A participação ativa em atividades que promovem a SST a nível europeu acaba por permitir, por um lado, partilhar experiências e 

vivências inerentes à nossa atividade, bem como desenvolver programas de boas práticas, de acordo com determinados temas, 

possibilitando uma constante intervenção nessas matérias. 

Em 2010 e 2012, a Sonae foi uma das grandes vencedoras dos European Good Practice Awards, prémios da Agência Europeia 

para a Segurança e Saúde no Trabalho, que distinguem as melhores práticas em matéria de segurança e saúde nas organizações. 

Ambas as distinções resultam do trabalho desenvolvido na Sonae, nomeadamente na definição e desenvolvimento de boas 

práticas, com o objetivo de reduzir o risco de acidente e de desenvolvimento de doenças profissionais.

Auditorias 
aos locais de trabalho 2012 

Simulacros
de emergência

1015

370

Consulta 
aos trabalhadores 2012

Taxa de participação -1ª consulta 
· 80% (25.506 respostas)

Taxa de participação -2ª consulta 
· 81% (28.753 respostas)

·131.742 Formandos
· 180.811 Horas de Formação

Programa de formação 
e sensibilização 

de SST e MT* 

· Ações 12
· Participantes 288.988

Ações de sensibilização
e aconselhamento 

em SST e MT

* MT - Medicina no Trabalho

Saúde ocupacional

A promoção da saúde e do bem-estar na Sonae resulta do esforço conjunto da empresa e dos colaboradores.

Procuramos perceber quais os fatores que podem influenciar, tanto positiva como negativamente o bem-estar de forma a atuar 

proactivamente, antecipando as alterações de saúde e queremos ser reconhecidos como uma organização saudável e positiva, 

assente em pessoas motivadas, felizes e mais produtivas.

A medicina no trabalho é transversal a todos os colaboradores e ultrapassa por vezes as fronteiras da empresa, sendo um serviço 

para todos e sempre disponível:

•	 Vigiamos	e	promovemos	a	saúde	dos	colaboradores	através	da	realização	de	exames	médicos	por	profissionais	especializados	que	têm	em	

conta não só os aspetos do trabalho mas também a saúde global das nossas pessoas. 

•	 Contribuímos	 para	 diminuir	 o	 absentismo,	 evitar	 as	 doenças	 profissionais	 e	 colaborar	 na	 prevenção	 de	 acidentes	 de	 trabalho:	 

A existência de consultórios médicos dentro das instalações da empresa, proporciona um serviço mais rápido, eficiente e adaptado às 

necessidades.

•	 Apostamos	 na	 promoção	 da	 saúde	 e	 bem-estar	 através	 do	 desenvolvimento	 de	 diversas	 campanhas	 internas	 para	 sensibilização	 e	

consciencialização de todos sobre prevenção na área da Saúde e adoção de estilos de vida saudáveis.

•	 Disponibilizamos	a	Plataforma interativa Vita Salutis - Solução de Avaliação de Risco Cardiovascular e Conteúdos de Educação para a Saúde. 

•	 Promovemos	vários	rastreios	e	orientação	nutricional	em	colaboração	com	outras	áreas	da	Sonae.

•	 Apelamos	à	responsabilidade	social	dos	nossos	colaboradores	promovendo	dádivas	de	sangue	e	de	medula	óssea.	Contamos	com	1319	dadores	

de medula óssea e colaboramos em todos os apelos de doação nas nossas instalações ou em hospitais.
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O bem-estar dos nossos clientes está também no nosso foco:

•	 Fomos	pioneiros	na	implementação	de	programa	de	desfibrilhação	automática	externa	(DAE),	contando	com	50	operacionais		nas	nossas	unidades.

•	 Temos	 uma	 equipa	 de	 5.800	 socorristas	 com	 formação	 e	 devidamente	 certificados,	 que	 prestam	primeiros	 socorros	 em	 todas	 as	 nossas	

unidades.

Por tudo isto, somos reconhecidos por muitas empresas ligadas à saúde que acreditam na nossa capacidade de influenciar 

positivamente a saúde do cliente interno e externo, sendo nossos parceiros em várias ações. 

Profissionais 

de Saúde

100

Operacionais de DAE

(Defibrilhação 

automática externa)

50

Socorristas

5.800

Exames

médicos

29.027

Consultórios

médicos

150

Satisfação interna

Com um historial de 15 anos, na sua 5ª edição, o Sonae Sharing Views (diagnóstico de clima social) apresentou a maior adesão 

de sempre. Em novembro de 2012 alargou-se o survey aos colaboradores espanhóis e disponibilizou-se a versão eletrónica do 

questionário, a par do formato em papel.

O índice de satisfação resulta do conjunto de reações afetivas do colaborador, positivas ou negativas, ao seu trabalho e à empresa, 

fruto da comparação entre aquele que é o seu desejo e a sua situação atual.

Principais highlights
•	 76% Satisfaction Index reflete uma opinião favorável dos 

colaboradores sobre o seu ambiente de trabalho, a sua função e a 

Sonae como entidade empregadora.

•	 83% Engagement Index indica um forte compromisso dos 

colaboradores com a Sonae, revelando intenções firmes de ficar na 

Sonae.

•	 70% Our Way Index revela a existência de uma cultura sólida e 

enraizada.

•	 73% Manager Index espelha a qualidade da gestão das pessoas, 

condições de trabalho e reconhecimento dos colaboradores com 

base no seu valor e resultados.

•	 78% Equity Index revela que a gestão da Sonae proporciona 

igualdade de oportunidades de desenvolvimento e progressão de 

carreira com base no mérito, independentemente do género.

•	 73% Life Quality Index indicia que a Sonae proporciona a conciliação 

da vida profissional com a vida pessoal.

N= 13.574

59%

N= 16.881

65%

N= 23.410

67%

N= 26.665

76%

Evolução do Índice de Satisfação Global

2001 2005 2008 2012

O survey de 2012 apresentou o índice de satisfação mais 

elevado de sempre.



Responsabilidade na cadeia de fornecimento 

“61% dos stakeholders auscultados considera que a Sonae se rege por princípios de igualdade no relacionamento com os seus 

parceiros de negócio”.

Auscultação de Stakeholders 20123

Seleção e qualificação de fornecedores

Na Sonae regemo-nos, em todos os nossos negócios, pelo princípio de colaboração, defendendo as vantagens do desenvolvimento 

de plataformas mútuas de entendimento com todos os nossos fornecedores. Sob esta orientação, privilegiamos uma atitude 

proativa de procura de soluções benéficas para todos os intervenientes, nomeadamente ao nível da integração da arquitetura 

logística, do desenvolvimento de novos produtos e novos conceitos promocionais, bem como de partilha de informação.

Neste sentido, temos vindo, ao longo dos últimos anos, a integrar práticas de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, 

enfatizando o alinhamento das práticas dos fornecedores com as políticas do Retalho. Estas práticas passam pelo desenvolvimento 

contínuo de mecanismos de seleção e qualificação de fornecedores, tendo em consideração critérios de sustentabilidade como 

requisitos ambientais, de direitos humanos e práticas laborais, de saúde e segurança, entre outros. 

Os nossos contratos gerais de fornecimento incluem cláusulas que abordam estas temáticas (ex. cumprimento da Política de Sustentabilidade 

do Pescado, proibição do trabalho infantil, discriminação, etc.), sendo aplicáveis a todos os fornecedores, independentemente da sua 

origem. De forma complementar, entregamos a todos os nossos fornecedores a Política de Ambiente Sonae.

Portal do Fornecedor
De modo a valorizarmos a relação com os nossos fornecedores, criámos em 2010, o Portal do Fornecedor, uma estrutura que veio 

facilitar e apoiar os processos de comunicação. O Portal do Fornecedor é um moderno e privilegiado canal de comunicação que 

permite estabelecer um relacionamento mais próximo e eficiente na gestão colaborativa da cadeia de fornecimento. Através do 

Portal do Fornecedor, é possível uma rápida, segura, integrada e consistente troca de informações e documentos, o que viabiliza a 

otimização do negócio e a melhoria da prestação de serviços ao cliente final. Entre as diversas vantagens deste portal, destacam-se:

•	 Aumento	da	rapidez	e	disponibilidade	no	acesso	à	informação.

•	 Eliminação	do	risco	de	perda	de	informação;	redução	de	custos	operacionais	e	administrativos.

•	 Melhoria	do	nível	de	serviço	prestado	ao	cliente	final.

Dependendo do grau de risco e origem dos fornecedores, podem ser exigidas certificações dos sistemas de produção, de qualidade, 

ambientais, de higiene e segurança e/ou sociais, adequadas à tipologia de produtos a fornecer, sendo complementarmente 

realizadas auditorias de seleção e qualificação de fornecedores de acordo com uma checklist própria da área de Retalho. As 

auditorias de qualificação visam avaliar se os fornecedores cumprem ou continuam a respeitar as normas da Sonae, podendo 

resultar na sua qualificação e integração no nosso grupo de fornecedores. Na sequência destas auditorias, são implementadas 

diversas ações de melhoria e correção em conjunto com os próprios fornecedores.

No caso de fornecedores internacionais, segue-se um programa de avaliação e qualificação, aplicável no processo de seleção 

de potenciais fornecedores, assim como no processo de qualificação da base atual de fornecedores. As auditorias de seleção 

e qualificação aplicáveis a fornecedores internacionais assentam numa check-list própria de auditoria com avaliação de 286 

requisitos, agrupados em 20 secções, abrangendo a avaliação de requisitos de qualidade, ética, ambiente, higiene e segurança 

das fábricas/fornecedores localizados nas diferentes origens. Desde 2009, o número de fornecedores auditados no âmbito da 

Direção de Qualidade Internacional soma os 1444.

3 Auscultação anual aos stakeholders, em matéria de Sustentabilidade.

* Vide Glossário
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Auditorias de seleção e qualificação da Direção de Qualidade Internacional em 2012

157 Fornecedores sujeitos a auditorias de seleção  35% face a 2011

112 Fornecedores sujeitos a auditorias de qualificação  2% face a 2011

Peso total de fornecedores auditados em valor de compras: 23%  92% face a 2011

Peso de fornecedores internacionais auditados em valor de compras: 75%  185% face a 2011

11 Fornecedores auditados com nível C (não aplicável): 4% dos auditados

Auditorias a fornecedores do Retalho (alimentar e não alimentar)

Sendo a Sonae o responsável final pelos produtos e serviços vendidos, são realizadas inúmeras auditorias a fornecedores 

do retalho alimentar e não alimentar, de modo a avaliar a qualidade dos produtos fornecidos e serviços prestados. A taxa de 

fornecedores auditados tem vindo a aumentar ao longo dos últimos três anos, sendo em 2012 de 85,7% para o retalho alimentar 

e 3,6% para o retalho não alimentar.

70,8% 72,4%
85,7%

3,6%

75,7%

63,0%
70,4%

74,6%
83,3%

88,6%

0,2%9,1%

Percentagem total de fornecedores 
auditados (%)

Percentagem total de fornecedores 
auditados (%)

Percentagem de fornecedores nacionais auditados (%) 
Percentagem de fornecedores internacionais auditados (%) 

Alimentar Alimentar Alimentar

2010 2011 2012

Não
Alimentar

Alimentar Alimentar Alimentar

2010 2011 2012

Não
Alimentar

Em 2012 foram auditados 7,3% dos fornecedores da área Têxtil e 12,1% dos fornecedores da área Eletrónica, verificando-se um 

importante incremento face a 2011.

Percentagem total de fornecedores auditados (%)

2011

Têxtil Eletrónica Têxtil Eletrónica

2012

2,9%
1,2%

7,3%

12,1%

3,9 vezes

7 vezes



Clube de Produtores Continente
 O Clube de Produtores Continente (CPC), fundado em 1998, é uma estrutura de apoio à produção agropecuária, que partiu de 

um desejo de aproximação da empresa aos produtores portugueses. Os objetivos estratégicos do CPC passam, essencialmente, 

pela seleção e promoção de produtos nacionais de acordo com elevados padrões de qualidade e segurança nas nossas cadeias de 

retalho alimentar, prestando, para o efeito, um apoio consistente e estruturado aos seus membros e garantindo, simultaneamente, 

uma via para o escoamento da sua produção. O CPC permite identificar e apoiar o desenvolvimento de produtos nacionais que, 

pelas suas reconhecidas características organoléticas, têm condições para competir aberta e vantajosamente nos mercados em 

que se inserem.

http://clubedeprodutores.continente.pt/index.php

Fundamentos base do CPC

•	 Planeamento: promove o escoamento da produção nacional, através da otimização da capacidade de produção, apoio técnico e acesso a 

protocolos diversos.

•	 Certificação: garante a padronização de qualidade e segurança alimentar dos produtos, promove a autoavaliação dos sistemas produtivos, 

comunica e discute os desafios futuros do mercado, garante a rastreabilidade até o consumidor e promove a responsabilidade ambiental.

•	 Partilha do conhecimento: analisa os sistemas produtivos e as necessidades da produção nacional, o perfil do consumidor, tendências de 

mercado e estratégia de comercialização, promove a inovação de produtos e processos, formação e informação, com fluidez de comunicação, 

tendo em vista uma meta comum – a competitividade.

 Em 2012, a certificação com base na Especificação Técnica Clube de Produtores foi renovada, uma vez que o CPC cumpria  com 

os requisitos estabelecidos. Esta especificação, única no mercado, reconhece o caráter inovador desta associação e evidencia 

uma atitude proactiva perante os clientes, demonstrando elevados padrões de qualidade e segurança comprovada. A certificação 

veio reconhecer a aposta de uma política de melhoria contínua do CPC de forma a conjugar a riqueza dos produtos genuinamente 

nacionais à grande força de uma cadeia de hipermercados com milhões de consumidores em todo o país.

O Clube de Produtores Continente continua a ser uma aposta muito sólida da Sonae no desenvolvimento económico nacional e 

regional. No final de 2012 contava com 253 membros (mais 9 que em 2011) e, em termos de volume de compras aos membros 

do Clube, o valor foi de 235 milhões €, um crescimento de 34% face ao ano anterior.

Em 2012, o Clube de Produtores Continente esteve representado em vários eventos, dos quais se destacam:

Evolução das emissões de CO
2
e (t) - 

Âmbito 1 + Âmbito 1  + Âmbito 1 Compras aos sócios (€ Milhões)

2009 2010 2011 2012

140
168 176

235
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•	 «Mercado	de	Sabores	–	Edição	Norte»	no	Edifício	da	Alfândega,	que	teve	como	objetivo	a	promoção	dos	sabores	e	saberes	do	Norte	de	Portugal;

•	 «Mega	Pic-Nic	Continente»,	realizado	em	Lisboa,	por	onde	passaram	mais	de	meio	milhão	de	visitantes;

•	 «Mercado	de	Sabores»,	com	cerca	de	55	mil	participantes	e	através	do	qual	os	Produtores	de	Norte	a	Sul	escoaram	14	toneladas	de	produtos;

•	 «Mercado	de	Sabores	Continente	III»	realizado	em	Lisboa;

Cerca de 100 stands	«edição	Lisboa	e	Porto»	de	produtores	do	Clube	de	Produtores	Continente	deram	a	provar	e	degustar	as	melhores	iguarias	

nacionais em diversos eventos

No âmbito deste programa, desenvolvemos o Prémio Inovação Clube de Produtores, que já vai na terceira edição, onde são 

destacados os membros do Clube pelo seu desempenho e alinhamento com as políticas do Retalho. O Prémio Inovação 2012 foi 

atribuído ao projeto “Presuntos Tradicionais Portugueses: A importância de sinergia entre diferentes produtores.

Compromissos para 2013-2015

Desenvolvimento do capital humano

· Aumentar a representatividade de mulheres em cargos de gestão 

· Monitorizar continuamente os indicadores internos de diversidade

·	Manter	o	planeamento	estratégico	de	Recursos	Humanos	no	médio-longo	prazo	

·	Dar	continuidade	à	internacionalização	de	políticas	e	processos	de	Recursos	Humanos	

·	Dar	continuidade	à	agilização	da	estrutura	de	Recursos	Humanos	com	vista	a	uma	maior	eficiência	e	resposta	mais	próxima	às	necessidades	

do negócio 

Bem-estar e satisfação interna

· Implementar um programa de promoção da Saúde 

· Implementar uma ferramenta informática de suporte ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança da Sonae

· Manter o foco numa alimentação saudável e equilibrada junto dos colaboradores  (ex. ações de formação/sensibilização aos pais, em 

matéria de obesidade infantil)

·	Continuar	a	promover	a	comunicação	interna	sobre	os	temas	referentes	a	Saúde,	Bem-Estar,	Higiene	e	Segurança,	junto	dos	colaboradores



Compromissos para 2013-2015

Responsabilidade na cadeia de fornecimento

· Implementar o Manual de Fornecedores, que inclui a Política de Fornecedores e o Código de Conduta para Fornecedores 

· Elaborar um Manual de Fornecedores/Sub-Contratados sobre Segurança, com a descrição das boas práticas nesta matéria, e divulgar.

· Reforçar o número de fornecedores de marca própria auditados, incluindo a auditorias de qualificação  e seleção 

· Aumentar o número de fornecedores têxtil certificados nos pilares Social, Ético e Ambiental

· Garantir a manutenção da certificação do Clube de Produtores Continente, segundo especificação técnica Clube de Produtores

· Formalizar um procedimento de avaliação das não conformidades encontradas em auditorias a fornecedores









Free Float
22.2%

Sonae SGPS S.A.
53.2%

Ações Próprias
1.2%

BCP S.A.
3.4%

France Télécom
20.0%

“O nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável está diretamente ligado à nossa ambição de sermos o melhor 

prestador de serviços de comunicações em Portugal. Acreditamos que esta indústria oferece inúmeras oportunidades e estamos 

fortemente empenhados em desenvolver produtos, serviços e soluções inovadoras que não só satisfaçam as necessidades dos 

mercados em que atuamos, mas que também gerem valor para os nossos clientes, parceiros, acionistas e comunidade. Neste 

sentido, foi particularmente gratificante termos conseguido cumprir com as metas a que nos tínhamos proposto e ver os nossos 

esforços reconhecidos pelo Carbon Disclosure Project, em cujo ranking de empresas de telecomunicações a Sonaecom ocupou o 

primeiro lugar em Portugal e o segundo lugar a nível ibérico”.

Miguel Almeida, CEO Optimus

3.1 Enquadramento

Missão

A Sonaecom é uma empresa orientada para o crescimento, cuja ambição é ser a melhor prestadora de serviços de comunicações 

em Portugal, criando um ambiente de eleição para o desenvolvimento do potencial dos melhores profissionais.

A Sonaecom procura, de uma forma determinada, criar consistentemente produtos, serviços e soluções inovadores que 

satisfaçam integralmente as necessidades dos seus mercados e gerem valor económico superior.

Valores

Ética e Confiança | As pessoas no centro do nosso sucesso | Ambição | Inovação | Responsabilidade Social | Frugalidade e Eficiência 

| Cooperação e Independência

Estrutura simplificada da Sonaecom
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Áreas de negócio

Telecomunicações
Optimus

Marca única da Sonaecom para o sector 

das Telecomunicações, com soluções de 

última geração de Voz, Internet, Televisão 

e Dados, através de terminais móveis ou 

fixos, permitindo aos clientes usufruir de 

múltiplas soluções adaptáveis a cada perfil.

Media
Público

O Público é o jornal diário de referência em 

Portugal e é o quarto entre os jornais 

diários em termos de circulação. Difunde a 

sua informação em distintas plataformas: 

Imprensa, Internet e Telemóvel.

A área de SSI inclui as empresas Bizdirect, 

Mainroad, WeDo e Saphety e fornece 

soluções de Business Assurance, IT 

Management Services, soluções de 

faturação totalmente integradas e 

soluções TI multimarca.

Software 
e Sistemas 

de Informação
Bizdirect, Mainroad, 
WeDo Technologies,

Saphety

Entrada de Clientes 841.430.446 € 4%

Valor Retido 215.675.503 € 10%

Valor distribuído 625.754.944 € 9%

· Colaboradores 91.061.871 € 1%

· Estado 3.898.842 € 25%

· Sociedade 48.234.350 € 16%

· Fornecedores 461.741.761 € 13%

· Banca 20.711.843 € 19%

Colaboradores 2.045 0,5%

Investimento em formação 1.086.979 € 30%

Percentagem voluntariado 20% 4%

Cobertura 4G da população portuguesa 80% -

Consumo de energia indireta, GJ 339.691

Consumo de energia direta, GJ 45.841

Emissões de GEE, tCO
2 35.301

Eficiência energética Optimus
 – Serviço de Dados, kWh/Gb 

5,1

Eficiência energética Optimus 
– Serviço de Voz, kWh/min 

0,0184

6%

12%

5%

2%

23%

8%Produção de resíduos, t 505,428

Principais Indicadores 2012

Desempenho Económico

Apesar de as vendas da empresa terem recuado 4,4% em 2012, a Sonaecom obteve uma progressão notável em termos dos 

resultados operacionais, ou EBITDA, de 4,5% e um resultado líquido superior em 21% ao verificado em 2011.
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 – Serviço de Dados, kWh/Gb 

5,1

Eficiência energética Optimus 
– Serviço de Voz, kWh/min 

0,0184

6%

12%

5%

2%

23%

8%Produção de resíduos, t 505,428

Entrada de Clientes 841.430.446 € 4%

Valor Retido 215.675.503 € 10%

Valor distribuído 625.754.944 € 9%

· Colaboradores 91.061.871 € 1%

· Estado 3.898.842 € 25%

· Sociedade 48.234.350 € 16%

· Fornecedores 461.741.761 € 13%

· Banca 20.711.843 € 19%

Colaboradores 2.045 0,5%

Investimento em formação 1.086.979 € 30%

Percentagem voluntariado 20% 4%

Cobertura 4G da população portuguesa 80% -

Consumo de energia indireta, GJ 339.691

Consumo de energia direta, GJ 45.841

Emissões de GEE, tCO
2 35.301

Eficiência energética Optimus
 – Serviço de Dados, kWh/Gb 

5,1

Eficiência energética Optimus 
– Serviço de Voz, kWh/min 

0,0184

6%

12%

5%

2%

23%

8%Produção de resíduos, t 505,428

Desempenho Social

Desempenho Ambiental

A Optimus lançou a One Care, uma solução inovadora que permite a deteção de situações de risco e a localização e 

acompanhamento à distância de pessoas com necessidades ou em situações especiais.

Resultado da estratégia de gestão energética e consequente implementação de medidas de redução do consumo de energia, 

a Sonaecom obteve no CDP Iberia 125 Climate Change Report 2012 a 1ª posição entre as empresas de telecomunicações em 

Portugal e a 2ª posição em termos Ibéricos.

A intenção da Sonaecom é reportar as suas práticas de gestão de sustentabilidade, resultados e programas de uma forma 

consistente e transparente, dando provas que sustentem as declarações de progresso e objetivos alcançados e identificando 

áreas em que necessitamos de melhorar.
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Ciclo Estratégico

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUNJUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Análises benchmark, indicadres internos e setoriais

Auscultação stakeholders

Workshop interno

Conclusões: matriz impacto questões vs stakeholders

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUNJUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Aprovação estratégia e objetivos

Stakeholders: análise informação mecanismos internos de auscultação

Indicadores; recolha e monitorização

Auditoria: verificação relatório e indicadores GRI e ISO 14001 e 9001

Direções: análise desempenho anual e definição plano ação anual

Comissão executiva: aprovação plano anual, relatório desempenho anual 
e relatório sustentabiidade

Ciclo Operacional

3.2 Estratégia de Sustentabilidade

De forma a dar o máximo de valor acrescentado a todos os stakeholders e promovendo um diálogo aberto com todos, a 

Sonaecom incluiu aspetos económicos, ambientais e sociais na estratégia de gestão. Deste modo, minimiza os riscos e potencia 

a oportunidade de integrar na estratégia as necessidades dos seus stakeholders, bem como, identificar oportunidades de 

crescimento.

Como é gerida a sustentabilidade?

A Sonaecom desenvolveu, em 2008, uma estrutura através da qual é gerida a área da sustentabilidade. Esta abrange a atribuição 

de responsabilidades internas e a definição de dois ciclos (estratégico e operacional). 

Ciclo estratégico (trianual) de grande reflexão e abertura aos stakeholders, com a contribuição dos quais é determinada a 

estratégia, os objetivos e um plano de ação;

Ciclo operacional (anual) no âmbito do qual são analisados os resultados do ano anterior e estabelecidos objetivos anuais; 

identificadas as ações necessárias para conseguir atingir esses objetivos; realizadas auditorias de monitorização de desempenho 

para determinar o desempenho anual relativamente a indicadores GRI e objetivos; e analisados esses resultados e definidas 

novas ações de melhoria. Através dos mecanismos internos já existentes de auscultação dos stakeholders, a Sonaecom procura 

ainda avaliar a evolução das questões por eles identificadas no ciclo estratégico e incorporá-las nos objetivos anuais.

O Gabinete de Sustentabilidade lidera o progresso na direção do desenvolvimento sustentável, cuja coordenação é da 

responsabilidade da área de Sustentabilidade, integrada na Direção de Comunicação Institucional & Sustentabilidade.



Quais os desafios?

Da consulta aos seus stakeholders, a Sonaecom obteve um conjunto de questões que lhe permitiram definir a sua estratégia 

para o triénio 2012-2015, identificar áreas a melhorar e definir as ações necessárias para atingir os objetivos propostos.

3.3 Resumo do desempenho

0 compromisso para com o desenvolvimento sustentável está diretamente ligado à ambição da Sonaecom de ser o melhor 

operador de comunicações em Portugal. A Sonaecom acredita que este setor oferece inúmeras oportunidades para criar uma 

sociedade melhor e em conjunto com os colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e organizações do terceiro setor, 

continua a explorar novas oportunidades, que se traduzem em ganhos para a sociedade e todas as partes envolvidas.

Os compromissos de sustentabilidade assumidos pela Sonaecom testemunham o seu crescente interesse em contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade através de produtos e serviços inovadores. Os compromissos relacionam-se com os três desafios 

de sustentabilidade - Responsible Life, Green Life e E-life - determinados no final de 2011, através da definição de projetos a 

desenvolver entre 2012-2015. 

Responsible Life

Atuar de forma responsável com os 

colaboradores, clientes e fornecedores.

Nível de ambição crescente

E-Life

Desenvolver produtos e serviços com 

impacto na qualidade de vida da 

sociedade.

Green Life

Reduzir o impacto ambiental do negócio e 

desenvolver produtos e serviços que 

contribuam para reduzir a pegada de 

outras organizações e da sociedade.

Ciclos estratégico e operacional da sustentabilidade

O ano de 2012 caraterizou-se por ser um ano de mudanças implementadas com o intuito de tornar a gestão da sustentabilidade 

mais ágil e eficiente. Nesse sentido, durante este ano, a gestão do Gabinete do Ambiente e do Sistema de Gestão da Qualidade 

foram integradas na área de Sustentabilidade, que, desta forma, passou a integrar nos seus ciclos estratégico e operacional a 

gestão dos sistemas de qualidade e ambiente.
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Responsible Life

O Responsible Life tem como objetivo atuar de forma responsável com os colaboradores, clientes e fornecedores, abrangendo 

cinco temas:

Código de Conduta e formação
A Sonaecom realizou, em 2012, uma reflexão sobre o Código de Conduta, com o propósito de reconhecer oportunidades de 

melhoria, esclarecer o entendimento relativamente a cada um dos pontos e consolidar os mecanismos estabelecidos para 

reportar alegadas infrações aos princípios aí descritos. Para esta análise foi realizado um benchmark com as melhores práticas do 

mercado e uma pesquisa detalhada das recomendações de entidades de referência, tanto ao nível de códigos de conduta como 

de temas específicos incluídos no Código. A partir das áreas de melhoria identificadas, a Comissão de Ética discutiu e aprovou um 

conjunto de alterações à atual versão do Código.

As oportunidades de melhoria reconhecidas levaram a um conjunto de orientações com o propósito de fortalecer o entendimento 

das regras de conduta, normas e políticas existentes relativas a questões éticas e dar a conhecer os mecanismos internos disponíveis 

para apoiar uma tomada de decisão esclarecida ou mesmo prestar explicações adicionais ou reportar uma alegada irregularidade. 

Para dar resposta a este desafio, a Sonaecom deu início ao desenvolvimento de um programa de comunicação e formação em 

Ética, que nesta 1ª fase do plano apenas abrangeu os colaboradores da Optimus, Serviços Partilhados e Centro Corporativo. 

Ética

Para a Sonaecom o profissionalismo, integridade, 

transparência e independência são uma exigência do 

dia-a-dia e assumem-se como um elemento crucial 

para o sucesso do negócio. 

Marketing 
Responsável

Cadeia de 
Fornecimento

Segurança 
e Privacidade

Colaboradores

O Marketing Responsável para a Sonaecom significa 

ter a preocupação de desenvolver e disponibilizar 

produtos e serviços com elevados padrões de 

qualidade e fiabilidade que satisfaçam as 

necessidades dos clientes e que sejam divulgados e 

comercializados de forma clara e transparente.

A Sonaecom está empenhada em desenvolver as 

condições necessárias para uma utilização segura dos 

seus serviços, pelo que revalida o compromisso que 

tem com os clientes quanto às questões prioritárias de 

segurança e privacidade. 

A Sonaecom presta particular atenção à seleção de 

fornecedores e à relação com os mesmos. A qualidade 

dos produtos e serviços adquiridos pela Sonaecom é 

fundamental para manter e melhorar a posição dos 

seus próprios serviços. 

Na Sonaecom procuramos incrementar um ambiente 

de trabalho que fomente o respeito pela dignidade, 

diversidade e direitos de cada pessoa e o 

desenvolvimento pessoal e profissional, para que os 

colaboradores se desenvolvam pessoal e 

profissionalmente, respeitando o equilíbrio entre a 

vida profissional e a vida pessoal de cada Colaborador.



Projeto cultura Optimus
O enorme dinamismo do mercado das telecomunicações levou a que, em 2010, a Optimus 

protagonizasse um programa transversal na Companhia – Optimus 3.0 –, que teve como 

objetivo a adaptação do modelo operativo às novas condições de mercado, com enfoque, 

simultaneamente, em crescimento e rentabilidade. No âmbito deste programa foi criada 

uma equipa de projeto dedicada ao desenvolvimento e promoção da cultura organizacional, 

de forma a torná-la num ativo estratégico.

Uma evolução cultural desta natureza só é possível se se acionarem as alavancas que 

conduzem a uma mudança efetiva dos comportamentos e atitudes dos colaboradores. Deste 

modo, a Optimus identificou as alavancas acionáveis – Liderança, Ferramentas & Processos, 

Comunicação, Formação e Processos & Sistemas de RH –, sobre as quais desenvolveu um 

plano de transformação com ações específicas a desenvolver e implementar. 

Em 2012 foi realizado um novo estudo de cultura organizacional com uma taxa de sucesso 

de participação de 84%. Os resultados do estudo deram insights muito proeminentes para 

a consolidação de uma cultura forte e diferenciadora, demonstrando um sólido alinhamento 

das pessoas com as metas e objetivos da empresa.

Avaliação da satisfação dos clientes Optimus
A Optimus lançou, em 2012, um novo estudo de tracking de satisfação, com periodicidade semestral para cada um dos negócios 

(Móvel Residencial, Mass Business, Optimus Home, Optimus Kanguru e Optimus Clix). O estudo é executado tendo por base um 

questionário em que é avaliado o nível de satisfação global dos clientes com o serviço prestado, o nível de satisfação com vários 

fatores relevantes para cada serviço, a interação dos fatores entre si e o seu contributo para a satisfação global.

No final de 2012, lançou também um novo estudo de avaliação de satisfação dos clientes de todos os negócios com os canais 

Optimus com os quais contactaram: assistente (SAC), IVR, chat, e-mail, site, gestor de Cliente*, loja e agente*. 

* Apenas para Optimus Negócios

Compromissos para 2012 Desempenho 2012 Status

Alargamento do programa Take-Off 

às lojas e serviço de pós-venda. 

O programa foi desenhado, no entanto, não foi lançado devido a alterações 

organizativas que levaram a que fosse necessário colocar o lançamento do 

programa em standby.  

85%

Realizar nove sessões do Take Off. 

O compromisso de realização de nove sessões de Take Off foi definido tendo 

como pressuposto o alargamento do programa às lojas e serviços de pós-venda.

Não se tendo verificado esse alargamento, o compromisso não pode ser 

concretizado na sua totalidade.   

80%

Revisão do Código de Conduta.

Em 2012, a Comissão de Ética discutiu e aprovou um conjunto de alterações à 

atual versão do código. Em 2013 será divulgado, junto dos stakeholders, o Código 

de Conduta reformulado.  

80%

Plano de formação e comunicação 

de Ética para colaboradores. 

Em 2012 foi dado início ao desenvolvimento de um programa de comunicação e 

formação em Ética que abrangeu os colaboradores da Optimus. 
100%
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Green Life

Uma vez que o setor das Tecnologias de Informação e Comunicação é responsável por impactos ambientais e é gerador de 

soluções que reduzem o consumo de recursos energéticos e materiais nas atividades de terceiros, o desafio estratégico  

Green Life reconhece os seguintes objetivos: 

 1. Minimizar os efeitos ambientais adversos do negócio em toda a cadeia de valor, desde a produção de equipamentos  

e instalação de infraestruturas pelos fornecedores, à utilização dos produtos e serviços pelos clientes; 

 2. Apostar no desenvolvimento de soluções que substanciem o potencial das novas tecnologias, melhorando o desempenho 

ambiental em setores que vão desde indústria ao comércio e aos serviços.

Compromissos para 2013-2015 meta Desempenhos 2012

Plano de formação e comunicação de Ética para 

fornecedores e parceiros de negócio.
2013

Em 2012, foi dado início ao desenvolvimento de um programa de 

comunicação e formação em Ética, que apenas abrangeu os colabo- 

radores da Optimus, Serviços Partilhados e Centro Corporativo. 

Reportar a avaliação integrada qualidade, social 

e ambiental dos fornecedores.
2013

Foi estabelecido como objetivo de médio prazo efetuar uma profunda 

revisão do processo de avaliação de fornecedores, reforçando  

a componente quantitativa da informação recolhida e integrando-a 

plenamente nos nossos processos de decisão.

Com o objetivo de sustentar a estratégia de 

serviço ao cliente, existe um indicador-chave 

designado de Customer Effort Score (CES). O 

objetivo, em 2013, é que o CES seja inferior a 3.5.

2013 -

Ao nível da experiência de serviço prestada aos 

clientes pretende-se que a taxa de resolução no 

momento de contacto seja de 95%.

2013 -

5% do volume de horas de formação desen- 

volvida através de e-learning.
2014 Em 2012, 4% do volume de formação foi realizada através de e-learning.

Desenvolver política de compras responsáveis. 2014

Em 2012, a Sonaecom integrou um grupo de trabalho no âmbito 

do Fórum de Sustentabilidade da Sonae, que desenvolveu uma 

proposta de Código de Conduta para fornecedores e a Política de 

relacionamento com fornecedores da Sonae, que se encontra em 

validação. A Sonaecom irá ajustar estes instrumentos à sua realidade.

Aumentar em 20% o número de fornecedores 

classificados positivamente na avaliação anual, 

face à avaliação de 2011.

2015

Este compromisso decorre de um conjunto de ações previstas no 

âmbito da gestão do ciclo de vida dos produtos e serviço. Apenas 

existirão resultados do mesmo em 2015.



Energia e emissões de carbono
Em 2012, a Sonaecom continuou a reduzir o consumo de energia. O consumo total – direto e indireto, 86% do qual eletricidade 

– registou uma redução de 7% em relação ao ano anterior. 

A maior descida verificou-se nos data centers* (-17%), em consequência de um conjunto de medidas de melhoria de eficiência 

energética dos equipamentos de climatização e otimização do sistema de cablagem. Na rede de telecomunicações, que 

representa 70% dos consumos totais, a redução foi de 3%. A Sonaecom continuou com a modernização da rede de acesso 

móvel, um projeto iniciado em 2010, que abrangeu, até ao final de 2012, um total de 1.967 sites (este projeto será concluído em 

2013, com a intervenção nos 15 últimos sites) e melhorou as condições de cobertura de rede em todo o país. Com a instalação de 

equipamentos mais compactos e energeticamente eficientes, o projeto permitiu também otimizar espaço e reduzir consumos. 

Esta redução foi menos acentuada em 2012, devido ao desenvolvimento da rede 4G, que implicou a instalação de mais 

equipamentos consumidores de energia. A rede de sites fixos foi também objeto de ações de otimização energética que geraram 

uma redução de 25% no consumo de eletricidade.

Em 2012 a Sonaecom iniciou, ainda, o teste de novas soluções de ventilação forçada em sites, em substituição de unidades de 

ar condicionado. Estamos perante uma solução promissora em termos de redução de consumos energéticos (estimativa de 

redução de cerca de 5.000 kWh/site/ano), se prevê implementar em mais de 300 sites.

O ano de 2012 ficou ainda marcado pelo arranque operacional do projeto SavEnergy, liderado pela Optimus, no âmbito do qual se 

estão a desenvolver novas soluções móveis de autonomia energética de sites, baseadas em micro-geração renovável.

SavEnergy – I&D para autonomia energética de sites móvel
Com o objetivo de reduzir, ou mesmo eliminar, o consumo de energia elétrica da rede através da redução de necessidades de 

AVAC*, da produção própria a partir de fontes renováveis e do controlo integrado de todos os componentes através da tecnologia 

Energy Box, a Optimus lidera um projeto de desenvolvimento de novas soluções para otimização energética e micro-geração 

renovável em estações de comunicações móveis.

Os resultados do projeto, desenvolvido em consórcio com a Efacec e a Fraunhofer Portugal, permitirão novas abordagens  

à operação e manutenção da rede, abrindo a possibilidade à instalação de sites em edifícios e locais sem ligação à rede elétrica, 

com benefícios ao nível da redução de consumos de energia, emissões de carbono, custos operacionais.

1. Reduzir o impacto ambiental do negócio

Cadeia de Valor

+ Energia / +Materiais

2. Desenvolver produtos e serviços que reduzam 
o impacto ambiental dos clientes e da sociedade

Soluções Sonaecom

Cadeia 
de

Fornecimento

Operações
Sonaecom

Energia/ Carbono

Materiais Resíduos

Utilização
de produtos

e serviços

Colaboração 
e 

teleconferência

Conetividade 
M2M Desmaterialização

Alojamento 
e 

processamento

* Vide Glossário
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Ofertas
308

Boleias
> 150

Km Partilhados
96.404

Car Sharing – Da ideia à prática

Lançado em maio de 2012, o Car Sharing trata-se de uma plataforma interna de partilha de viaturas em deslocações em serviço, 

pensada e desenvolvida de raiz a partir de uma ideia de um colaborador Optimus. Disponível através do telemóvel e da intranet, 

a aplicação junta oferta e procura de boleias, num interface simples e intuitivo.

Esta plataforma apresenta várias vantagens: benefícios ambientais resultantes da redução de consumo de combustível  

e emissões de CO
2
; redução de custos com deslocações em serviço e reforço de equipas de trabalho.

 

Fleet Management 
No âmbito do desenvolvimento de soluções que visam a minimização do impacto 

causado pela atividade de outras organizações, a Optimus desenvolveu o Fleet 

Management: uma nova solução desenvolvida em parceria com a Cartrack, 

orientada para a gestão de frotas de comerciais ligeiros.

Esta solução possibilita a localização em tempo real do veículo, o registo de 

dados e sua transmissão através da rede GSM/GPRS, e a análise detalhada de 

informação de rota e perfil de condução. 

Para avaliar as poupanças obtidas com a solução na prática, a Cartrack 

monitorizou durante um ano um conjunto de 50 viaturas pertencentes a quatro 

clientes. Os resultados obtidos em condições reais de utilização comprovam as 

estimativas: redução média de 14% nos quilómetros percorridos, em resultado 

da otimização de rotas; redução média de 4% na velocidade média de circulação, 

em resultado de um perfil de condução mais prudente.

O efeito conjugado destas duas alterações aponta para reduções superiores  

a 15% no consumo de combustível, com consequências diretas na emissão de 

CO
2
 e benefícios adicionais de redução da sinistralidade.



O que vamos fazer?

Desmaterialização
A Sonaecom, através da Saphety, disponibiliza soluções que possibilitam a desmaterialização, simplificação e automatização de 

processos de negócio entre organizações. 

O Saphety Doc trata-se de uma solução de faturação eletrónica, garantindo a digitalização de todo o processo, desde a emissão 

da fatura ao seu envio e aprovação, mantendo o valor legal e fiscal dos documentos. A faturação eletrónica reduz até 80% do 

custo total de processamento e permite reduzir a pegada de carbono do cliente, diminuindo o consumo de papel, a produção de 

resíduos e o consumo energético associado a todo o processo.

No final de 2012, o número total de faturas com valor legal armazenadas na plataforma Saphety Doc ascendia a 24,5 milhões.  

A substituição das respetivas faturas em papel evitou o consumo de cerca de 50 milhões de folhas e o abate de quase 10.000 árvores.

O que fizemos em 2012?

Compromissos para 2012 O que fizemos em 2012 Status

· Reduzir em 10% o consumo de energia da rede.

A redução na rede de telecomunicações foi de 3%. 

Esta redução foi menos acentuada em 2012, devido ao 

desenvolvimento da rede 4G, que implicou a instalação de 

mais equipamentos consumidores de energia.

30%

Compromissos para 2013-2015 meta Desempenhos 2012

· Implementação do projeto SavEnergy (autonomia 

energética) em seis estações de comunicações 

móveis.

2013

No início de 2012 foi concluída a instalação dos 

dois primeiros protótipos estando ainda prevista 

a instalação de mais três. A decisão de apenas 

construir cinco protótipos decorre do trabalho de 

investigação realizado que concluiu que as restantes 

tecnologias analisadas não eram viáveis.

· Quantificar a pegada de carbono do serviço Optimus 2013 -

· Definir uma meta de médio prazo para a redução de

  emissões de GEE.
2015
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E-life

Uma vez que a Sonaecom reconhece o papel crucial que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) assumem na melhoria 

da inclusão social, na atribuição de poder às pessoas e no estímulo de uma sociedade de conhecimento, o eixo estratégico E-Life 

baseia-se no compromisso de desenvolver produtos e serviços com impacto na qualidade de vida das pessoas e visa responder 

a 3 objetivos: 

Garantir o acesso a todos os clientes, 

independentemente da idade, capacidade, 

língua, cultura e literacia em tecnologias de 

informação, através do desenvolvimento de 

produtos e serviços com elevado valor 

social e ambiental

Fazer das TIC um fator de inovação 

e contribuir para a sociedade

de informação

 Contribuir para o aumento de 

atividades que gerem valor económico 

na comunidade local (recrutamento 

local, investimentos na comunidade, 

fornecedores locais, etc.)

A Sonaecom deu importantes passos em matéria de inovação, ao desenvolver soluções novas para o mercado. Exemplos disto 

são a parceria tecnológica com a nova Central Nacional de Táxis Digital e o OneCare-Safe, produtos e serviços com impacto na 

sociedade e na qualidade de vida das pessoas, desenvolvidos no sentido do cumprimento dos objetivos do E-life.

Mais segurança, maior rentabilidade e melhor e mais rápida resposta à procura de serviços de táxi
A Optimus é o parceiro tecnológico da nova Central Nacional de Táxis Digital, um projeto da ANTRAL - Associação Nacional 

dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros. A nova central assume um papel fundamental na segurança dos 

motoristas de táxi e dos seus passageiros, já que possui um sistema equipado com um “botão de pânico” ligado à central, que 

contactará de imediato as autoridades competentes, caso seja necessário.

A central possibilita também uma gestão de frotas mais eficiente, com possibilidade de despacho de serviços, um maior controlo 

da atividade, uma atribuição de serviços automática ou a capacidade de avaliação da rentabilidade do negócio e redução de custos.

Em 2012, a Sonaecom investiu cerca de 48,2 milhões de euros em projetos relacionados com a Sociedade de Informação.



Acompanhamento à distância de pessoas com necessidades especiais
Em parceria com a Intellicare, a Optimus desenvolveu uma solução inovadora que permite 

a deteção de situações de risco e a localização e acompanhamento à distância de pessoas 

com necessidades ou em situações especiais. Esta solução está equipada com um sensor de 

deteção de quedas com botão de pânico para pedido de auxílio, localização via GPS e permite a 

comunicação por mensagens e voz.

O OneCare-Safe baseia-se na utilização regular de um equipamento de pequenas dimensões 

que, através da rede móvel da Optimus, possibilita gerar alarmes com informação sobre  

a sua localização. Esta solução foi especialmente concebida para o acompanhamento e monitorização de seniores e de pessoas 

com necessidades especiais, particularmente quando o utilizador vive sozinho ou se encontra fora de casa. 

Esta solução permite, ainda, a monitorização por corporações de bombeiros, lares, clínicas, outros profissionais de saúde ou por 

familiares de pessoas com necessidade de acompanhamento.

http://www.optimus.pt/Connect/Oferta/Produtos/onecare-safe

Campanha de educação ambiental “Charcos com vida”
A Optimus é parceira do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO) 

responsável pela implementação da campanha de educação ambiental “Charcos com vida”. Esta campanha tem como propósitos:

•	 Promover	o	conhecimento	dos	charcos,	a	sua	 importância,	ameaças	e	biodiversidade,	disponibilizando	um	conjunto	de	 ferramentas	para	a	

exploração científica e pedagógica. 

•	 Criar	novos	charcos,	possibilitando	contribuir	para	inverter	o	declínio	do	número	destes	importantes	habitats e equipar as entidades de um 

“laboratório vivo”.

A campanha dirige-se a toda a comunidade escolar, sendo aberta à participação de outras entidades, como associações, câmaras 

municipais, centros de educação ambiental e particulares. 

Até ao final de 2012, contou com a inscrição de cerca de 140 entidades, 1.100 charcos foram inventariados, 28 adotados e perto 

de 3.000 alunos foram envolvidos na campanha.

Smile – as nossas competências ao serviço da comunidade

O Smile, programa de intervenção na comunidade, procura consciencializar os colaboradores sobre as questões de exclusão 

social, encorajando-os a envolverem-se ativamente na comunidade numa base de voluntariado. 

De forma a promover o voluntariado e sensibilizar os colaboradores para a sua importância, a Sonaecom cede a cada colaborador 

oito horas anuais para esta atividade. Adicionalmente, por cada dia de férias que o colaborador marque para fazer voluntariado,  

a empresa cede um dia adicional para que este realize mais ações de voluntariado (num máximo de 3 dias).
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Número de voluntários

Número de horas de voluntariado

Número de organizações 
terceiro setor parceiras

Pessoas impactadas 

2.200

7.200

51

16.500

Número de formandos

Percentagem voluntariado 2012

1.700

20%

Em 2012, ainda no âmbito do Smile Competências, a Sonaecom criou a primeira sala “O que nos liga”. Esta atividade transforma 

espaços desocupados em salas de convívio com computadores, que permitem o acesso às TIC. A criação destas salas  

é fundamental para o objetivo de combate à info-exclusão. 

No âmbito do Smile Causas, houve participações em 2 projetos de preservação ambiental – 100.000 árvores e Charcos com Vida 

– e em quatro campanhas de recolha de sangue e medula óssea, envolvendo 258 voluntários. 

Também em 2012, o Smile Team Building continuou a desenvolver as suas atividades, recuperando a Casa Chão dos Meninos  

e o ginásio do Espaço T.

Smile 2004-2012

O que fizemos?

Compromissos para 2012 O que fizemos em 2012 Status

Desenvolver um projeto na área das tecnologias 

de informação que promova a inovação social e o 

trabalho em rede entre organizações privadas e do 

terceiro setor.

No âmbito do Projeto Smile Competências a Sonaecom 

está a criar salas TIC em organizações do terceiro setor. 

Estas salas têm como objetivo desenvolver projetos 

no âmbito das TIC, por equipas multidisciplinares. A 

primeira sala foi criada em Lisboa em outubro de 2012. 

Durante 2013, pretende-se criar a primeira sala “O que 

nos liga” no Porto.

100%



“A criação de valor partilhado é o objetivo da nossa nova estratégia de sustentabilidade, que implementámos no início de 2013. 

Muito mudou desde que embarcámos na nossa jornada para nos tornarmos numa empresa mais sustentável e a nossa atividade 

enfrenta vários desafios a longo prazo que exigem uma nova abordagem: desde a crescente escassez de recursos naturais até à 

procura de produtos éticos e amigos do ambiente por parte dos consumidores. 

Para transformar estes desafios em oportunidades de negócio no futuro, apostaremos em cinco prioridades fundamentais: 

Pessoas Seguras e Ecoeficiência; Resiliência dos recursos; Estilos de vida sustentáveis; Otimização do conhecimento e Mercado 

de retalho próspero.“

Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra

3.4 Enquadramento

Visão

Ser o líder internacional especializado em centros comerciais.

Missão 

Proporcionar experiências únicas aos clientes e criar valor excecional para os acionistas, investidores, lojistas, comunidades e 

colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

Valores 

A visão e missão da Sonae Sierra estão sustentadas por um conjunto de valores e princípios fundamentais sobre a cultura 

empresarial, a responsabilidade com os colaboradores, o ambiente e as comunidades locais onde opera, com total independência 

do poder político.

A nossa gestão pró-ativa do negócio garante que detemos os recursos necessários para a manutenção e comercialização dos 

centros comerciais, para atrair novos e inovadores lojistas e para aumentar o valor dos ativos dos centros comerciais. 

Esta estratégia permitiu-nos desenvolver um conhecimento único e conquistar um reconhecimento internacional, pelo 

desenvolvimento de produtos inovadores e de serviços de alta qualidade de gestão de Centros Comerciais. Isto, por sua vez, 

permitiu-nos desenvolver as nossas atividades como prestador de serviços para terceiros.

A 31 de Dezembro 2012, tivemos sete projetos em desenvolvimento, incluindo quatro para terceiros, e sete novos projetos no 

pipeline. Em 2012, o nosso portfólio sob gestão - incluindo centros comerciais detidos por terceiros - registou 426 milhões de 

visitas.
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SONAE SIERRA

Serviços
Corporativos

Sierra
Investments

Sierra
Developments

Sierra
Management

Sonae Sierra
Brasil

Investimento
Desenvolvimento

Gestão

Fundos
Sierra

Estrutura da Sonae Sierra

Fundada em Portugal em 1989 é detida pela Sonae (Portugal) com 50% e pela Grosvenor (Reino Unido) com 50%. O negócio da 

Sonae Sierra integra as atividades de investimento, desenvolvimento e a gestão de centros comerciais, bem como a prestação 

de serviços a terceiros em geografias tão diversas como a Europa, a América do Sul e o Norte de África.

Portfólio  de negócios

Sierra Investments

A Sierra Investments é detentora dos centros 

comerciais da empresa e é responsável pela 

gestão do investimento. É também detentora 

de 50,1% do Fundo Sierra e de 47,5% do Fundo 

Sierra Portugal e atua como gestora de ativos para 

ambos os fundos.

Sierra Developments

A Sierra Developments tem como objetivo 

constante a procura de oportunidades para 

desenvolver centros comerciais inovadores que 

se adaptem às necessidades das comunidades 

locais, que respeitem os valores e a cultura locais 

adotando uma abordagem sustentável e a longo-

prazo.

Sierra Management

A Sierra Management é responsável pela gestão 

e comercialização dos centros comerciais, 

tendo como objetivo principal aumentar a sua 

valorização a longo-prazo.

Sonae Sierra Brasil

A Sonae Sierra Brasil opera de forma autónoma 

e tem como função investir, promover e gerir um 

número cada vez maior de centros comerciais no 

Brasil.



O negócio da Sonae Sierra cria empregos, estimula os mercados locais e contribui para o crescimento económico das 

comunidades onde opera.

•	 Aumento	de	resultados	diretos	de	2%	em	comparação	a	2011	como	resultado	de	um	conjunto	de	melhorias	na	estratégia	de	gestão.

•	 As	taxas	de	ocupação	situaram-se	acima	de	97%	em	Portugal	e	94%	em	Espanha.

•	 Em	 2012	 foram	 reduzidos	 os	 custos	 corporativos	 diretos	 através	 do	 foco	 na	 redução	 de	 custos	 variáveis,	 racionalização	 da	 cadeia	 de	

fornecimento e transferência de colaboradores entre geografias e negócios.

•	 Apesar	das	restrições	de	capital,	a	Sonae	Sierra	inaugurou,	em	2012,	dois	centros	comerciais,	representando	um	investimento	total	de	€	229	milhões.

Desempenho Social

Principais Indicadores 2012

Desempenho Económico

Resultado líquido direto

Rendas recebidas nos centros detidos

Valor de mercado dos ativos

Resultado líquido consolidado

EBITDA*

N.º contratos com lojistas

Taxa de ocupação média (% por ABL*)

NAV dos imóveis

ABL dos centros geridos

Horas despendidas por colaboradores em instituições de caridade

Índice de satisfação de lojistas (Escala: 1 – Não satisfeito; 6 – Muito satisfeito)

Investimento na comunidade local

Investimento em formação e desenvolvimento dos colaboradores

Observações Preventivas de Segurança, Saúde e Ambiente

€ 62,6 milhões 2%

€ 435 milhões

€ 5.789 milhões 8%

€ -45,9 milhões

0,3%

€ 116,3 milhões 3%

8.428

96,1% 1%

€ 1.050 milhões 10%

1%

573%

2.261 mil m2 1%

3.365 horas 10%

4,5 

€ 1.445 mil 3%

€ 499 per capita

2%

7,4 não conformidades 
por hora

5%

5%

Emissões de GEE do portfólio detido

Emissões totais de GEE

Eficiência no consumo de eletricidade

Eficiência no consumo de água (exclui lojistas)

Taxa de Reciclagem

Resíduos enviados para aterro

0,043 t CO
2
e/m2 ABL 54%

695.454 t CO
2
e

479 (kWh/m2 de área 
e instalações sanitárias) 7%

3,6 litros/visita

7%

55% 4%

29% 19%

3%Resultado líquido direto

Rendas recebidas nos centros detidos

Valor de mercado dos ativos

Resultado líquido consolidado

EBITDA*

N.º contratos com lojistas

Taxa de ocupação média (% por ABL*)

NAV dos imóveis

ABL dos centros geridos

Horas despendidas por colaboradores em instituições de caridade

Índice de satisfação de lojistas (Escala: 1 – Não satisfeito; 6 – Muito satisfeito)

Investimento na comunidade local

Investimento em formação e desenvolvimento dos colaboradores

Observações Preventivas de Segurança, Saúde e Ambiente

€ 62,6 milhões 2%

€ 435 milhões

€ 5.789 milhões 8%

€ -45,9 milhões

0,3%

€ 116,3 milhões 3%

8.428

96,1% 1%

€ 1.050 milhões 10%

1%

573%

2.261 mil m2 1%

3.365 horas 10%

4,5 

€ 1.445 mil 3%

€ 499 per capita

2%

7,4 não conformidades 
por hora

5%

5%

Emissões de GEE do portfólio detido

Emissões totais de GEE

Eficiência no consumo de eletricidade

Eficiência no consumo de água (exclui lojistas)

Taxa de Reciclagem

Resíduos enviados para aterro

0,043 t CO
2
e/m2 ABL 54%

695.454 t CO
2
e

479 (kWh/m2 de área 
e instalações sanitárias) 7%

3,6 litros/visita

7%

55% 4%

29% 19%

3%

* Vide Glossário
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•	 No	total,	foram	apoiadas	547	instituições	de	caridade.

•	 O	Community Day	da	Sonae	Sierra	representou	um	investimento	de	€	29.526	em	diversas	atividades,	beneficiando	59	instituições	e	mais	de	

5.450 pessoas.

•	 Foi	efetuada	uma	avaliação	do	desempenho	em	matéria	de	Responsabilidade	Corporativa	(RC)	a	100%	dos	principais	fornecedores	da	fase	de	

desenvolvimento	(contratos	superiores	a	2,5	milhões€)	através	da	distribuição	de	questionários	para	recolha	de	informações	sobre	as	suas	

políticas e práticas em RC.

•	 Mais	de	60	“Training	Champions”	atuam	como	formadores	internos	na	Sonae	Sierra.	Em	2012	existiram	aproximadamente	1.300	participações	

neste programa de formação.

•	 Em	2012,	a	Sonae	Sierra	obteve	a	certificação	OHSAS	18001	para	três	centros	comerciais	e	um	projeto	de	construção.

Desempenho Ambiental

Resultado líquido direto

Rendas recebidas nos centros detidos

Valor de mercado dos ativos

Resultado líquido consolidado

EBITDA*

N.º contratos com lojistas

Taxa de ocupação média (% por ABL*)

NAV dos imóveis

ABL dos centros geridos

Horas despendidas por colaboradores em instituições de caridade

Índice de satisfação de lojistas (Escala: 1 – Não satisfeito; 6 – Muito satisfeito)

Investimento na comunidade local

Investimento em formação e desenvolvimento dos colaboradores

Observações Preventivas de Segurança, Saúde e Ambiente

€ 62,6 milhões 2%

€ 435 milhões

€ 5.789 milhões 8%

€ -45,9 milhões

0,3%

€ 116,3 milhões 3%

8.428

96,1% 1%

€ 1.050 milhões 10%

1%

573%

2.261 mil m2 1%

3.365 horas 10%

4,5 

€ 1.445 mil 3%

€ 499 per capita

2%

7,4 não conformidades 
por hora

5%

5%

Emissões de GEE do portfólio detido

Emissões totais de GEE

Eficiência no consumo de eletricidade

Eficiência no consumo de água (exclui lojistas)

Taxa de Reciclagem

Resíduos enviados para aterro

0,043 t CO
2
e/m2 ABL 54%

695.454 t CO
2
e

479 (kWh/m2 de área 
e instalações sanitárias) 7%

3,6 litros/visita

7%

55% 4%

29% 19%

3%

•	 As	medidas	de	eficiência	no	consumo	de	eletricidade	introduzidas	desde	2002	permitiram	evitar,	em	2012,	o	consumo	adicional	de	123	milhões	

de	kWh	de	eletricidade,	o	equivalente	a	14	milhões€	em	custos.

•	 As	medidas	de	eficiência	no	consumo	de	água	introduzidas	desde	2003	permitiram	evitar,	em	2012,	o	consumo	de	242	milhões	de	litros	de	

água,	o	equivalente	a	458.400€	em	custos.

•	 As	melhorias	contínuas,	implementadas	desde	2002,	na	gestão	de	resíduos	nos	nossos	centros	comerciais	permitiram	em	2012	desviar	16.315	

toneladas	de	resíduos	de	aterro	ou	incineração,	poupando	2,3	milhões€	em	custos.

•	 100%	dos	novos	projetos	de	desenvolvimento	concluídos	ocorreram	em	terrenos	urbanizáveis.	

•	 Em	2012,	87%	dos	nossos	centros	comerciais	encontravam-se	certificados	pela	norma	ISO	14001.

As atividades de Responsabilidade Corporativa (RC) da Sonae Sierra centram-se nas áreas-chave consideradas mais relevantes 

para o negócio, formando o pilar da estratégia de RC. Foram estabelecidos objetivos a médio e longo prazo para cada uma destas 

áreas chave e é efetuada a monitorização do progresso no cumprimento destes objetivos através da avaliação do desempenho 

face a metas de curto prazo e indicadores de desempenho. 

* Vide Glossário



3.5 Estratégia de Sustentabilidade

Durante 2012, continuámos a trabalhar em seis Grupos de Trabalho de RC que, entre eles, gerem as seguintes nove áreas 

materiais de impacte.

Em 2012 foi feita uma revisão estratégica substancial, resultando numa redefinição da estratégia de RC. Esta estratégia, 

comunicada e publicada em abril de 2013, irá formar a espinha dorsal em matéria de sustentabilidade, nomeadamente no que 

respeita à denominação: foi decidido alterar a terminologia Responsabilidade Corporativa para Sustentabilidade. A estratégia 

de sustentabilidade revista tem por base prioridades que possam criar valor a longo prazo para os acionistas e resolver alguns 

dos principais desafios da sociedade. O objetivo é proporcionar um maior alinhamento entre a sustentabilidade e os objetivos 

de negócio, através de uma abordagem de criação de valor partilhado, visando melhorias contínuas em segurança, ambiente 

e saúde, assim como noutras áreas. Como resultado, a nossa estratégia de sustentabilidade revista incidirá em torno de cinco 

principais prioridades:

Energia e Clima

Em 2012 reduzimos, em 6,6% a pegada de carbono total, face a 2011. No entanto, não foi cumprida a meta de alcançar um valor 

de 0,0281 toneladas GEE* por m2 de ABL* (Protocolo GEE, Âmbitos 1, 2 e viagens aéreas de negócio). Face a 2005, o ano de 

referência, a redução global foi de 49%. Com estes resultados, a empresa está no caminho certo para alcançar o objetivo de 

redução de 70% nas emissões de GEE por m2 de ABL, em 2020.

Energia e Clima Água

Comunidade e 
Visitantes

Lojistas Fornecedores Colaboradores

Resíduos Biodiversidade e 
Habitats

Saúde e 
Segurança

Pessoas Seguras e 
Eco-Eficiência

Resiliência de Recursos Estilos de Vida Sustentáveis

Continuar a procurar melhorias contínuas 

através do exemplar sistema de gestão 

de Saúde, Segurança e Ambiente.

Tentar obter a independência energética, 

recorrendo a inovações e tecnologias 

para remodelar os processos e apostar na 

reutilização de água.

Encorajar os visitantes a adotar escolhas 

certas e sustentáveis.

Otimização do Conhecimento
Comunidade de Retalho 

Próspera

Capacitar as pessoas através de 

competências e do conhecimento.

Colaborar com os lojistas para tornar os 

seus negócios mais prósperos.
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A contribuição mais significativa para a pegada de carbono é relativa às viagens dos visitantes para os centros comerciais. Em 

2012, estas viagens representaram a 83% da pegada de carbono total da empresa, um decréscimo de 13% face a 2011. 

Temos vindo a implementar planos de viagem verde (Green Travel Plans) para 12 centros comerciais e dois escritórios corporativos, 

de modo a promover a utilização dos transportes públicos e transportes mais ecológicos. Algumas iniciativas implementadas foram a 

criação de áreas para parqueamento de bicicletas, criação de vias pedonais, cooperação com as autoridades locais, para implementação 

de novas rotas e paragens adicionais nos circuitos de autocarro e a organização de campanhas de transporte ecológico.

Melhorar a eficiência energética das nossas operações é um vetor estratégico que nos permite reduzir custos. Em 2012, 

realizámos diversas auditorias energéticas nos centros comerciais que detemos há mais de dois anos, e implementámos as 

recomendações identificadas nas auditorias a sete centros comerciais assim como outras medidas de eficiência energética com 

um	investimento	de,	aproximadamente,	281.000€.	

Medidas de eficiência energética*

•	 Substituição	de	 lâmpadas	 comuns	por	LED	nos	 centros	 comerciais	 em	Portugal,	 Espanha,	 Itália	 e	Brasil.	 Foram	alcançadas	poupanças	de	

661.667 kWh, evitando a emissão de 241 t CO
2
e.

•	 Instalação	de	sensores	automáticos	de	iluminação	nas	escadas	de	emergência	no	Centro	Colombo.	Foram	alcançadas	poupanças	de	41.667kWh,	

evitando a emissão de 18 t CO
2
e.

•	 Instalação	de	 comandos	de	velocidade	variável	no	 sistema	de	AVAC*	no	GranCasa.	Foram	alcançadas	poupanças	de	 163.889	kWh,	 evitando	 

a emissão de 43 t CO
2
e.

•	 Melhoria	das	práticas	de	gestão	na	utilização	da	iluminação	e	AVAC	nos	centros	comerciais	em	Portugal,	Espanha,	Alemanha,	Itália	e	Brasil.	

Foram alcançadas poupanças de 3.632.778 kWh, evitando a emissão de 296 t CO
2
e.

* Vide Glossário

Iluminação eficiente traz múltiplos benefícios no Brasil

Desafio Solução Resultados

Redução dos consumos de energia em dois 

dos centros comerciais no Brasil (Parque D. 

Pedro Shopping e Franca Shopping). Neste 

sentido, foi necessário realizar esforços 

concertados, não apenas para cumprir as 

metas ambientais da empresa, mas para 

economizar custos de operação. Como 

parte desses esforços, foi introduzido  

o E = mc2 (Energy = money, conservation, 

control), uma iniciativa que visa reduzir o 

consumo de energia nestes dois centros 

comerciais.

Durante 2012, o Parque D. Pedro 

Shopping	 investiu	cerca	de	126.000€	na	

substituição de centenas de lâmpadas 

comuns de 150W por LED equivalentes 

de 56W em todo o centro. No Franca 

Shopping, os ajustes incluíram alterações 

aos controlos do temporizador de 

iluminação, melhor utilização da luz 

natural na praça de restauração, 

redução de iluminação durante a noite e 

acompanhamento diário do consumo de 

energia para identificar hotspots.

No Parque D. Pedro Shopping, as 

alterações reduziram o consumo de 

eletricidade anual em 118.000 kWh. 

Este investimento será recuperado em 16 

meses. No Franca Shopping, o consumo 

anual de eletricidade foi reduzido em 

172.000 kWh. Este investimento foi 

recuperado em 18 dias.

A poupança total estimada para 

ambos os centros comerciais foi de 

aproximadamente	110.000€	em	2012.	



Sempre que economicamente viável, é dada prioridade a fornecedores de energia que geram eletricidade de fonte renovável. 

Quase todos os centros comerciais em Portugal e Espanha e todos os da Alemanha têm contratos de eletricidade com reduzidos 

fatores de emissão de CO
2
 por kWh. São também avaliadas as opções de geração de energia renovável no local, em novos projetos 

e em centros comerciais onde existem condições económicas favoráveis.

Água

Em 2012, os nossos centros comerciais consumiram 3,6 litros por visita, alcançando o objetivo definido de 3,63 l/visita, o que nos 

coloca, no bom caminho para cumprir o objetivo de atingir um nível de consumo de água igual ou inferior a 3 litros por visita em 2020. 

Desde 2002 houve uma redução do consumo de água por visita nos nossos centros comerciais em 15%. As medidas de eficiência no 

consumo de água introduzidas desde 2003, permitiram evitar, em 2012, o consumo de 242 milhões de litros de água, o equivalente 

a	458.400	mil€	em	custos.

É nosso objetivo reduzir a percentagem de água proveniente da rede municipal e aumentar o uso de água de outras fontes, tais como 

a recolha de águas pluviais, a captação de águas subterrâneas e a reutilização de águas residuais tratadas. No final de 2012, 10 centros 

comerciais tinham sistemas de captação de águas pluviais, 20 realizavam captações subterrâneas e sete reutilizavam água de torres 

de arrefecimento. As torres de arrefecimento e os sistemas de ar condicionado são grandes consumidores de água, contudo, através de 

processos como osmose inversa, é possível tratar e reutilizar a água.

Em	2012,	investimos	um	montante	total	de	91.140€	em	medidas	de	eficiência	no	consumo	de	água	nos	nossos	centros	comerciais	

em operação, em zonas de escassez de água, segundo os resultados da aplicação da ferramenta WBCSD Global Water Tool.

Realizamos auditorias regulares de água aos nossos centros comerciais para analisar a utilização da água e identificar 

oportunidades para melhorar a eficiência. As auditorias apresentaram recomendações para melhorar a utilização da água nos 

centros comerciais. No seguimento de uma auditoria realizada em 2011, o centro comercial Loop5, na Alemanha, desenvolveu 

um plano de quatro anos para implementar as recomendações da auditoria. Entre as recomendações salientava-se a recalibração 

dos contadores de água e melhorias nas bombas de água.

Em 2012 continuámos os esforços para reduzir o consumo de água, objetivando melhorias em 10  centros comerciais em 

Portugal, Espanha e Brasil, através de tecnologia eficiente e melhoria na medição e deteção de fugas. No centro comercial Alexa, 

na Alemanha, foram substituídos os antigos contadores por contadores inteligentes, de modo a melhorar a deteção de fugas e 

monitorizar de forma remota os consumos, permitindo consciencializar os colaboradores e lojistas sobre o consumo de água.

•	 O	Manauara	Shopping	no	Brasil	gera	parte	da	energia	que	consome	utilizando	um	sistema	de	energia	solar.

•	 Os	centros	comerciais	8ª	Avenida	(Portugal)	e	Uberlândia	Shopping	(Brasil)	utilizam	painéis	solares	para	aquecimento	de	águas.

•	 O	Loop5	(Alemanha)	produz	anualmente	600	mil	kWh	de	eletricidade	através	de	2.800	painéis	fotovoltaicos,	evitando	300	t	de	CO
2
.
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Redução do consumo de água de rega no Le Terrazze

Desafio Solução Resultados

Minimização da necessidade do 

consumo de água para rega no novo 

centro comercial Le Terrazze, em 

Itália, mantendo a sua atratividade e 

funcionalidade e reduzindo o consumo 

total de água.

Foi realizado um estudo sobre o uso de 

plantas que, adaptadas ao clima local 

mediterrâneo, são suscetíveis de ter um 

consumo de água mais reduzido. 

Todas as plantas utilizadas para paisagismo 

no Le Terrazze adaptaram-se bem às 

condições locais, permitindo instalar um 

volume de irrigação ultra baixo. Além de 

economizar água numa área de escassez 

hídrica, a paisagem encontra-se em 

harmonia com a vegetação circundante, é 

atraente e aumentou o valor ecológico do 

local devido ao uso de árvores autóctones 

adaptadas às condições locais.

Resíduos

Em 2012, os centros comerciais e escritórios corporativos combinados geraram um total de 44.523 toneladas de resíduos, dos 

quais 12.701 toneladas (29%) foram depositados em aterro sanitário. Os restantes resíduos foram valorizados, principalmente 

por meio da reciclagem*, incineração com valorização energética, compostagem e digestão anaeróbia. As melhorias contínuas, 

implementadas desde 2002, na gestão de resíduos nos nossos centros comerciais permitiram em 2012 desviar 16.315 toneladas 

de	resíduos	de	aterro	ou	incineração,	poupando	2,3	milhões€	em	custos.	

O aumento global da taxa de reciclagem em 2012 foi alcançado principalmente pelos esforços em aumentar a consciencialização 

dos lojistas; pela otimização e alocação de pessoal envolvido na gestão de resíduos; pela melhoria das instalações de recolha de 

resíduos e pela melhoria das práticas de gestão de resíduos locais em diferentes geografias.

* Vide Glossário

Exemplos de outras medidas de eficiência no consumo de água

•	 GaiaShopping	(Portugal):	instalação	de	16	urinóis	e	18	autoclismos	de	descarga	dupla,	permitindo	uma	poupança	de	2.654	m3 de água e uma 

redução	do	consumo	de	água	por	visita,	de	2,40	para	2,11	litros/visita.	Estas	medidas	conduziram	a	uma	poupança	de	6.635€.

•	 Boavista	Shopping	(Brasil):	 instalação	de	arejadores	em	76	torneiras	que	permitiram	uma	redução	de	3%	do	consumo	total	de	água	e	uma	

redução do caudal de água de 0,77 m3/h para 0,36 m3/h.

•	 Franca	Shopping	(Brasil):	instalação,	entre	outras	medidas,	de	duas	torneiras	automáticas	na	zona	de	restauração	e	monitorização	diária	dos	

contadores de água das áreas comuns, permitindo uma redução de 6% do consumo total de água e uma redução de 2,70 para 2,45 litros/visita. 

Estas	medidas	conduziram	a	uma	poupança	de	7.359€.

•	 Valecenter	(Itália)	e	Loop5	(Alemanha):	realização	de	um	estudo	de	viabilidade	para	a	utilização	de	águas	pluviais,	cujos	resultados	obtidos	

foram positivos. No caso do Loop5 estima-se uma poupança entre 7.500 e 9.500 m3 de água. Em ambos os centros comerciais, a instalação 

está prevista para 2013.



Exemplos de iniciativas de redução da produção de resíduos e melhoria das taxas de reciclagem

•	 RioSul	Shopping	(Portugal):	implementação	de	melhorias	nos	processos	de	recolha	de	resíduos	e	realização	de	campanhas	de	sensibilização	

dos lojistas. Estas medidas permitiram:

 - alcançar uma taxa de reciclagem de 74%. 

	 -	poupanças	monetária	superiores	a	5.000€.

 - melhoria no índice de satisfação dos clientes.

 - redução das emissões de CO
2
 em 118 t.

•	 No	escritório	de	São	Paulo	foi	realizado	um	estudo	de	caraterização	de	resíduos.	Entre	as	principais	recomendações,	foram	implementadas	as	

seguintes:

 - formação para novos colaboradores e prestadores de serviços sobre reciclagem.

 - colocação de sinalética para separação seletiva de resíduos.

 - sensibilização dos colaboradores através de mensagens apelativas. 

 - publicações trimestrais sobre o desempenho do escritório em matéria de reciclagem.

* Vide Glossário

Redução de resíduos no Franca Shopping

Desafio Solução Resultados

Minimização da reciclagem e redução de 

resíduos são aspetos importantes de uma 

gestão responsável de resíduos. Contudo, 

existe uma responsabilidade partilhada 

com os lojistas para garantir, tanto quanto 

possível, que os resíduos são reciclados  

e que é minimizada a sua produção. Deste 

modo é vital que os lojistas estejam 

sensibilizados para a responsabilidade 

conjunta em separar os resíduos em 

diferentes categorias de reciclagem e 

para a redução da produção dos mesmos. 

Foi lançada, no Franca Shopping, uma 

competição entre lojistas para aumentar 

as taxas de reciclagem e reduzir  

a quantidade de resíduos produzidos. 

Durante um mês (setembro) foram pesados 

os resíduos dos lojistas, classificados por tipo 

de negócio, para estes serem pesados: para 

cada quilo de resíduos reciclados os lojistas 

acumularam pontos. No final do mês,  

o lojista com o maior número de pontos 

acumulados em cada categoria ganhou 

um prémio.

A iniciativa foi um sucesso, pois quase 120 

lojistas aderiram à reciclagem de papel, 

plástico, tetrapak, metal e lâmpadas, 

aumentando a sensibilização sobre  

a importância da reciclagem. No final da 

campanha, os lojistas recolheram mais 

de 4,6 toneladas de resíduos permitindo 

ao centro comercial aumentar a taxa de 

reciclagem de 37,5%, em setembro de 

2011, para 43% em setembro de 2012.
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Proteção da biodiversidade no Boulevard Londrina Shopping

Desafio Solução Resultados

Os impactos mais significativos da Sonae 

Sierra sobre a biodiversidade ocorrem na 

fase de desenvolvimento de terrenos para 

novos centros comerciais. Para reduzir esse 

impacto, a Sonae Sierra estabeleceu dois 

objetivos para a biodiversidade: promover 

o uso de terrenos previamente urbanizados 

ou terrenos industriais abandonados para 

projetos de novos centros comerciais, e 

proteger e promover a biodiversidade em 

sites novos e nos já existentes, integrando 

ativamente características ecológicas 

sempre que possível, adaptando-as ao 

contexto regional.

As atividades de construção, por sua 

natureza, são disruptivas e podem 

ameaçar a fauna e flora do local devido 

a trabalhos de escavação e remoção 

de terras, bem como pelo ruído e pó 

gerados. Garantir que esses impactos são 

minimizados é especialmente importante 

nos países em desenvolvimento como 

o Brasil, país com um elevado valor de 

biodiversidade e rápida urbanização.

Muitas das características ecológicas 

incluídas no planeamento e na 

construção do Boulevard Londrina 

Shopping resultaram diretamente dos 

nossos objetivos de proteger e promover 

a biodiversidade. O centro comercial 

foi construído num terreno industrial 

abandonado, garantindo assim a proteção 

dos habitats naturais e seminaturais 

existentes nas proximidades.

A área, que anteriormente tinha sido 

ocupada por uma fábrica de produção de 

óleo vegetal, foi submetida a uma due 

diligence* ambiental, de modo a avaliar 

a possibilidade de contaminação da 

utilização anterior.

Entre as recomendações incluía-se um 

projeto de arborização (plantação de 

árvores onde anteriormente não existia 

floresta) na zona circundante. Outras 

recomendações incluíram trabalhos para 

garantir que a permeabilidade do solo 

cumpria os requisitos legais e a instalação 

de um sistema para captar a água da 

chuva nas coberturas e noutras áreas 

impermeáveis e direcioná-las para o solo.

Sendo que a disponibilidade de água doce 

é uma preocupação crescente no estado 

do Paraná, o projeto do centro comercial 

inclui uma série de recursos para 

conservar e reduzir o consumo de água, 

a fim de proteger os recursos hídricos 

subterrâneos.

Biodiversidade* e habitats

Em 2012, 100% dos novos projetos de desenvolvimento concluídos ocorreram em terrenos urbanizáveis. Não detemos, 

arrendamos ou gerimos quaisquer centros comerciais em áreas protegidas ou áreas adjacentes com alto índice de biodiversidade. 

Do mesmo modo, as atividades não tiveram impactos significativos na biodiversidade, em áreas protegidas ou áreas de alto 

índice de biodiversidade fora das áreas protegidas.

No Passeio das Águas Shopping em Goiânia, Brasil, a empresa comprometeu-se com a restauração de uma área de floresta 

degradada de 57.641 m2, em redor do rio Caveirinhas. Está neste momento a ser desenvolvido um Plano de Recuperação 

Ambiental que envolverá a reflorestação da área com espécies autóctones e a preservação da fauna selvagem.



Exemplos de iniciativas realizadas nos centros em desenvolvimento, operação e nos escritórios

•	 No	ano	em	análise	 foi	ministrada	 formação	aos	 fornecedores	e	 lojistas	 sobre	 saúde,	 segurança	e	ambiente,	nomeadamente	nas	áreas	de	

procedimentos de emergência e combate a incêndios, identificação de perigo e avaliação de risco, primeiros socorros e ergonomia, bem como 

formação para novos colaboradores, lojistas e fornecedores nesta matéria. 

•	 Realização	de	1.354	ações	de	formação	em	Saúde	e	Segurança,	num	total	de	31.680	horas,	envolvendo	22.505	participantes.

•	 Realização	de	10.187	horas	de	Observações	Preventivas	de	Segurança,	Saúde	e	Ambiente.

•	 Realização	de	reuniões	de	Segurança,	Saúde	e	Ambiente	e	simulacros	em	todos	os	projetos	de	construção.	Foram	ministradas	1.200	horas	de	

Formação em Saúde e Segurança.

•	 Instalação	de	desfibrilhadores	automáticos	externos	nos	centros	comerciais.

Redução de custos operacionais através de uma melhor gestão da segurança e saúde 

Desafio Solução Resultados

Apesar das significativas melhorias 

nas práticas de segurança e saúde nas 

nossas operações em Itália, incluindo a 

obtenção da certificação OHSAS 18001 

para os nossos centros comerciais Gli 

Orsi e Valecenter, ainda não registámos 

qualquer poupança tangível de custos 

assinalável graças a essas alterações.

Em 2011, implementámos um programa 

de investigação para determinar formas 

de obter benefícios económicos através 

de melhorias no desempenho em matéria 

de segurança e saúde. Conseguimos 

assim identificar que, como base nas 

nossas práticas de segurança e saúde 

em Itália, deveríamos conseguir obter 

prémios de seguro mais baixos. Com 

recurso a um consultor externo e com o 

apoio do Instituto Nacional Italiano de 

Seguro contra os Acidentes de Trabalho 

(INAIL), preenchemos uma lista de 

verificação com as nossas medidas de 

segurança e saúde e enviámos o nosso 

desempenho para avaliação. 

O INAIL confirmou que estávamos 

qualificados para reduzir os pagamentos 

de seguro graças às nossas boas 

práticas de segurança e saúde. Esta 

decisão representou uma poupança 

total	 em	 prémios	 de	 seguro	 de	 4.045€	

em toda a empresa, no ano de 2012. 

Com mais melhorias acreditamos que 

conseguiremos novas poupanças. 

Também iremos analisar se poderemos 

fazer poupanças semelhantes noutros 

países.

Saúde e Segurança

A nossa estratégia de Saúde e Segurança visa evitar todos os incidentes, protegendo assim cada pessoa presente nas nossas 

instalações. Zero acidentes é o objetivo, tendo como prioridade a criação de uma cultura de segurança para toda a organização.

Existem elevados esforços no sentido de minimizar a ocorrência de incidentes e de doenças profissionais no local de trabalho, 

bem como para promover a saúde e bem-estar entre os colaboradores. O Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente 

ajuda a incorporar uma cultura de segurança em todas as atividades, minimizando os riscos e promovendo um estilo de vida mais 

seguro e saudável para todas as pessoas que visitam e trabalham nos nossos centros comerciais. Neste sentido, em 2012, mais 

três centros comerciais foram certificados de acordo com a norma OHSAS 18001*. 
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Comunidade e visitantes

Em	2012	foi	investido	um	total	de	1.444.524€	em	iniciativas	com	a	comunidade	local.	No	total,	foram	apoiadas	547	organizações	

de caridade com uma grande variedade de causas. 

Os nossos colaboradores, em 2012, dedicaram um total de 3.365 horas do seu tempo em atividades de voluntariado na 

comunidade, um aumento de 10% face a 2011, sendo realizadas 3.177 horas no Community Day da Sonae Sierra. No Community 

Day	foram	investidos	29.526€	em	diversas	atividades,	beneficiando	59	instituições	e	mais	de	5.450	pessoas.

“Gostaríamos de dizer muito obrigado em nome de todas as crianças pelo gesto de solidariedade e de toda a receção neste dia. 

As crianças passaram um tempo maravilhoso e estão todos muito gratos.”

(Após uma ação de voluntariado realizada por 18 voluntários dos centros comerciais AlgarveShopping e AlbufeiraShopping)

Maria José Capela, Centro de Acolhimento Temporário de Loulé.

Para nós é fundamental o envolvimento com os visitantes dos centros comerciais. Assim, promovemos periodicamente inquéritos 

de satisfação nos centros comerciais, com o objetivo de monitorizar a satisfação, expetativas, lealdade e comportamento. A 

análise dos resultados obtidos nestes inquéritos, permitem aos centros comerciais desenvolver planos de ação corretivos e de 

melhoria. Algumas das medidas implementadas em 2012 consistiram na instalação de wi-fi, melhoria da zona de restauração e 

de entretenimento.

* Vide Glossário

CAP – Community Advisory Pannel

•	 Através	 do	 projeto	 Community Advisory Panel (CAP) pretendemos integrar as comunidades locais nos processos de desenvolvimento  

e operação dos centros comerciais.

•	 Atualmente	existem	CAPs	em	33	centros	comerciais	e	projetos	em	desenvolvimento.

•	 Os	CAPs	ajudam-nos	a	aumentar	a	confiança	e	cooperação	entre	os	nossos	centros	comerciais	e	os	representantes	das	comunidades	locais.

•	 Nas	reuniões	realizadas	no	âmbito	dos	CAPs,	pelo	menos	duas	vezes	por	ano,	os	representantes	da	comunidade	são	convidados	a	propor	ideias,	

mostrar as suas preocupações e apresentar potenciais projetos de colaboração.
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Grécia, Roménia e Brasil)



* Vide Glossário

Uma nova abordagem à sensibilização em termos de segurança 

Desafio Solução Resultados

Tendo os nossos centros comerciais 

vários milhões de visitantes por ano, 

precisamos de estar constantemente 

vigilantes em relação aos riscos de 

segurança e saúde a que estão sujeitos. É 

especialmente verdade quando se trata 

de equipamento que as pessoas utilizam 

todos os dias e se esquecem dos riscos a 

eles inerentes. 

Em 2012, desenvolvemos uma nova 

abordagem em todos os centros 

comerciais na europa com vista  

a sensibilizar as pessoas para os riscos de 

segurança associados às escadas rolantes 

e tapetes rolantes. Criámos uma campanha 

divertida e educativa utilizando cartazes 

e autocolantes distribuídos por um meio 

nunca antes utilizado: as próprias escadas 

rolantes. Esta abordagem inovadora ajudou  

a chamar a atenção dos visitantes  

e garantir que a nossa mensagem não 

era esquecida. As imagens simples e de 

fácil compreensão, que indicavam a forma 

correta de evitar riscos, foram colocadas 

nas laterais das escadas rolantes, nos 

próprios degraus e também nos pontos 

de entrada e de saída, de forma  a ficarem 

facilmente na memória.

Realizámos inquéritos junto de 400 

visitantes de centros comerciais 

em Portugal e em Espanha para 

compreendermos o nível de eficácia da 

nossa abordagem. Os resultados indicam 

que: 

•	86%	dos	inquiridos	consideraram	que	as	

imagens da campanha eram “boas” ou 

“muito boas”. 

•	 84%	 dos	 inquiridos	 consideraram	 que	 

a clareza da mensagem era “boa” ou 

“muito boa”. 

•	 72%	 dos	 inquiridos	 consideraram	 que	 

a eficácia da campanha era “boa” ou 

“muito boa”. 

O feedback foi particularmente 

gratificante porque fora a primeira 

vez que lançámos uma campanha que 

abordava um tema de forma tão criativa.
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Lojistas

Os nossos lojistas são parceiros estratégicos, sendo que o seu desempenho financeiro impacta diretamente no nosso, através 

das taxas de ocupação e das rendas recebidas. Em 2012, existia um total de 8.428 contratos com lojistas em todos os centros 

comerciais detidos e aqueles que são geridos em nome de terceiros. A taxa de ocupação global dos centros comerciais detidos 

diminuiu ligeiramente, de 96,7% em 2011 para 96,1% em 2012.

Possuímos equipas de gestão especializadas em todos os centros comerciais que lidam diariamente com os lojistas, garantindo 

a entrega de um serviço de alta qualidade e mantendo níveis elevados de satisfação dos mesmos. Temos como meta alcançar 

um nível médio de satisfação igual ou superior a 5 (numa escala de 0 a 6), em todos os centros comerciais, até 2015. Em 2012, o 

nível médio de satisfação dos lojistas foi 4,5.

Estes resultados são considerados muito positivos, tendo em consideração a atual conjuntura económica na maioria dos 

países onde operamos, e foram alcançados através do trabalho conjunto com os lojistas, proprietários dos centros comerciais e 

visitantes, de modo a melhorar a proposta de valor dos nossos centros e diferenciá-los da concorrência.

Promover a inovação e apoiar os empresários

Desafio Solução Resultados

É do nosso maior interesse reter os 

nossos lojistas nos nossos centros, 

mantendo assim elevadas taxas de 

ocupação. Contudo, recentemente, as 

restrições de capital resultantes da crise 

financeira e do clima de incerteza 

económica têm limitado a capacidade dos 

nossos lojistas de se expandirem e 

inovarem, reduzindo também as 

oportunidades de crescimento de novos 

negócios, sendo ambos vitais para 

recuperar o crescimento e manter a taxa 

de ocupação máxima dos nossos centros 

comerciais. 

Em Portugal lançámos um novo produto, 

a “Flash Store”, cujo conceito é dar 

apoio aos lojistas e aos novos negócios, 

dando uso às lojas desocupadas.  

O conceito oferece aos participantes  

o aluguer temporário de seis meses, o que 

representa uma oportunidade ideal de 

experimentar novos produtos e ideias que 

possam exigir uma maior interatividade 

e uma relação mais próxima com os 

clientes, que não pode ser conseguida 

com as lojas e estabelecimentos 

tradicionais. Para os empresários, as 

“Flash Stores” têm a vantagem de 

exigir um investimento menor e uma 

maior flexibilidade em termos de preços  

e duração contratual. As “Flash Stores” 

oferecem uma oportunidade única de 

testar novos conceitos e produtos que, se 

forem bem sucedidos, podem levar a um 

contrato mais permanente. 

Durante 2012, o conceito da “Flash Store” 

foi testado em três centros comerciais 

em Portugal: o Centro Colombo,  

o ArrábidaShopping e o CoimbraShopping, 

tendo mais de 17 negócios e empresários 

locais aproveitado a oportunidade.  

O conceito da “Flash Store” foi essencial 

para o nosso contrato de 2012 com a 

Direção Regional de Economia de Lisboa 

e Vale do Tejo, quando nos tornámos 

no único parceiro do setor privado da 

iniciativa “Produtos de Portugal, produtos 

da minha terra”, que visa dinamizar  

e promover a venda de produtos regionais 

por forma a apoiar os negócios locais. 

Ao abrigo do contrato, as empresas  

e associações da região de Lisboa e Vale 

do Tejo podem aproveitar as condições 

especiais e criar “Flash Stores” nos 

centros comerciais da Sonae Sierra. Uma 

dessas lojas abriu no Centro Colombo em 

2012. No final de 2012, as “Flash Stores” já 

se encontravam em 11 centros comercias 

e prevemos alargar esta iniciativa  

a outros centros comerciais em Portugal 

e noutros países em 2013.



No que respeita aos contratos com fornecedores críticos (manutenção, segurança, limpeza e gestão de resíduos) para a fase de 

gestão de centros comerciais, 100% dos mesmos incluíram cláusulas relativas aos requisitos mínimos em matéria de segurança, 

ambiente e social. Os fornecedores classificados como críticos são também submetidos a auditorias de responsabilidade 

corporativa. Os resultados das auditorias realizadas em todos os centros comerciais detidos revelaram o seguinte:

- Os principais prestadores de serviço demonstraram uma boa capacidade de trabalho em equipa, organização e pontualidade.

- Nos prestadores de serviço de gestão de resíduos e limpeza, a formação sobre procedimentos de segurança e evacuação pode 

ser melhorada.

- Nos fornecedores de manutenção, a utilização de luvas e fardas adequadas é elevada. Contudo, a utilização de máscaras de 

proteção e filtros pode ser melhorada.

- Os fornecedores de segurança demonstraram um bom conhecimento sobre os processos de segurança dos centros comerciais. 

Como áreas a melhorar destacam-se o aumento de competências em primeiros socorros e utilização de desfibrilhadores. 

No início de 2013 irá ser desenvolvido um plano de ação para acompanhar os resultados com especial atenção nas não-

conformidades. Após desenvolvimento do plano, será realizada uma nova série de auditorias de responsabilidade corporativa 

para todos os fornecedores críticos para a fase de gestão em todos os centros comerciais.

Fornecedores

Em 2012, foi efetuada uma avaliação de desempenho em matéria de responsabilidade corporativa a 100% dos fornecedores 

da	fase	de	desenvolvimento	com	os	quais	existem	grandes	contratos	(superiores	a	2,5	milhões€),	através	da	distribuição	de	

questionários para recolha de informações sobre as suas políticas e práticas, incluindo temas específicos da responsabilidade 

corporativa, tais como: ética; anticorrupção; direitos humanos; conformidade ambiental; igualdade de oportunidades; segurança 

e saúde e investimento na comunidade.

A cada fornecedor é atribuída uma pontuação de acordo com os resultados obtidos sendo posteriormente comunicados ao 

mesmo. Dos 17 fornecedores avaliados, 59% obtiveram uma classificação A (pontuação superior a 75%) e 41% obtiveram uma 

classificação B (pontuação superior a 50%).
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Colaboradores

A 31 de Dezembro de 2012 a Sonae Sierra empregava 1.123 pessoas e supervisionava 15 pessoas empregadas por outras 

empresas e 19 trabalhadores independentes. 1.083 (96%) eram colaboradores diretos, com contrato permanente, e 1.113 (99%) 

trabalhavam a tempo integral.

Aplicamos periodicamente questionários de satisfação aos nossos colaboradores. Na sequência dos resultados do último inquérito 

realizado (em 2011) melhorámos o modelo de envolvimento com os colaboradores e identificámos 4 prioridades estratégicas:

- Desenvolver profissionalmente cada colaborador, promovendo o alinhamento com os valores e cultura da Sonae Sierra.

- Valorizar cada colaborador como individuo e apoiá-lo a construir uma vida pessoal melhor.

- Alcançar a verdadeira felicidade, respeitando a vida pessoal dos nossos colaboradores.

- Proporcionar um sentimento de propósito, promovendo oportunidades para os colaboradores apoiarem a sua comunidade.

Em	2012	foram	investidos	499€	per capita em formação e desenvolvimento dos nossos colaboradores, sendo este valor inferior 

ao investido em anos anteriores, o que reflete as restrições económicas da empresa em 2012. No entanto, apostámos em 

formação interna dos seus colaboradores.

Envolvimento com fornecedores para aumentar a consciencialização da segurança contra incêndios

Desafio Solução Resultados

No centro comercial Dos Mares, em 

Espanha, o objetivo era melhorar  

o conhecimento de prevenção de 

incêndios dos lojistas e prestadores de 

serviços, principalmente em relação ao uso 

de extintores de incêndio. Embora exista 

um bom registo sobre prevenção de 

incêndios no centro, que tem cinco milhões 

de visitas por ano, existe consciência de 

que os conhecimentos devem ser 

constantemente atualizados e que, devido 

a mudanças de pessoal ao longo do tempo, 

é possível que alguns conhecimentos  

e competências se possam perder.

Desde 2010, tem sido levado a cabo um 

projeto de formação anual de prevenção 

de incêndios, em parceria com a empresa 

responsável pela manutenção do edifício 

no centro comercial Dos Mares e com 

a Secretaria de Proteção Civil local, 

especializada em formação de prevenção 

de incêndios. A participação é obrigatória 

para todos os trabalhadores do centro 

comercial e está focada em como usar 

corretamente os extintores de incêndio.

Aumento significativo no conhecimento 

de como usar os sistemas de extinção de 

incêndios entre todos os colaboradores 

e prestadores de serviços, tornando  

o centro comercial Dos Mares um lugar 

mais seguro para quem o visita.



Melhorar a formação dos colaboradores

Desafio Solução Resultados

Continuar a desenvolver as competências 

dos colaboradores apesar de, por razões 

económicas, terem sido feitos cortes no 

orçamento de formação em toda  

a empresa. 

Desde 2008 a dependência de formação 

realizada por entidades externas tem 

vindo a ser reduzida. Isto traduziu-se numa 

poupança e na libertação de recursos 

para melhorar os próprios programas de 

formação. Foi desenvolvida a iniciativa 

“Formar os formadores” para a própria 

equipa da Sonae Sierra, criando-se equipas 

multifuncionais internas, apoiadas por 

consultoria externa quando necessário. 

Como resultado, mais de 60 “Training 

Champions” atuam agora como formadores 

na Sonae Sierra. Este programa teve mais 

de  1.300 participações.

O feedback recebido tem sido 

excelente por parte daqueles que 

participam nas ações de formação. Os 

formadores internos ajudam a aumentar  

o conhecimento do negócio entre os 

participantes, ao invés dos formadores 

externos que, naturalmente, possuem 

um conhecimento mais reduzido sobre a 

operação da empresa. 

Promover uma cultura de inovação

Estimamos	que	o	Valor	Atual	Líquido	(VAL)	dos	projetos	de	inovação	já	implementados	pela	Sonae	Sierra	equivale	a	17,1	milhões€.	

O VAL dos projetos em pipeline	está	estimado	em	91,8	milhões€.		

Em 2012, continuámos a promover a inovação entre os nossos colaboradores através de uma série de programas:

•	 4Sight:	Projeto	para	acelerar	a	identificação	de	oportunidades	futuras	para	a	Sonae	Sierra.	Das	15	iniciativas	estratégicas	identificadas	em	2011	

dez foram já implementadas.

•	 I@Work:	Projeto	que	tem	como	objetivo	promover	uma	cultura	de	inovação,	incentivando	as	equipas	de	trabalho	a	desenvolver	soluções	para	

aumentar a produtividade. Das 43 ações identificadas, 32 foram direcionadas para implementação.

•	 Business	Innovation	Project	(BIP):	Programa	criado	para	 identificar	e	 implementar	 ideias	de	alto	potencial.	Em	2012,	quatro	projetos	foram	

identificados como BIP, incluindo PromoFans® e Flash Stores.









ABL Área Bruta Locável

Acordos de wholesale Acordos de comércio por grosso

Alterações climáticas Variação a nível do clima, ao longo do tempo, ao nível do planeta Terra

APED Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição

AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

BCSD Portugal
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma organização que 

desenvolve um trabalho contínuo para que a sustentabilidade marque a agenda das organizações

Benchmark
Processo metódico de analisar os processos, as ideias e os procedimentos mais eficazes que levem  

a um melhor desempenho

Biodiversidade
“Variabilidade entre organismos vivos de todas as origens (…); compreende a diversidade dentro de cada 

espécie, entre espécies e dos ecossistemas” (Fonte: Convenção da Diversidade Biológica)

Capital Light Modelos de investimento que existam pouco ou nenhum investimento de capital

Car pooling Utilização conjunta de automóveis

CCL
Comprovativo de Compra em Lota. O objetivo do CCL é contribuir para a valorização qualitativa e 

quantitativa do peixe transacionado nas lotas portuguesas

CDP

Carbon Disclosure Project é uma organização independente sem fins que desenvolveu a maior base de 

dados mundial em termos de informações corporativas relacionadas com as alterações climáticas. Mais 

de 3.000 organizações em cerca de 60 países medem e divulgam os dados das suas emissões de Gases 

com Efeito de Estufa, gestão da água e estratégias de mudança climática através do CDP, permitindo 

assim definir metas de redução e fazer melhorias de desempenho

CES Customer Effort Score

Checklist Lista de controlo

Clusters Aglomerados

CO2e
Dióxido de carbono equivalente - Unidade de referência que permite quantificar o conjunto de Gases 

com Efeito de Estufa

Combustível Tudo o que é suscetível de entrar em combustão

Control Risk Self Assessement Metodologia de avaliação interna dos processos de controlo e de gestão de risco

Core business Negócio principal; dominante

COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway 

Commission)

Trata-se de uma organização privada, sem fins lucrativos, que se dedica à melhoria dos relatórios 

financeiros e ao estudo dos motivos da ocorrência de fraudes em relatórios financeiros

B
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Data centres Centros de dados

Desenvolvimento Sustentável
Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades

Destino final de vida útil dos produtos
Destino final (eliminação ou valorização) do produto após a sua utilização pelo cliente, realizado por 
entidades autorizadas

Diretiva europeia REACH
Diretiva da União Europeia relativa às substâncias perigosas - Registo, Avaliação e Autorização de 
Substâncias Químicas

Diretiva ROHS
Diretiva da União Europeia relativa à restrição de substâncias perigosas, que proíbe que determinadas 
substâncias perigosas sejam utilizadas em processos de fabrico de produtos

Dividend Yield Taxa de retorno do dividendo

Due diligence
Processo de revisão e auditoria de informação corporativa (contabilística, legal, responsabilidades 
extra-balanço, dívida líquida, etc.), tendo como propósito fornecer análises e recomendações relativas 
ao valor da empresa aos intervenientes, no âmbito de uma transação

EBITDA (Earnings before interest, 
taxes, depreciation, and amortization)

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Eficiência Energética Atividades que visam otimizar a utilização de fontes de energia

ERT (European Round Table) Organização que reúne os principais líderes empresariais europeus

EWRM (Enterprise Wide Risk 
Management)

Programas de gestão de risco empresarial

Fast moving consumer goods Produtos de grande consumo

FCS (Forest Stewardship Council)
O propósito da certificação florestal é fomentar uma gestão responsável, protegendo as funções 
económicas, ambientais e sociais das áreas florestais

Franchising
Sistema de venda de uma licença na qual o franqueador cede o direito de utilização da sua marca, 
patente, infraestrutura, know-how, bem como, o direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva  
de produtos ou serviços

Gases de Refrigeração Produtos químicos responsáveis pelas trocas térmicas nos sistemas de refrigeração e climatização

GEE (Gases com Efeito de Estufa)
Conjunto de gases que retém à superfície da Terra o calor proveniente da radiação solar. O aumento 
dos GEE na atmosfera tem provocado o aumento da temperatura

GEP (Global Enterprise Project)
Iniciativa que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo entre os jovens do ensino secundário 
em toda a Europa

Global Compact das Nações Unidas

O Global Compact tem como objetivo principal incentivar o alinhamento das políticas e práticas 
empresariais com os valores o os objetivos aplicáveis internacionalmente e universalmente acordados. 
Estes valores principais foram separados em dez princípios chave, nas áreas de “Direitos Humanos”, 
“Trabalho”, “Meio Ambiente” e “Anti-Corrupção”
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IIA Standards Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna

IIA Institute of Internal Auditors

ISO (International Organization for 
Standardization)

Organização não-governamental, cuja função principal prende-se com a normalização de bens e serviços através 
da utilização de normas, de forma a promover continuadamente a qualidade dos produtos

Joint-ventures
 Associação de empresas com fins lucrativos para explorar certo (s) negócio (s), sem que percam a 
personalidade jurídica

LCD Liquid crystal display

Leader format  Líder destacada no seu formato

Leaseback  Relocação dos ativos

LED  Light-emitting diode

Link  Hiperligação

LWCAFR Índice de frequência de acidentes com baixa  

m2 ABL Metros quadrados de área bruta locável

Microgeração
 Produção de energia elétrica através de instalações de pequena escala, utilizando fontes renováveis 
ou processos de conversão de elevada eficiência

Minigeração
 Produção e venda de energia à rede pelo próprio consumidor, através da instalação de unidades de 
produção de energia em locais de consumo efetivo

MSC (Certified Sustainable Seafood)  Programa de certificação que premeia e reconhece a pesca sustentável

Normas Euro
Tratam-se de normas de emissões europeias. Na Europa, todos os novos modelos de automóveis estão 
sujeitos a vários ensaios técnicos que são legalmente obrigatórios, de forma a assegurar a contribuição 
para um ambiente mais limpo, através da redução dos níveis de poluição

Oeko-Tex
Sistema de verificação, auditoria e certificação para operações comerciais ecológicas no setor têxtil e 
vestuário

Open Innovation Processo de inovação que envolve stakeholders externos, nomeadamente Universidades

OSHAS (Occupational Health and 
Safety Assessment Series)

 A norma OSHAS 18001 (Gestão de Sistema de Segurança na

p.p. Pontos percentuais
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PEFC (Programme for Endorsement of 
Forest Certification)

Programa de certificação florestal voluntária. Tem como objetivo garantir aos consumidores que 
os produtos certificados PEFC resultam de uma gestão ambiental onde são aplicados princípios de 
sustentabilidade

Pegada Ecológica
É uma tradução do inglês ecological footprint e refere-se à quantidade de terra e água necessária para 
sustentar as gerações presentes, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos 
por uma determinada população

REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) Trata-se do 
regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e sua utilização segura

Reciclagem Reaproveitamento de materiais para utilização na constituição de novas componentes

REEE Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

RoHS
(Restriction of Hazardous Substances Directive) Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas 
substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos 2002/95/CE

RSU Resíduos Sólidos Urbanos

Stakeholder (ou parte interessada, em 
português)

Trata-se de pessoas ou grupos de pessoas que afetam ou são afetadas pelos objetivos de 
determinada organização

tCO2e Toneladas de CO2 equivalente 

VDR Valores Diários de Referência

WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development)

Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma organização líder na 
abordagem das temáticas do Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma plataforma importante 
em termos de sustentabilidade relativamente à partilha de informação, experiências e melhores 
práticas

World Economic Forum
Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que promove anualmente reuniões para discussão de 
questões urgentes que incluem a saúde e o ambiente

World Safety Declaration
É um convite formal para a ação e um veículo para promover a colaboração na área da Segurança no 
Trabalho. É um compromisso da indústria global para o desenvolvimento de ideias que podem ser 
partilhadas e adotadas mundialmente pelas empresas

Yields
Rendimento, que é o retorno sobre um investimento em ações, expresso anualmente em 
percentagem com base no custo do investimento
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Para aceder a informação sobre os Indicadores GRI, consulte o site Sonae na área de Sustentabilidade/Relatório de Sustentabilidade.
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