










A Sonae publica, anualmente, o Relatório de Sustentabilidade, onde informa os seus stakeholders* sobre a estratégia, 
sistema de gestão, desempenho e compromissos económicos, sociais e ambientais da sua atividade. 

O presente Relatório de Sustentabilidade refere-se ao exercício de 2011, tendo sido elaborado de acordo com  
as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI)*, na sua versão 3.1, autodeclarando o nível A, cuja conformidade 
foi verificada pela KPMG, SROC, SA, através de uma verificação externa, permitindo obter o nível A+. A informação 
incluída neste Relatório refere-se à atividade da Sonae, com particular incidência na área do Retalho. 

O Relatório encontra-se organizado em 4 capítulos principais:

1. Mais Mundo para Investir - inclui a informação estratégica sobre a atividade global da empresa, com inclusão  
de indicadores de desempenho consolidados;

2. Mais Mundo para Envolver - apresenta informação consolidada do Grupo, descrevendo o modelo de governo 
da empresa, gestão de risco e valorização do capital humano da Sonae. Inclui ainda informação sobre formas  
do relacionamento com os stakeholders e resultados do processo anual de auscultação;

3. Mais Mundo para Descobrir - integra informação sobre as abordagens de gestão específicas do Retalho e respetivo 
desempenho social e ambiental, bem como o estado de cumprimento dos compromissos publicamente assumidos 
por esta área de negócio e apresentação de compromissos para 2012. Estes compromissos são também publicados 
no REAP – Retail Environmental Action Plan* do Retail Forum for Sustainability, uma iniciativa da Comissão Europeia 
e do EuroCommerce. Apresenta ainda uma súmula do desempenho das parcerias core da Sonae: Sonaecom e Sonae 
Sierra. Ambas as empresas possuem Relatórios de Sustentabilidade independentes e detalhados, disponíveis nas 
áreas de Responsabilidade Corporativa dos respetivos sites: www.sonae.com e www.sonaesierra.com.

4. Mais Mundo para Evoluir (anexos) - apresenta os indicadores da Sonae de acordo com as diretrizes da Global 
Reporting Initiative (GRI), o índice da tabela GRI e ainda a declaração de verificação por entidade externa independente.

Nota: Sempre que o âmbito das informações reportadas não englobar a totalidade das atividades da Sonae, tal virá 
mencionado nos Anexos.

Os temas relevantes a incluir neste documento foram identificados através de uma análise de benchmark* e de um 
processo de auscultação aos principais grupos de partes interessadas, realizado em 2011.

* Vide Glossário



07

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 
Telef: +351 22 010 40 00

O presente relatório foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.

O Relatório de Sustentabilidade Sonae 2011 encontra-se também disponível na internet em:
www.sonae.pt - área Sustentabilidade.



Tem sido muito severo o impacto da crise da dívida soberana e das consequentes medidas de austeridade tomadas 
pelos governos da Península Ibérica. O consumo privado tem vindo a cair a um ritmo acelerado e, em particular em 
Portugal, o sistema bancário vem enfrentando grandes desafios. A restrição de crédito às empresas e o elevado custo 
do financiamento têm condicionado as estratégias de crescimento, dificultando a recuperação económica. Espera-se 
uma recuperação lenta da confiança dos agentes nos mercados Ibéricos e melhorias da atividade económica para 
além do horizonte de 2012.

Continuamos a posicionar a empresa para o crescimento internacional e para criação de valor, aproveitando  
a experiência de gestão e a posição de liderança que alcançamos no mercado doméstico.

Prosseguimos a expansão para novos mercados externos com interesse renovado, procurando contrabalançar os 
efeitos negativos da estagnação da economia doméstica. Contudo, tivemos de moderar e adaptar a nossa estratégia 
de crescimento internacional, por forma a responder às fortes quedas registadas nos mercados não alimentares na 
Península Ibérica e às dificuldades de acesso ao crédito no sistema bancário Português.

Foi possível manter os esforços no crescimento internacional apenas graças à resiliência demonstrada pela maioria 
dos nossos negócios, com sustentação de margens de EBITDA* e geração de fluxos de caixa capazes de assegurar 
o financiamento destes investimentos, a redução da dívida e o pagamento de dividendos e a contínua aposta  
nas comunidades onde estamos inseridos.

Estamos comprometidos com a sustentabilidade, acreditando que os nossos investidores reconhecem esta 
opção como uma força estratégica basilar para o crescimento organizacional. Preocupamo-nos com os nossos 
colaboradores e com os nossos clientes e também medimos o nosso sucesso pelo bem-estar dos primeiros  
e pela satisfação dos segundos. Somos uma empresa exigente, assente num princípio de meritocracia, premiando  
os melhores desempenhos e desenvolvendo uma cultura para o sucesso, forte e unificada. Em 2011, as nossas 
equipas conseguiram ultrapassar importantes testes à sua capacidade e resiliência e sabemos que, em 2012, 
seremos novamente postos à prova. 

Estamos cautelosos em relação à evolução a curto prazo das vendas de retalho, quer em Portugal, quer em Espanha, 
em resultado da incerteza económica e dos baixos níveis de confiança dos consumidores, que deverão prevalecer 
durante todo o ano de 2012.

Queremos continuar a ser vistos como uma empresa em crescimento, reputada, muito valorizada pelos clientes,  
mas também pelas comunidades que servimos, pelos nossos colaboradores e pelos nossos acionistas e parceiros.

Acreditamos no nosso compromisso de sustentabilidade e no valor acrescentado que temos para oferecer  
aos nossos clientes através do estabelecimento de relações duradouras com os nossos parceiros de negócio. 

No âmbito da nossa missão de desenvolvimento sustentável, prosseguimos com a realização de diversas ações  
e iniciativas de apoio à Comunidade, especialmente relevantes no atual contexto económico, totalizando 10,1 milhões 
de euros de investimento. Estes apoios beneficiaram 3.051 organizações, que auxiliam comunidades e famílias  
em todo o País, permitindo o desenvolvimento de ações em várias áreas, tais como solidariedade, cultura, educação, 
desporto e ambiente. 

Na Sonae, estamos a trabalhar simultaneamente no enfrentar dos desafios presentes e na construção de potencial 
para o futuro.

Paulo Azevedo
CEO Sonae

* Vide Glossário
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“Na Sonae olhamos para a sustentabilidade como a criação de valor para todos os nossos stakeholders  
de forma permanente ao longo do tempo, obedecendo aos mais elevados padrões éticos. Nesse sentido,  
em 2011 continuámos a implementar aquela que é a nossa missão, mantendo-nos ao lado de todos  
os nossos stakeholders. Aumentámos salários, reduzimos dívida, melhorámos a nossa eficiência, cooperámos 
com os nossos fornecedores e parceiros. Tudo isto num ambiente difícil, em que o esforço solicitado a cada 
um de nós é maior, mas também mais gratificante.” 

Ângelo Paupério, Executive Board Member

Temos como missão criar valor económico e social a longo prazo levando os benefícios do progresso e da inovação  
a um número crescente de pessoas, regendo a nossa atuação por valores que se traduzem num comportamento 
ético e responsável.

Permanecemos predispostos e abertos para cooperar com os governos (sempre com o intuito de melhorar o quadro 
regulamentar, legislativo e social), adotando simultaneamente uma posição de independência em relação ao poder 
central ou local.

O nosso objetivo é otimizar a utilização de recursos e maximizar o seu retorno, mantendo um perfil de frugalidade. 
Fazemos incidir o foco da nossa ação na eficiência, na competição saudável e na concretização de projetos de grande 
alcance.

A ambição nasce do contínuo estabelecimento  de metas que testam os limites e estimulam a vitalidade da 
organização. É ela que nos move  e mantém construtivamente insatisfeitos, impedindo-nos  de ficar presos aos 
sucessos do passado.

Temos um sentido de responsabilidade social ativo  e tentamos contribuir para a melhoria da sociedade em que  nos 
inserimos. Pautamos a nossa conduta por preocupações ambientais e por políticas  de desenvolvimento sustentável.

Os desafios constantes e a disponibilidade para a mudança são fundamentais para atrairmos pessoas ambiciosas. Os 
nossos colaboradores são fatores determinantes para o desempenho em todos os mercados onde operamos. Assim 
sendo, e de modo a enriquecer continuamente a nossa cultura, investimos no desenvolvimento das suas capacidades e 
competências.

A inovação está na essência  dos nossos negócios. Sabemos que inovar comporta riscos,  mas estamos conscientes da 
importância de os prever  e acompanhar para os manter dentro de padrões razoáveis,  por forma a conseguirmos crescer 
contínua  e sustentadamente.

Temos o compromisso de criar valor económico baseado em relações  de ética e confiança num horizonte de médio e 
longo prazo.
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Áreas de Negócio

A Sonae é uma empresa de Retalho com duas grandes parcerias nas áreas de Telecomunicações, Software  
e Sistemas de Informação e Media (Sonaecom) e centros comerciais (Sonae Sierra). Possuí ainda duas áreas  
de negócio em Imobiliário de Retalho (Sonae RP) e Gestão de Investimentos.

Desenvolve a sua atividade num total de 42 países, incluindo operações, prestação de serviços, escritórios  
de representação, franchising e parcerias. É reconhecida nos países onde opera como uma organização com uma 
forte cultura suportada em valores e que contribui para o desenvolvimento social e económico.

% de Participações e Áreas de Negócio 

100%
Sonae MC

Retalho Alimentar

100%
Sonae SR

Retalho 
Especializado

50%
Sonae Sierra

Centros
comerciais

53%
Sonaecom

Telecom,
SSI &Media

100%
Sonae RP

Imobiliário
de Retalho

100%
Gestão de 

Investimentos

Negócios
Relacionados

Investimentos
Ativos

Parcerias
Core

Negócios
Core



Sonae
Retail

Properties

Bom Bocado
Restauração

Book.it
Livraria/ 
papelaria

Continente
Hipermercados

Continente
modelo

e Continente
bom dia

Supermercados

Continente
Ice

Ultracongelados

Pet & Plants
Jardim

e animais
domésticos

Well´s
Parafarmácias

e ótica

Loop
Calçado

Modalfa
Têxtil

Sport Zone
Desporto

Vobis
Informática

Worten
Eletrodomésticos

e eletrónica
de consumo

Worten
Mobile

Telecomunicações
móveis

Zippy
Vestuário
de bebé

Optimus
Telecomunicações

Jornal
Público

Media

Bizdirect
SSI

Mainroad
SSI

WeDo
SSI

Saphety
SSI

Joint-venture
com Feffer – MDS, 

Cooper Gay
Swett & Crawford
Corretagem de seguros

Joint-venture
com Grupo

RAR-GEOSTAR
Agência de viagens

Joint-Venture
com

CRH-Maxmat
DIY

Portugal
8ª Avenida; AlbufeiraShopping; 

AlgarveShopping; ArrábidaShopping; 

CascaiShopping; CC Continente de 

Portimão; Centro Colombo; Centro Vasco 

da Gama;  CoimbraShopping;  Estação 

Viana; GaiaShopping; GuimarãeShopping; 

LeiriaShopping; LoureShopping; 

MadeiraShopping; MaiaShopping; 

NorteShopping; Parque Atlântico; RioSul 

Shopping; Serra Shopping; ViaCatarina

49 centros comerciais

Espanha
Dos Mares; GranCasa;

La Farga; Luz del Tajo;

Max Center; Parque Principado;

Plaza Mayor; Valle Real;

Zubiarte

Brasil
Boavista Shopping; Franca Shopping; 

Manauara Shopping; Parque D.Pedro 

Shopping; Pátio Brasil Shopping; 

Shopping Campo Limpo; Shopping 

Metrópole; Shopping Penha; 

Shopping Plaza Sul; Tivoli Shopping

Itália
Airone;

Freccia Rossa;

Gli Orsi; Valecenter

Alemanha
Alexa; Loop5;

Münster Arkaden

Alemanha
Alexa; Loop5;

Münster Arkaden

Grécia
Pantheon

Plaza

Roménia
Rive

Plaza Mall
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Brasil

Chile

Portugal/
Espanha/
FrançaE.U.A./

México

China/
Cazaquistão

Malásia/
Singapura

Austrália

Alemanha/
Holanda/
Luxemburgo/
Polónia

Rússia
Canadá

Irlanda/
Reino Unido

Grécia/ 
Roménia/
Itália/
Turquia/
Sérvia/
Croácia

Egito
Marrocos

Colombia/
Panamá/
Saint Vicent

Equador
Arábia Saudita/
Emir. Árabes Unidos/
Líbano/ Bahrain/ Kuwait/
Qatar/ Jordânia/ Chipre

Angola

Argentina

Onde estamos

Em dezembro de 2011 estávamos presentes em 42 países. Os mercados abrangidos incluem operações, prestação 
de serviços a terceiros, escritórios de representação, acordos de franchising e parcerias.



A Sonae MC é líder no mercado nacional na área de retalho alimentar. Possui 454 lojas num total  
de 564.000m2 de área de venda sob as insígnias: Bom Bocado (restauração), Book.it (livraria/papelaria), 
Continente (hipermercados), Continente modelo, Continente bom dia (supermercados), Continente Ice 
(ultracongelados), Pet & Plants (jardim e animais domésticos) e Well’s (parafarmácias e ótica).

Mercados de atuação: Portugal, Angola e China.

Alguns indicadores de performance em 2011
 Volume de Negócios: 3.327 milhões de euros
 EBITDA: 235 milhões de euros

A Sonae SR opera na área do retalho especializado, detém um total de 562 lojas (124 fora de Portugal) 
representando uma área de vendas total de 423.000m2, sob as insígnias: Loop (calçado); Modalfa (têxtil); Sport 
Zone (desporto); Vobis (informática); Worten (eletrodomésticos, eletrónica de consumo e entretenimento); 
Worten Mobile (telecomunicações móveis) e Zippy (vestuário de bebé).

Mercados de atuação: Portugal, Espanha, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano, Bahrain, Kuwait, 
Cazaquistão, Qatar, Jordânia, Egito, Turquia.

Alguns indicadores de performance em 2011
 Volume de Negócios: 1.235 milhões de euros
 EBITDA: 1 milhão de euros

A Sonae Sierra é especialista internacional em centros comerciais. Detida em 50%, joint-venture com  
a Grosvenor, opera a nível nacional e internacional detendo no seu portfólio um total de 49 centros comerciais 
e ainda a gestão de 17 centros comerciais pertencentes a terceiros. No global, o seu portfólio conta com uma 
Área Bruta Locável de 2,2 milhões de m2. Tem 5 projetos em construção e outros 6 em diferentes fases  
de desenvolvimento. 

Mercados de atuação: Portugal, Espanha, Brasil, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia, Colômbia, Sérvia, Chipre, 
Holanda, Luxemburgo, Marrocos e Croácia.

Alguns indicadores de performance em 2011
 Volume de Negócios: 194 milhões de euros
 EBITDA: 92 milhões de euros
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A Sonaecom atua em 3 áreas principais de negócio: Telecomunicações (Optimus); Media (Público)  
e Software e Sistemas de Informação (Bizdirect, Mainroad, WeDo e Saphety).
No serviço de telecomunicações possui cerca de 3,6 milhões de clientes.

Mercados de atuação: Portugal, Espanha, Holanda, Brasil, Irlanda, Reino Unido, Polónia, Austrália, EUA, 
México, Singapura, Chile, Malásia, Panamá, Egito e França.

Alguns indicadores de performance em 2011
 Volume de Negócios: 864 milhões de euros
 EBITDA: 213 milhões de euros

A Sonae RP 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 3 fundos de 
investimento imobiliário por via da sociedade gestora sua participada, Sonaegest.

Mercados de atuação: Portugal. 

Alguns indicadores de performance em 2011
 Volume de Negócios: 119 milhões de euros
 EBITDA: 104 milhões de euros

Gestão de Investimentos

A área de Gestão de Investimentos é a área de negócio responsável pelas fusões e aquisições da Sonae. 
Apoia na implementação da estratégia corporativa e de negócio, maximizando o retorno acionista no seu 
portfólio de empresas, que inclui a Maxmat (bricolage e materiais de construção), a Geostar (agências  
de viagens) e a MDS (corretagem de seguros), empresas onde se considera que fusões e aquisições têm um 
papel importante na criação de valor.

Mercados de atuação: Portugal, Espanha, Brasil, Reino Unido, Austrália, EUA, Canadá, México, Singapura, 
Chile, França, Cazaquistão, China, Rússia, Equador, Argentina, Saint Vicent, Alemanha e Colômbia.

Alguns indicadores de performance em 2011
 Volume de Negócios: 130 milhões de euros
 EBITDA: 3 milhões de euros



   Lançamento do projeto Horizon, para reforço  
da gestão ambiental, como fator  
de diferenciação e vantagem competitiva

  Adesão ao World Business Council for Sustainable 
Development* (Conselho Mundial Empresarial  
para o Desenvolvimento Sustentável)

  Criação do BCSD Portugal* – Conselho 
Empresarial para o Desenvolvimento 
Sustentável, com a Sonae  
como membro fundador

  Publicação do primeiro Relatório 
Ambiental da Sonae

  Adesão ao UN Global Compact  
das Nações Unidas*

  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

  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

  Publicação de “Um compromisso  
50 anos à frente”

  Adoção da Política de Sustentabilidade  
do Pescado

  Lançamento do programa Eco2 XXI,  
tendo por objetivo a efetiva 
implementação de ações com vista  
ao aumento da eco-eficiência

  Publicação do primeiro Relatório  
de Sustentabilidade consolidado 
da Sonae

  Publicação de “Sonae, Muito mais que 
números”

  Subscrição do código de Conduta  
do VIH/SIDA

  Subscrição da Declaração de Direitos 
Humanos das Nações Unidas

  Criação do Fórum de Ambiente, para partilha  
de experiências e difusão de boas práticas
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Destaques em 2011:

Somos a única empresa portuguesa a integrar o Global Enterprise Project, uma plataforma europeia  
de fomento do empreendedorismo entre os jovens do ensino secundário na Europa. Esta iniciativa envolve  
a Junior Achievement-Young Enterprise Europe, associação especializada na formação em empreendedorismo, 
a European Round Table of Industrialists (ERT*), organização que reúne os principais líderes empresariais 
europeus (entre os quais o CEO da Sonae, Paulo Azevedo) e a European Schoolnet, rede que junta os Ministérios  
de Educação de 30 países europeus com o objetivo de inovar no ensino e formação.

Aderimos ao Retail Forum for Sustainability, uma iniciativa da Comissão Europeia e do EuroCommerce para 
promover modelos de consumo mais sustentáveis do ponto de vista ecológico.

Só são aceites neste Fórum empresas ou Associações de Retalhistas que, entre outros, adiram ao REAP – 
Retail Environmental Action Plan. Trata-se de um plano de ação ambiental que identifica os compromissos 
individuais nesta área das empresas de retalho aderentes. 

Esta adesão implica a divulgação de compromissos de sustentabilidade assumidos anualmente pelas 
Empresas/Associações, bem como o acompanhamento anual do respetivo cumprimento (o estado de cum-
primento destes compromissos encontra-se no capítulo 3).

* Vide Glossário



Para onde vamos e porquê

A estratégia corporativa da Sonae está assente na criação de valor através de 3 vetores estratégicos, nomeadamente 
internacionalização, diversificação do estilo de investimento e alavancagem da base de ativos em Portugal.

Internacionalização

Em Portugal:

Leader format 
nos mercados maduros 

Competências alargadas 

Novas oportunidades 
para criar valor

Manter os elevados padrões éticos 
da Administração e colaboradores 
em geral, na interação com os vários 
stakeholders nos diversos países.

Contribuir para o crescimento 
económico-social e ambiental das 
regiões e países em que a Sonae 
opera. Defesa dos direitos humanos 
e da meritocracia.

Melhorar o desempenho ambiental 
através de investimentos que pro- 
movam a diminuição da Pegada 
Ecológica*.

Abordagens capital light 
(aluguer vs. propriedade;
Parcerias vs. controlo total) 

Acelerar crescimento 
e reduzir endividamento

Libertar capital através 
da venda de propriedades 
de retalho

Minimizar riscos

Alavancar nos ativos 
e competências core
em Portugal e desenvolver 
novos negócios nas áreas 
adjacentes 

Reforçar a base de ativos 
e proteger os mercados core

Diversificação do estilo 
de investimento

Alavancar a excecional 
base de ativos em portugal

Governance Ambiente Social

Principal 
prioridade 

estratégica

Diluição 
do risco 
por país

Novas vias 
de crescimento

Negócios 
detidos a 100%

Adotar o estilo
de investimento 
mais apropriado 
a cada negócio

Parcerias

Participações 
minoritárias

Criar novos 
negócios

Inovar

Reforçar
a posição 

competitiva

Para alcançar os objetivos estratégicos, a nossa atividade assenta em 3 pilares de atuação: 

* Vide Glossário
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Internacionalização

A internacionalização, focada nos negócios core e áreas de negócio adjacentes, será o principal vetor de crescimento 
futuro ao longo dos próximos anos. Sendo a principal prioridade estratégica, ser-lhe-ão dedicados todos os recursos 
necessários, dado que potencia a oportunidade de aumentar a presença fora do país e transformar a Sonae numa 
grande multinacional.

Diversificação do estilo de investimento

Pretende-se alavancar os recursos da Sonae e a eficácia da estratégia de implementação, adotando o estilo  
ou a mistura de estilos de investimento mais apropriados a cada negócio, que vão da detenção da totalidade  
do capital à detenção de participações maioritárias, incluindo também as 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. Nestas circunstâncias, serão promovidos processos de consolidação e outros movimentos  
de reestruturação dos setores em causa, como entrar em novas geografias como parceiros com a capacidade  
de aportar conhecimentos técnicos e desenvolver a necessária rede de relacionamentos profissionais de alto nível.

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. 

Estes projetos devem possuir a maioria das seguintes características:
(i) potencial claro de internacionalização;
(ii) níveis atrativos de rentabilidade potencial; 
(iii) permitirem tirar proveito das grandes tendências globais; 
(iv) representarem o reforço da posição competitiva; 
(v) disporem de potencial para se tornarem negócios de grande dimensão no médio prazo. 

Será alocada uma parte significativa do capital a estes novos projetos, dependendo da sua capacidade para gerar 
crescimento e valor económico. 

De igual forma, será dada atenção para se detetar, o mais cedo possível, sinais de sucesso ou de fracasso dos mesmos, 
de modo a, atempadamente, serem tomadas decisões de reforço do investimento, fusão ou desinvestimento.

Aplicação da estratégia nos diferentes negócios:

1. 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, ao mesmo tempo que dedicará esforços na procura de oportunidades 
internacionais.

A Sonae Sierra pretende manter o seu foco na especialização em centros comerciais, continuando a integrar 
propriedade, desenvolvimento e gestão de centros comerciais, assim como a prestação de serviços a clientes.  
É objetivo da empresa criar centros comerciais únicos, desenvolvendo conceitos inovadores que reúnam o correto 
mix, arquitetura, ambiente, serviços, continuando 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 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. Aposta, de uma forma determinada, na criação de produtos, serviços e soluções inovadores que 
satisfaçam integralmente as necessidades dos seus mercados e gerem valor económico superior.



2. 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, 
onde a indústria de retalho está em forte evolução e o poder de compra do consumidor apresenta um importante 
potencial de crescimento. Espera-se assistir a um maior crescimento das operações na Bacia do Mediterrâneo  
e na América Latina enquanto analisa potenciais mercados na Europa Oriental e Ásia, nomeadamente China, 
baseada na prestação de serviços a terceiros.

3. 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 significativamente os seus planos e táticas, mas não a visão sobre o futuro.

A Sonae Sierra aposta numa gestão de portfólio dinâmica, pretendendo melhorar no capital intelligence e perseguir 
uma estratégia de investimento pouco alavancado. Esta estratégia inclui a prestação de serviços a terceiros e a 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.

Em 2011, a Sonae MC consolidou a liderança no mercado português, através de uma adaptação rápida e eficaz da sua oferta 
aos hábitos de consumo dos seus clientes e continuou a explorar novas oportunidades de negócio adjacentes. A Sonae 
MC ampliou a sua presença em Portugal, com a abertura de 5,5 mil m2, e concluiu o processo de unificação de marcas 
ao abrigo da insígnia “Continente”. Foi eleita “Marca de Confiança” pelos portugueses em 2011, pela 9ª vez consecutiva.

A Sonae SR continuou o seu processo de internacionalização, expandindo as suas principais marcas em Espanha.  
Ao mesmo tempo, prosseguiu com a consolidação da sua liderança no mercado português, tomando-o como mercado 
base para testes de desenvolvimento de novas marcas e formatos. Em 2011, abriu 44 lojas de Retalho Especializado 
(sob as insígnias Worten, Sport Zone, Modalfa e Zippy), totalizando mais de 46 mil m2.

A Sonae Sierra continuou a crescer nos mercados emergentes, em especial no Brasil e na prestação de serviços. 
Cresceu também nos serviços a terceiros, aproveitando a experiência adquirida como promotora imobiliária  
de retalho e de gestão de ativos imobiliários.

A Sonaecom registou um ano recorde em 2011, em termos de lucro e geração de fluxos de caixa, tendo distribuído  
os primeiros dividendos da sua história. Manteve o foco no crescimento do negócio móvel, obtendo ganhos de quota 
de mercado móvel, particularmente no segmento de dados móvel, e na geração de fluxos de caixa, reforçando  
os seus programas de eficiência. 
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O negócio da Sonae RP, gestão e desenvolvimento dos ativos imobiliários, continuou, em 2011, a gerir ativamente 
os ativos imobiliários de Retalho, com o propósito de aumentar a capacidade da Sonae na concretização dos seus 
objetivos de crescimento.

Em 2011, a área da Gestão de Investimentos continuou o seu trabalho de criação de valor para a Sonae, através  
do apoio na implementação de estratégias corporativas e de negócios, da maximização do retorno dos acionistas,  
do apoio ativo no planeamento e execução de fusões e aquisições, bem como no reforço das relações de negócios 
com players da indústria, consultores e bancos de investimento. 

Está disponível mais informação sobre o desempenho económico da Sonae no Relatório e Contas anual (vide  
http://www.sonae.pt/pt/investidores/dados-financeiros/).

Indicadores económicos - Highlights

Em 2011 enfrentámos diferentes ambientes macroeconómicos nos países onde atuamos. Apesar da conjuntura difícil 
na Península Ibérica o nosso volume de negócios manteve-se praticamente estável em 5,7 mil milhões de euros1,  
uma importante conquista só possível graças a ganhos de quota de mercado nas principais áreas de negócio durante 
o decorrer deste período.

VOLUME DE NEGÓCIOS

5.718 Milhões € 

-1%

EBITDA  RECORRENTE

661 Milhões €

- 4% 

DÍVIDA LÍQUIDA

2.660 Milhões €

-5%

IMPOSTOS PAGOS AO ESTADO

40 Milhões €

- 31%

INVESTIMENTO NA COMUNIDADE

10.1 Milhões €*

-2%

1 O universo de análise exclui as vendas respeitantes aos postos de combustível (na medida em que a empresa transferiu a exploração de 8 postos para terceiros no 2ºtrimestre 
de 2010) e incorpora a re-expressão do volume de negócios de 2010 da Geostar tendo em consideração a análise das práticas do setor.

*O valor do investimento na comunidade exclui contribuições diretas de clientes. Se consideradas as doações de clientes, angariadas através das nossas ações, o valor seria 
de 10,8 Milhões €.



Evolução da contribuição das unidades de negócio para o volume de negócios

Evolução da contribuição das unidades de negócio para o EBITDA

Sonae MC

Contribuição das unidades de negócios para o EBITDA

36,3%

34,0%

32,1%

Sonaecom

Sonae RP

Sonae Sierra

Sonae SR

Gestão de Investimentos

32,9%

28,6%

28,4%

16,0%

16,3%

17,9%

14,2%

13,5%

13,7%

0,2%

0,2%

6,6%

0,5%

0,9%

7,7%

2011 2010 2009

Sonae MC

Contribuição das unidades de negócios para o volume de negócios

56,7%

55,3%

54,6%

Sonae SR

Sonaecom

Sonae Sierra

Sonae RP

Gestão de Investimentos

21,0%

21,5%
19,9%

14,7%

15,6%

16,7%

3,3%

3,2%

3,4%

3,2%

2,0%

2,1%

2,2%

2,3%

2,2%

2011 2010 2009
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Criação e distribuição do valor económico

Em 2011 o valor económico gerado diminuiu 3% face ao ano anterior, atingindo 6,2 mil milhões de euros, tendo 5,8 
mil milhões sido distribuídos pelos vários stakeholders, 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 4,9 milhões de euros, registando-se uma diminuição 
de cerca de 41% face a 20102.

Investidores
3,2%

Colaboradores
12,3%

Estado
0,7%

Fornecedores
83,5%

Comunidade
0,2%

Valor económico gerado 

6.202 Milhões de euros

-3% face a 2010

Valor económico 
distribuido 

5.765 Milhões de euros 

-2% face a 2010

2011
Valor económico retido   

437 Milhões de euros

-12% face a 2010

Evolução do valor económico gerado, retido e distribuído

2 O valor recebido em 2011 relativo a apoios do Estado não contempla o valor do SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial). 



Indicadores ambientais e sociais - Highlights

Apesar de cada uma das áreas de negócio da Sonae ter impactos específicos das respetivas atividades, foram 
identificados impactos ambientais e sociais transversais.

Impactos ambientais e sociais

SONAE MC 
E SONAE SR

SONAE RP
E SONAE SIERRA

Energia e emissões

Resíduos*

Consumo de água

Transportes

Impactos da cadeia de fornecimento

Biodiversidade* e habitats

Campos eletromagnéticos

Criação de emprego direto e indireto

Satisfação e investimento nos colaboradores

Saúde e segurança de stakeholders

Envolvimento com a Comunidade

Cadeia de valor

Segurança alimentar

Inclusão digital/ sociedade de informação

IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTOS SOCIAIS

SONAECOM
GESTÃO DE

INVESTIMENTOS

* Vide Glossário
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Em 2011 alcançámos os seguintes resultados consolidados de desempenho ambiental e social:

Evolução dos principais indicadores consolidados de desempenho ambiental e social (2011)

Consumo de energia por milhões de euros 
de volume de negócio

1000
950 923

831

Produção de resíduos por milhões de euros 
de volume de negócio

19 19 20
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3 /M

€
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2e*
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2010 2011
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Consumo de água por milhões de euros 
de volume de negócio
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2009 2010 2011
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0

Emissões de CO
2
e por milhões de euros 

de volume de negócio

80

51

2009 2010 2011

60

40

0

25

20

15

10

5

0

359
405 380

50

67

AMBIENTE

ÁGUA
Consumo de água:

359 m3 / Milhão de euros
 -6% face a 2010

EMISSÕES DE CO2

 Emissões de CO2: 51 t 
CO2e*/Milhão de euros

 +2% face a 2010 

RESÍDUOS
Produção de resíduos: 
20t/Milhão de euros

+3% face a 2010 
Valorização de resíduos:  67%

-4% face a 2010

ENERGIA
Consumo de energia: 

831 GJ*/Milhão de euros
 -10% face a 2010

* Vide Glossário



Investimento na Comunidade por volume de negócios
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Taxa de absentismo

* Em 2009 a área de Retalho não reportou o valor da taxa de absentismo.

4,0%

2009 2010 2011

2,0%

1,5%

2,5%

3,0%

3,5%

1,0%

0,5%

500

0,0%

Número de acidentes

2000
1.758

2009 2010 2011

1500

1000

0

3,4%

1,3%*

3,6%

          1.879 

1.213

SOCIAL

INVESTIMENTO 
NA COMUNIDADE

1.766 €/ Milhão
de euros gerados
-1% face a 2010

TAXA 
DE ABSENTISMO

3,4%
-0,06 p.p. face a 2010

HORAS
DE FORMAÇÃO
1,423 M horas
de formação

-5% face a 2010

ACIDENTES
DE TRABALHO

 1.758 acidentes 
de trabalho

-6% face a 2010
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Em 2011 fomos reconhecidos nas seguintes áreas: 

Fomos considerados uma das empresas mais éticas a nível mundial 
em 2011, tendo sido a única empresa portuguesa galardoada, 
segundo o Ethisphere Institute

De acordo com  o Carbon Disclosure Project, somos, em conjunto com a 
Sonaecom, uma das melhores empresas portuguesas com desempenho 
ambiental que integram o estudo "CDP Iberia 125 Report 2011"

Ocupámos o primeiro lugar do ranking do estudo Best Companies 
for Leadership Portugal 2011 - Hay Group na categoria 
"Melhor Escola de Líderes"

European Good Practice Award (Agência Europeia para a Segurança 
e Saúde no Trabalho)

Fomos eleitos a “Empresa do Ano” pela Junior Achievement Portugal, 
pela disponibilização do maior número de voluntários a nível nacional

O Relatório & Contas 2008 foi distinguido nos Graphis 100 Best Annual 
Reports 2011 com um Platinum Award

Portal Móvel reconhecido nos IDC CIO Awards 2011

Prémio Design Meios & Publicidade '11 na categoria de "Rebranding" 
e "Projeto Integrado"

Bronze - Festival do Clube de Criativos de Portugal 
(Brochuras e Rebranding)

Leão de Ouro - Festival Internacional de Criatividade de Cannes 
- Design - Consumer Services

Red Dot Award na categoria Communication Design

Segundo o Estudo MyBrand Reputation Index 2011, 
a Sonae é a empresa com melhor reputação em Portugal 

Eurobest – Bronze: categoria de Design

* Vide Glossário



Em 2011, fomos reconhecidos pelo Ethisphere Institute como uma das Empresas Mais Éticas do Mundo, pela 
implementação de práticas de negócio transparentes e de iniciativas com benefício para a Comunidade, elevando a 
fasquia de padrões éticos junto de todos os nossos stakeholders. Foi a primeira vez que uma empresa portuguesa 
foi galardoada com esta distinção. Este reconhecimento confirma o compromisso da Sonae com a criação de valor 
económico baseado em princípios éticos e de desenvolvimento sustentável*, num horizonte de longo prazo, assente 
em relações de confiança. 

Testemunho:

“Numa época em que as empresas se esforçam por manter uma vantagem competitiva, boas práticas 
traduzem-se em melhores negócios e melhores negócios significam lucros. A Sonae reconhece o importante 
papel que as boas práticas desempenham na reputação da marca que, em última análise, é o ativo mais 
valioso de uma empresa. O Instituto Ethisphere felicita a Sonae por ser uma das Empresas Mais Éticas do 
Mundo em 2011”. 

Alex Brigham, Diretor Executivo, Ethisphere Institute

Em 2011, recebemos a distinção de “A Melhor Escola de Líderes” em Portugal ao alcançar o primeiro lugar do ranking 
do estudo Best Companies for Leadership em Portugal, uma iniciativa da consultora Hay Group, a nível mundial,  
que distingue as melhores empresas na formação de líderes. O estudo internacional, que teve em 2011 a sua segunda 
edição em Portugal, teve por base a votação dos líderes empresariais do nosso país e voltou a colocar a Sonae  
no topo da Gestão de Talento e Desenvolvimento de Liderança. Este prémio é um reconhecimento da perseverança, 
determinação e aposta contínua da empresa no desenvolvimento dos seus talentos, pela adoção das melhores 
práticas na gestão dos seus recursos humanos, liderando a inovação na captação e retenção de talentos.

Testemunho:

“Este prémio é reflexo do reconhecimento que a Sonae tem no mercado português, enquanto “escola  
de liderança”. A aposta no desenvolvimento sustentado dos seus líderes, a todos os níveis da organização, 
é um fator integrante do seu ADN e é parte inegável no modo como gera vantagem competitiva em tudo  
o que faz. A Sonae aplica as melhores práticas mundiais de desenvolvimento de líderes de forma perseverante, 
determinada e contínua o que, na opinião dos seus pares, a torna num exemplo a seguir.” 

Rui Luz, Partner, Hay Group

* Vide Glossário



31

Em 2011, as várias unidades de negócio da Sonae obtiveram vários reconhecimentos externos, entre os quais 
destacamos:

Sonae MC

  Prémios Reputação 2010 (APECOM*): o Projeto Causa Maior obteve o Prémio Reputação na categoria de 
Responsabilidade Social* e o Projeto Pic Nic obteve uma menção honrosa na categoria de Evento. 

  O Continente obteve as seguintes distinções:
  Marca de Confiança, pelo 9º ano consecutivo;
  Marca de excelência no Superbrands 2011; 
   Prémio Hipersuper 2011, em quatro categorias: Melhor Retalhista, Melhor DPH, Melhor Mercearia e Melhor 

Retalhista Alimentar.
  Melhor Marca 2010 nos Prémios Meios & Publicidade 2011. 

 Os Prémios à Eficácia da Comunicação VII atribuíram vários reconhecimentos nas seguintes categorias:
  Bronze – a iniciativa Pediatra Online do Continente (categoria Responsabilidade Social);
   Prata - o projeto Mega Pic Nic Continente 2011 (categoria Ativação e Patrocínios) e a Missão Sorriso 2010  

do Continente (categoria Responsabilidade Social);
   Ouro - a marca Well’s (categoria Saúde, Higiene e Beleza).

  A Sonae MC obteve ainda uma Placa de Honra Cruz Vermelha Portuguesa pelos importantes serviços prestados  
a esta instituição, no âmbito de uma parceria que dura desde 2007 e que se tem materializado em diversas ações 
de responsabilidade social, como a Causa Maior e a campanha “Juntos Damos Mais”.

Sonae SR

 A Worten obteve as seguintes distinções:
  Prémios Hipersuper 2011 - Worten distinguida como Melhor Marketing de Retalho não alimentar;
  Marca de Confiança, pelo segundo ano consecutivo;
  Prémio Leitor PC Guia, pelo melhor ponto de venda de material informático. 

  O projeto Arredonda (Worten/Ajuda de Berço) foi reconhecido com medalha de ouro nos Prémios à Eficácia  
da Comunicação VII, na categoria Responsabilidade Social.

 A marca Zippy entrou no Guiness com o maior logótipo feito com 4.000 t-shirts.

* Vide Glossário



Sonaecom

 A Sonaecom foi distinguida nos Energy Efficiency Awards Portugal 2010 como “Empresa Mais Eficiente”;

  De acordo com o Ranking Global ACGE* 2011, a Sonaecom é a empresa melhor posicionada no que  
à responsabilidade climática diz respeito. Este índice, promovido pela Euronatura, atribuiu à Sonaecom a primeira 
posição no setor das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) e a sexta posição no ranking global;

  A Optimus Clix foi distinguida na categoria Telecomunicações nos APCC* Portugal Best Awards 2010, tendo sido 
considerado o Melhor Serviço ao Cliente e Melhor Serviço ao Cliente de Portugal;

 A Optimus foi considerada Best in Customer Service – EMEA nos Prémios Contact Center World 2011.

 
Sonae Sierra

  A Sonae Sierra foi reconhecida nos European Risk Management Awards 2010 na categoria Most Innovative Use  
of IT or other e nos Construir Awards 2011 como Best Real Estate Developer;

  A Sonae Sierra foi ainda distinguida nos Euromoney Real Estate Awards como Best Retail Developer Award  
for Portugal, Brazil and Latin America e Best Developer Overall; 

  O Norte Green (Norteshopping + Sport Zone) obteve o Silver Award nos ICSC Jean Louis Solal Marketing Awards 
2011 na categoria de Cause Related Marketing;

  O Centro Comercial Colombo obteve o Prémio Imobiliária nos National Real Estate Awards 2011 na categoria 
Special Magazine Award e foi considerado o Best Shopping Centre nos Workmedia Hipersuper Awards 2011;

  O LeiriaShopping foi reconhecido na categoria Real Estate Oscar - Retail Developments category nos National 
Real Estate Awards 2011 - Revista Imobiliária e obteve o Eurohypo Award;

 O Loop5 foi reconhecido na categoria new development large nos ICSC European Shopping Centre Awards.

* Vide Glossário
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“No atual momento é preciso olhar para o futuro e perceber de que forma o nosso país e as empresas 
podem agir para promover o crescimento económico e a geração de riqueza para a sociedade. Temos  
um compromisso com a sustentabilidade como um todo, tendo como missão a criação de valor económico 
e social. Enquanto maior empregador privado em Portugal, somos uma empresa de pessoas, pelo que  
o desenvolvimento do potencial deste nosso ativo é estratégico. Por outro lado, continuamos empenhados 
em promover uma cultura de participação ativa na sociedade.” 

Luís Filipe Reis, Chief Corporate Center Officer 

A estrutura de modelo de governo da Sonae é composta pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal  
e pelo Revisor Oficial de Contas, todos eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas. 

O Conselho de Administração (CA), composto por 9 administradores, 3 deles executivos e 6 não-executivos, delegou 
na Comissão Executiva os poderes de gestão corrente da Sociedade, regulando o seu funcionamento e o modo como 
exercerá os poderes que lhe foram cometidos. 

Os membros dos órgãos sociais, a Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Vencimentos são eleitos por  
um quadriénio, sem prejuízo da possibilidade da sua reeleição.

Orgãos de Governação

Comissão de Nomeação 
e Remunerações

Diretor
de Governo Corporativo

Secretário
da Sociedade

Conselho
de Administração

Comissão
de Auditoria
e Finanças
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Está disponível mais informação sobre o funcionamento do governo societário no Relatório de Governo da Sociedade 
anual (vide www.sonae.pt/pt/investidores/governo-da-sociedade/).

Comissão de Vencimentos

Belmiro Mendes de Azevedo

Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva

Francisco de La Fuente Sánches

Conselho de Administração

Presidente

Belmiro Mendes de Azevedo

Vogais

Álvaro Carmona e Costa Portela

Álvaro Cuervo Garcia

Michele Marie Bon

José Manuel Neves Adelino

Bernd Hubert Joaquim Bothe

Christine Cross

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Manuel Cavaleiro Brandão

Secretária

Maria da Conceição Cabaços

Conselho Fiscal

Presidente

Daniel Bessa Fernandes Coelho

Vogais

Arlindo Dias Duarte da Silva

Jorge Manuel Felizes Morgado

Suplente

Óscar José Alçada da Quinta

Comissão 
de Auditoria de Finanças

Presidente

Michele Marie Bon

Vogais

Álvaro Cuervo Garcia

José Manuel Neves Adelino

Bernd Hubert Joaquim Bothe

Christine Cross

Comissão 
de Nomeação

 e Remunerações

Presidente

Belmiro Mendes de Azevedo

Vogais

Michele Marie Bon

Christine Cross

Comissão Executiva 
do Conselho de Administração

Presidente

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Vogais

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão

Revisor Oficial de Contas

Deloitte & Associados, SROC, S.A.



As direções organizacionais da Sonae respondem à Comissão Executiva, de acordo com a estrutura seguinte, através 
da qual os colaboradores podem fornecer orientações e recomendações aos órgãos de governação.

Estrutura Organizacional
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A Gestão de Risco é uma das componentes da cultura organizacional e um pilar do Governo da Sociedade, 
encontrando-se presente em todos os processos de gestão, sendo uma responsabilidade de todos os colaboradores, 
nos diferentes níveis da organização.

É desenvolvida tendo como objetivo a 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.

É igualmente uma das componentes do desenvolvimento sustentável das empresas, a par da gestão ambiental  
e da responsabilidade social, contribuindo para um desenvolvimento continuado e sustentado dos negócios, 
através de um maior conhecimento e de uma gestão mais efetiva dos riscos e oportunidades que podem impactar  
as organizações.

Modelo de Gestão de Risco

4    Desenvolver e implementar 
 ações de gestão de risco:  Desenvolver planos de ações 
  de gestão de risco
   Integrar plano de gestão 
   de risco no ciclo de planeamento anual

Determinar as 
respostas aos riscos

Monitorizar o progresso da execução 
do plano de gestão de risco
 Monitorizar as mudanças 
 no perfil de risco
 Reportar o progresso da execução 
 do plano aos donos do risco, 
 Gestão e CA, 
 conforme apropriado.

1    Criar infra-estrutura de gestão de risco:  Metas e objetivos
  Organização de gestão de risco
  Linguagem comum de risco
  Ferramentas e processos de gestão 
  de risco
  Recursos

2    Identificar e avaliar os riscos:          Identificar os riscos
  Priotiorizar os riscos
  Averiguar causas (drivers)
  Elaborar o Mapa de riscos
  Identificar os donos dos riscos

3    Avaliar as estratégias
 de gestão de risco

5    Monitorização e reporte

* Vide Glossário



A atividade de Gestão de Risco, ao nível da sociedade e dos negócios, é apoiada e suportada pelas funções de Gestão 
de Risco, Auditoria Interna e Planeamento e Controlo de Gestão, através de equipas especializadas que reportam 
diretamente aos Conselhos de Administração das respetivas áreas de negócio.

O Conselho de Administração e a Comissão de Auditoria e Finanças são responsáveis pela monitorização das ativi-
dades da Gestão de Risco.

Os riscos de fiabilidade e integridade da informação contabilística e financeira são igualmente avaliados e reportados 
pela atividade de Auditoria Externa. 

No final de maio de 2011, a Direção de Auditoria Interna e Gestão de Risco foi separada em duas direções autónomas, 
como forma de reforçar as equipas e aumentar o foco em cada uma das respetivas áreas para que pudessem 
responder da melhor forma às necessidades da Sonae nacional e internacionalmente, pelo que se optou por 
apresentar a informação de ambas as áreas de forma individual.

Em 2011, 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, conforme as atividades a seguir descritas:

Avaliação do BRM
(Business Risk Model)

Atividades de Gestão de Risco

Validação

Identificação dos riscos

Avaliar os riscos do BRM
(impacto e probabilidade)

Analisar proposta 
de atribuição de “Dono”

Validação do Mapa de Riscos 
(prioritização individual)

Relativizar importância 
de cada um dos riscos

Atribuição do “Dono do Risco”

Definir com os “Donos do Risco”:

Política da Empresa 
(qual o grau de risco a assumir)

Apetite e tolerância ao risco

Ações de mitigação

Indicadores de Risco
(como medir cada risco)

Ações de monitorização 

Formalização 
da atitude face 

ao risco

Monitorização
e Reporte

Método

Inquérito Reavaliação semestral 
do risco pelo “Dono”

EntrevistasWorkshop

Outputs

BRM validado Reporte semestral 
da evolução dos riscos

Carta de Riscos
GAR (Grupo de Acompanhamento de Risco)

Gestão de Risco 
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. 

Auditoria Interna 
Avalia a eficácia da gestão 
e dos controlos sobre os riscos 
dos processos e dos sistemas 
de informação

Planeamento e Controlo de Gestão 
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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De forma a suportar esta atividade ao nível de toda a Sonae, em 2011 foi concluído o desenvolvimento interno  
de uma ferramenta aplicacional baseada no standard internacional Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO)* que incorpora as seguintes fases:

Monitorar a implementação 
dos planos de ações 

Monitorar os Indicadores
de Risco (KRIs)

Reportar

Selecionar riscos da Matriz 
de Risco Sonae

Responder a questionários

Reprioritizar os riscos

Identificar os donos 
dos riscos

Identificar os drivers 
e os triggers dos riscos

Identificar os indicadores 
chave de risco (KRIs)

Identificar as opções 
de tratamento dos riscos

MONITORIZAÇÃO
E REPORTE

IDENTIFICAÇÃO 
DOS RISCOS

FICHAS 
DE RISCO

Manual de Gestão de Crise
Continente modelo

Aplicação de Gestão 
de Risco

Manual de Gestão de Crise
Continente bom dia

Auditorias
de Resseguro 2011/12

Control Risk Self
Assessement 2º Semestre

EWRM Sonae SR

Control Risk Self
Assessement 1º Semestre

EWRM Sonae RP

EWRM Sonae MC

Gestão de Risco 
no Continente Online

Gestão de Risco do Cartão Cliente

Principais marcos da atividade de Gestão de Risco em 2011

* Vide Glossário



Para 2012, estão previstas as seguintes atividades de Gestão de Risco:

  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.

A nossa política de Recursos Humanos é desenvolvida tendo como objetivo a criação sustentável de valor,  
em alinhamento com a estratégia de negócio. Enquanto maior empregador privado em Portugal em 2011, temos tido 
um impacto significativo na qualificação e desenvolvimento das nossas pessoas. 

Na Sonae temos como objetivo manter um ambiente de trabalho equilibrado, saudável e seguro, respeitando  
os direitos de igualdade de oportunidades e não discriminação no recrutamento e oportunidades de desenvolvimento 
e progressão na carreira.

No final de 2011, contávamos com 39.819 colaboradores. Deste universo, cerca de 77% possui um contrato  
sem termo, 59% são jovens com menos de 35 anos e 65% são mulheres.

Gestão de Investimentos
4%

Sonaecom
5%

Sonae Sierra
3%

Sonae MC
64%

Sonae SR
24%

Distribuição dos colaboradores por área de negócio

Sonae RP
0,1%

Tipos de contratos de trabalho

77%  Tempo Indeterminado 

23%  Com Termo
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Somos uma organização internacional, com um legado ético e comportamental, construído com base na riqueza  
de percursos e perfis individuais das nossas pessoas, espalhadas pela pluralidade de geografias onde estamos 
presentes. Este legado de valores é a base do crescimento e do sucesso e, em 2011, foi celebrado por escrito,  
num documento designado “à nossa maneira”, que resume a nossa forma de estar na vida e nos negócios.

OS NOSSOS VALORES

Ética e Confiança 
Pessoas no centro do nosso sucesso

Ambição
Inovação

Responsabilidade Social  
Frugalidade e Eficiência

Cooperação e Independência

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

AS NOSSAS EQUIPAS

Riqueza e heterogeneidade 
de percursos e perfis da nossa gente

Equipa é a chave do sucesso
Inovação e Talento

Respeito
Qualidade e rigor

Bom ambiente de trabalho
Relações sinceras e transparentes

AS NOSSAS CHEFIAS

Liderança
Disponibilidade

Entrega
Espírito construtivo

Desafio
Excelência

Firmeza
Honestidade

Coragem
Reconhecimento

Mente aberta
Credibilidade

Exemplo



Este documento descreve atitudes e comportamentos esperados dos colaboradores e endereça a cada um a res-
ponsabilidade de, no seu relacionamento com os vários grupos de stakeholders, no dia a dia, fazer com que este seja 
o retrato fiel da organização. 

A Sonae tem já vindo a ser reconhecida externamente pelas suas melhores práticas, em absoluta ligação com 
os nossos valores. Exemplo disso foi o facto de termos entrado na lista das 100 empresas mais éticas do mundo, 
um reconhecimento do nosso compromisso de criar valor económico baseado em relações de ética e confiança. 
Cultivamos estas relações e acreditamos que estas promovem um bom ambiente de trabalho. Monitorizamos, 
ciclicamente, o clima social interno, através de estudos de diagnóstico que nos permitem identificar oportunidades 
de melhoria. 

Os colaboradores dispõem também do “Provedor Sonae” que assegura a gestão e comunicação de reclamações, 
queixas ou sugestões dos colaboradores.

Em 2011, promovemos um estudo dirigido ao público e a colaboradores da Sonae, Sonaecom e Sonae Sierra para 
auscultar as suas perceções e opiniões sobre a imagem da organização como entidade empregadora - Employer 
Brand (EB), e sobre o conjunto de atributos percebidos como valor ganho pelo emprego na organização - Employment 
Value Proposition (EVP).

Com base na avaliação dos drivers Compensações, Oportunidades, Organização, Trabalho e Pessoas, procurou-se 
identificar os pontos fortes e oportunidades de melhoria ao nível de atração e retenção dos colaboradores  
nos seguintes eixos de análise:

Perceções 
relativamente à Sonae 

enquanto entidade 
empregadora

Relevância 
e a atratividade 

da Sonae

Identificação de 
expetativas face 

ao empregador ideal

Níveis 
de conhecimento 

externo acerca 
da realidade Sonae

Segmentos-alvo do estudo:

Público interno: colaboradores Sonae (Sonae MC; Sonae SR; Centro Corporativo), Sonaecom e Sonae Sierra, 
a desempenhar funções em Portugal, Espanha e Brasil.

Público externo: Recém-licenciados à procura de primeiro emprego e licenciados ativos há mais de 3 anos, 
residentes nas áreas da Grande Lisboa e Madrid.
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Num contexto de crescimento e internacionalização do negócio, o investimento no desenvolvimento das nossas 
melhores pessoas é parte integrante da implementação da nossa estratégia. Neste sentido, a correta identificação, 
avaliação e potenciação do desenvolvimento dos melhores talentos torna-se uma prioridade. 

O ano 2011 ficou marcado por um forte investimento na revisão do processo de gestão da performance dos nossos 
colaboradores, criando-se um novo modelo de gestão de performance – Improving Our People. Este novo modelo 
valoriza a heterogeneidade de percursos e perfis dos colaboradores, acomodando a pluralidade de negócios e geo-
grafias onde estamos presentes. 

Improving Our People 
O novo modelo de gestão de performance assenta na interação contínua e responsabilização partilhada entre 
chefia e colaborador, fomentando o compromisso das nossas equipas com o seu próprio desenvolvimento. 
Baseado no mérito e valor acrescentado que os colaboradores trazem às suas funções e à Sonae, defende  
a clareza de propósito, o rigor dos resultados e a frontalidade no reconhecimento.

É neste enquadramento que surge o Improving Our People GT (Growth Toolkit), associado ao processo Improving Our 
People. Esta ferramenta de gestão de talento está direcionada aos colaboradores mais seniores da organização, bem 
como aos colaboradores com maior potencial de crescimento.

Em 2011, cerca de 40 Senior Executives foram abrangidos neste processo, estando prevista para 2012 a integração 
de cerca de 60 colaboradores com elevado potencial.

Na Sonae dispomos de um modelo de carreiras cujo objetivo geral consiste em apoiar a gestão do pipeline de talento 
na organização, promovendo o alinhamento entre as prioridades de negócio e as expectativas de desenvolvimento 
profissional dos colaboradores. Revela e clarifica o conjunto de requisitos funcionais, critérios de mobilidade  
e percursos naturais de evolução, potenciadores da mobilidade vertical, horizontal e em zigue-zague dos nossos 
colaboradores, assim como da transversalidade e polivalência das suas competências, através de experiências intra 
e/ou inter áreas funcionais e inter empresas. 

Este modelo reflete duas abordagens de gestão: uma primeira, focalizada nas necessidades de planeamento 
de recursos humanos da organização, e uma outra, mais dirigida ao colaborador enquanto ator do seu próprio 
desenvolvimento profissional e pessoal.

Enfatizando e valorizando o papel proativo e empreendedor das nossas pessoas face à gestão da sua própria carreira, 
o modelo pretende suportar a otimização do seu potencial e a aquisição de uma visão clara sobre as diferentes 
opções de desenvolvimento disponibilizadas, quer na sua empresa, quer nas restantes empresas da Sonae.

Formação 

A formação na Sonae desempenha um papel relevante no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos 
colaboradores, salientando-se como principais benefícios a exposição a temas emergentes e tendências  
da atualidade, a discussão e debate de desafios e problemáticas do negócio com top experts, bem como a criação  
de fora de discussão e networking com pares de outras organizações.



Desta forma, procuramos facultar aos nossos colaboradores programas de formação diversificados e diferenciadores, 
em escolas de referência nacionais e internacionais, que possibilitem o reforço de competências chave: gestão  
e liderança, bem como competências pessoais e interpessoais.

A par de cada unidade de negócio possuir o seu próprio sistema de formação e desenvolvimento, dispomos, desde 
2004, do Sonae Learning Centre (SLC), um espaço dedicado à formação contínua de gestores seniores. Em 2011, 
esta estrutura de formação executiva teve 1.356 participantes, totalizando 11.652 horas de formação.

Programa Contacto em 2011 

Rede Contacto
A Rede Contacto, criada em 2011, foi uma das primeiras redes mundiais lançadas por um grupo económico  
com o intuito de detetar e recrutar talento. Através da Rede Contacto as empresas Sonae podem 
contactar com os participantes e estreitar a relação com a comunidade universitária. Após o registo  
em www.programacontactosonae.com, os alunos têm a oportunidade de testar os seus conhecimentos 
através da realização de desafios inovadores e de quizzes. Têm ainda a possibilidade de ficar a par de todas  
as campanhas e novidades das Empresas Sonae. As suas participações são pontuadas e os melhores 
acederão ao Dia Contacto. No final de 2011, a Rede contava com cerca de 15.000 utilizadores registados.

Dia Contacto
O Dia Contacto consiste numa iniciativa destinada aos melhores alunos finalistas do Ensino Superior  
em Portugal, selecionados através da Rede Contacto. Durante o dia, os participantes têm a oportunidade  
de estar em contato direto com Belmiro de Azevedo, Chairman da Sonae, e Paulo Azevedo, CEO da Sonae,  
e de conhecer os negócios das Empresas Sonae, planos de desenvolvimento e estratégia para o futuro.  
No total, já participaram no Dia Contacto quase 4.000 jovens.

O evento Dia Contacto foi distinguido como uma das boas práticas da Sonae pelo EuroCommerce.

Call For Solutions Universities 
Esta iniciativa consiste num programa de open innovation para finalistas de Mestrado que se realiza uma vez por 
semestre. Os candidatos desenvolvem estágios curriculares em diversas áreas da Sonae, contactando diretamente 
com a realidade empresarial. A duração é de 4 ou 5 meses e tem como grande objetivo alcançar soluções criativas 
para desafios lançados pelos negócios, identificando e detetando talento entre os participantes. No final, a solução  
é vertida em tese ou projeto final de curso. 
 
Em 2011, realizaram-se os 3º e 4º Call for Solutions Universities, tendo tido a participação de 22 e 20 estagiários, 
respetivamente.

Call for You 2011

O Call for You consiste num programa de estágios da Sonae destinado a conhecer e formar jovens talentos 
nas diferentes áreas de negócio.

Destina-se a recém-graduados do Ensino Superior (preferencialmente de 2º Ciclo - Mestrados), no máximo 
com 2 anos de experiência profissional. É um programa onde cabe a curiosidade de quem quer aprender 
rápido e a generosidade daqueles que fazem da partilha mais um pilar de inovação constante.

A seleção de alguns dos candidatos ao “Call For You” aconteceu através da Rede Contacto. 
Em 2011, 27 estagiários tiveram a oportunidade de desenvolver as suas competências e iniciarem a atividade 
profissional ao abrigo deste Programa, sendo que 18 integraram posteriormente as equipas da Sonae.
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Programa Novas Oportunidades

Em 2011, 958 colaboradores frequentaram o Programa Novas Oportunidades, tendo 310 obtido a respetiva certi-
ficação de competências. 

Partilha de conhecimento na Sonae

Promovemos, periodicamente, a realização de diversos fora 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 conscien-

cialização 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 dedicado à inovação 
  Finalidade: Estimular e apoiar uma cultura orientada para inovação na Sonae, capaz de sustentar elevados níveis 

de criação de valor.

Fórum de Metodologias 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 Comunicação e Marketing
  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.

Adicionalmente aos fora, contamos com 3 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 2 comissões que têm como objetivo servirem de plataforma para a partilha 
de conhecimentos e experiências: 

Recursos Humanos

Gestão de Risco

Tecnologias de Informação

Auditoria

Finanças

Grupos Consultivos Comissões



Ao longo dos anos, temos vindo a fomentar o bem-estar e o desenvolvimento do conhecimento e da cultura,  
em parceria com outras organizações, através do apoio a diversos projetos e ações.

Em 2011, apoiámos 3.051 organizações. 

Em 2011, investimos 10.134 milhares de euros em iniciativas de apoio à Comunidade. Adicionalmente, através  
das nossas iniciativas, os clientes doaram diretamente cerca de 726 mil euros para a Comunidade, através de 
projetos como a Missão Sorriso.

Apoio à Comunidade 2011 (em milhares de euros)

Voluntariado
O voluntariado empresarial é também uma importante componente da Responsabilidade Corporativa. O voluntariado 
enriquece os nossos colaboradores e beneficia as comunidades onde se desenvolve, pelo que continuámos a promover 
uma cultura de participação ativa na sociedade, incentivando e desenvolvendo novas iniciativas de voluntariado.

Em 2011, cerca de 1.350 colaboradores dedicaram mais de 6 mil horas em ações de voluntariado. 

Os nossos voluntários apoiaram mais de 125 instituições em Portugal, em ações que incluíram o apoio técnico e social 
a organizações do terceiro setor como o Agrupamento Escolar do Cerco, a Acreditar, a Fundação Gil, a Associação 
Sol, 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.

Apoio à Cultura 

Casa da Música
Em 2011, mantivemos o acordo de mecenato com a Casa da Música, com vista à divulgação da cultura e estímulo 
da inovação. Ao abrigo deste acordo foram apoiadas as iniciativas “País Tema”, “Residências Artísticas” e “3ª Fim  
de Tarde”, que integram a programação musical da Casa da Música. 

Centro Corporativo

€ 636,7 

Sonae Sierra

€ 1.483,6

Sonae RP

€ 146,1
Sonae MC

€ 6.309,1

Apoio à 
Comunidade 

€ 10.860

Sonaecom 

€ 94,1

Sonae SR

€ 2.188,6

Gestão de 
Investimentos 

€ 1.8
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Serralves
Em paralelo com o apoio mecenático, associámo-nos à Fundação de Serralves para o lançamento, pela primeira vez, 
de um Programa de Residências Artísticas, um projeto inovador e pioneiro em Portugal, assente na cooperação entre 
dois mundos distintos: empresas e agentes culturais. 

O Projeto Sonae/Serralves permitiu que, ao longo de três meses, os artistas convidados desenvolvessem  
o seu trabalho no Porto e contactassem com agentes culturais, alunos e comunidade. Esta ação, enquadrada  
na nossa política de Responsabilidade Corporativa, teve como objetivo promover a criatividade, a inovação e a apro-
ximação entre as artes e as comunidades envolventes, nomeadamente através da descoberta e desenvolvimento 
de jovens talentos. 

Apoio aos Jovens

Temos um compromisso com a educação dos mais jovens e o desenvolvimento de uma sociedade empreendedora, 
capaz de gerar riqueza. O fomento do empreendedorismo é, por isso, uma das prioridades que estabelecemos  
no âmbito da nossa política de Responsabilidade Corporativa e que nos tem levado a fomentar o voluntariado  
dos nossos colaboradores na promoção da inovação, da criatividade e do empreendedorismo. 

Junior Achievement Portugal – “Aprender a empreender”
Em 2011, prosseguimos o nosso quinto ano de participação na Junior Achievement Portugal (JAP), uma associação 
sem fins lucrativos, empenhada em levar às escolas programas que desenvolvem nas crianças e jovens o gosto 
pelo empreendedorismo. No âmbito da parceria estabelecida, os colaboradores dão formação nas escolas nas 
áreas do empreendedorismo e das finanças pessoais, com o objetivo de preparar os jovens para terem sucesso 
numa Economia Global através da educação para o empreendedorismo, de competências para a empregabilidade  
e literacia financeira.

No ano letivo 2010/2011, tivemos 209 colaboradores envolvidos, que se dedicaram à implementação dos programas, 
tendo impactado mais de 2.750 alunos. O programa com mais adesão foi o Braço Direito, programa no qual os alunos 
acompanham um profissional durante um dia no seu ambiente de trabalho, adquirindo conhecimentos sobre a 
cultura, a ética de trabalho e as várias opções de carreira disponíveis. 

Ao todo, o grupo de voluntários da Sonae realizou 1.342 horas de voluntariado em ações da Junior Achievement 
Portugal. Desde 2009, juntaram-se a este projeto cerca de 430 colaboradores, tendo impactado 7.300 alunos. 

Alguns testemunhos:

“O apoio da Sonae tem sido fulcral no que diz respeito ao crescimento sustentável da JAP, com especial 
enfoque no número de voluntários envolvidos nas várias ações a nível nacional. A ligação à JAP e o empenho 
demonstrado para abrangermos cada vez mais alunos permitiu-nos, ao longo destes cinco anos de trabalho, 
alcançar aproximadamente 112.000 alunos em Portugal. O nosso profundo agradecimento por esta parceria 
que tornará certamente mais jovens empreendedores.”
Junior Achievement Portugal

No meu entender o voluntariado faz parte no nosso dever cívico enquanto membros de uma comunidade, 
mas mais do que um sentido de dever, o que realmente me motiva é a oportunidade de fazer a diferença  
na vida de alguém, colocando à disposição de outro todo o meu entusiasmo, experiência e conhecimento.  
É uma experiência fantástica e altamente gratificante!
Filipa Oliveira (Sonae Sierra), eleita Voluntária do Ano pela Junior Achievement para o ano letivo 2010/2011



Em 2011, a Sonae foi eleita “Empresa do Ano”, por ter sido a empresa que disponibilizou  
o maior número de voluntários a nível nacional.

“Porto de Futuro” 
O “Porto de Futuro”, desafio lançado pela Câmara Municipal do Porto às empresas, foi criado com o intuito de apoiar 
a gestão e desenvolvimento de 17 agrupamentos escolares da região portuense através da aproximação entre  
as comunidades escolar e empresarial. Durante o ano 2011, continuámos a apoiar esta iniciativa no Agrupamento 
Escolar do Cerco, através de:

 apoio consultivo na gestão geral das escolas;
 apoio logístico (incluindo gestão de obras e controlo de fornecedores);
 apoio a alunos mais carenciados;
 promoção do empreendedorismo e criatividade; 
 formação profissional/contínua, e
 premiação dos casos de excelência.

Pelo seu carácter determinante para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, a educação é uma tarefa 
que nos deve mobilizar a todos, sendo certo que todas as medidas implementadas hoje serão decisivas no futuro  
das novas gerações. 

No âmbito da parceria Sonae/Cerco, alguns dos projetos por nós apoiados foram: 
  Junior Achievement, com a presença de voluntários da Sonae a dar formação, em contexto de sala de aula, sobre 

diferentes temáticas: “A Família”, “ A Comunidade”, “Economia para o Sucesso” e “ A Empresa”. 
  Tag rugby, projeto de promoção da prática desportiva e de formação dos jovens através dos valores do rugby - 

trabalho em equipa, a responsabilidade e a integridade. 
  Mundo das Profissões, com visitas de estudo diversas e promoção de idas de colaboradores de empresas parceiras 

às escolas, para que as crianças tenham uma noção das diferentes profissões.
  Braço Direito, uma ação de voluntariado no âmbito do projeto Porto de Futuro, na qual os colaboradores Sonae 

acolhem alunos do Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas do Cerco, para, durante um dia, acompanharem  
as suas funções diárias, em contexto real de trabalho.

Global Enterprise Project 
A Sonae é uma das 19 empresas fundadoras do “The Global Enterprise  Project” (GEP), uma iniciativa que tem como 
objetivo fomentar o empreendedorismo entre os jovens do Ensino Secundário em toda a Europa. O GEP envolve 
a Junior Achievement-Young Enterprise Europe, associação especializada na formação em empreendedorismo, 
a European Round Table of Industrialists, organização que reúne os principais líderes empresariais europeus  
e a European Schoolnet, rede que junta os Ministérios de Educação de 30 países europeus com o objetivo de inovar 
no ensino e formação. 

Durante os três anos da iniciativa, 40 mil jovens europeus entre os 15 e 18 anos vão ter a oportunidade de criar 
e gerir uma empresa real, discutir a globalização, desenvolver parcerias com colegas de outros países, aprender 
competências de empreendedor e aplicar os conhecimentos adquiridos. 

Com o apoio dos professores e dos voluntários, os jovens vão ter a oportunidade de trabalhar com diferentes 
profissionais e ser desafiados a “aprender fazendo”.
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Em 2011, prosseguimos a estratégia de diálogo e envolvimento com os nossos stakeholders de forma a assegurar 
a satisfação das suas necessidades a longo prazo e identificar atempadamente riscos e oportunidades adjacentes. 

Neste âmbito, acreditamos que temos um papel a desempenhar no encontro de soluções, mas sabemos que ne-
cessitamos de trabalhar em parceria com os nossos stakeholders estratégicos. Como tal, além da publicação do 
Relatório de Sustentabilidade anual, dispomos de um conjunto de mecanismos para comunicar periodicamente com 
cada grupo de stakeholders.

Websites

Sistema de sugestões e reclamações

Provedor Sonae

Inquéritos de auscultação 

Estudos de clima social

Notícias na internet

Publicações internas

Provedor Sonae

Fora 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

Relacionamento no planeamento e projeto 
de novas oportunidades

Participação em diversas associações setoriais

Parcerias com instituições representativas 

Projetos de envolvimento das 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 

CLIENTES

INVESTIDORES

COLABORADORES

FORNECEDORES

COMUNIDADE

MEDIA

LOGISTAS*

VISITANTES*

* Stakeholders específicos dos centros comerciais

ENTIDADES REGULADORAS 
E GOVERNAMENTAIS



Clientes

Sistema de Gestão de Reclamações e Sugestões 
Sendo para nós uma prioridade ouvir e perceber os nossos clientes, estamos constantemente preocupados  
e focalizados na satisfação das suas necessidades. As nossas insígnias estão permanentemente focadas  
na orientação para o cliente, cada vez mais exigente e informado, de forma a poder antecipar as suas expetativas  
e desenvolver soluções inovadoras. 

Em 2011, como prova da nossa dedicação e aposta na melhoria contínua, a área de Retalho Alimentar manteve 
a Certificação internacional do Sistema de Gestão de Reclamações, em conformidade com a NP EN 10002:2007, 
atribuída pelo SGS* ICS – International Certification Services. De notar que a Sonae MC foi a primeira empresa  
na Europa a receber esta Certificação em 2010.

Ainda na área do Retalho Alimentar, publicámos a Política de Gestão de Reclamações e Sugestões. Esta política 
destaca-se pela sistematização de todo o processo de gestão de reclamações, a disponibilização de uma base/
estrutura para a análise e revisão contínua do processo de tratamento de reclamações e das melhorias efetuadas, 
através da definição de objetivos e indicadores e a monitorização da satisfação do cliente. Todos estes fatores 
promovem uma melhoria da credibilidade junto do cliente, na aptidão de resolução das reclamações de um 
modo consistente, sistemático e uniforme bem como uma motivação dos colaboradores em aperfeiçoar as suas 
competências no contacto com o cliente.

Nesta política estão descritos os objetivos do Sistema de Gestão de Reclamações e Sugestões, nomeadamente:
  Obter a satisfação dos consumidores no momento em que manifestam a sua insatisfação e partilham as suas 
sugestões como razão de sucesso do negócio;

  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.

Em 2011, também a Worten recebeu, oficialmente, a Certificação do Sistema de Gestão de Reclamações Ibérico. 
Desta forma, foi assegurado mais um passo no compromisso em oferecer aos nossos clientes um serviço de qua-
lidade, nomeadamente no âmbito do tratamento dado às sugestões e reclamações.

Provedoria Sonae
Dedicamos especial atenção a todos os contactos que nos são dirigidos. Neste sentido, disponibilizamos aos nossos 
colaboradores, clientes, fornecedores e ao público em geral o acesso à Provedoria Sonae, que tem como objetivo  
dar seguimento oportuno a reclamações, queixas ou sugestões que lhe são dirigidas.

A Provedoria atende todo e qualquer contacto com destino às nossas áreas de negócio (Sonae MC, Sonae SR, Sonae 
RP, Gestão de Investimentos, Sonae Sierra, Sonaecom), bem como da Sonae Indústria e da Sonae Capital, fazendo  
o respetivo encaminhamento e controlo de respostas.

O Provedor Sonae reporta diretamente ao Presidente do Conselho de Administração da Sonae.

Satisfação do cliente
Além do Sistema de Gestão de Reclamações e Sugestões e da Provedoria Sonae, com vista à melhoria dos nossos 
produtos e serviços, realizamos vários estudos de satisfação do cliente, de acordo com as temáticas a avaliar  
(ex.: imagem, qualidade do produto, serviço de atendimento) e as metodologias de avaliação (ex.: relatório trimestral, 
cliente mistério, painéis online). Cada um destes estudos possui resultados individualizados que são analisados  
de forma a garantir a melhor resposta possível às necessidades do cliente.

* Vide Glossário
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Em 2011, levámos a cabo um estudo sobre responsabilidade social3, com o objetivo de conhecer quais as práticas 
de âmbito ambiental e social que os clientes consideram mais importantes na área de Retalho, assim como medir  
a notoriedade das iniciativas sociais desenvolvidas, cujos principais resultados destacamos:

  A disponibilização de produtos a preços reduzidos é considerada a prática mais importante em todas as insígnias, 
com exceção do Continente bom dia, onde se destaca a disponibilização de produtos para promover uma 
alimentação saudável. Esta prática é considerada a segunda mais importante nas restantes insígnias.

  As iniciativas sociais promovidas pela Sonae MC e Sonae SR com maior notoriedade entre os clientes são: “Missão 
Sorriso”, “Troca de Lâmpadas”, “Causa Maior” e “Pilha de Livros” (Continente); “Campanha Arredonda” (Worten); 
“Nós” (Modalfa e Zippy) e eventos desportivos “Corrida da Mulher” e “Meia Maratona” (Sport Zone).

  Os clientes demonstram interesse em saber mais informação sobre atividades desenvolvidas pelas 8 insígnias  
no âmbito da proteção do ambiente e no apoio à Comunidade.

Processo anual de auscultação de stakeholders

De forma a identificar as expectativas dos stakeholders e, consequentemente, definir prioridades e objetivos  
de sustentabilidade, em 2011 levámos a cabo o processo anual de auscultação de stakeholders. Esta consulta 
permitiu identificar os principais temas e oportunidades de melhoria que permitem criar uma ligação direta entre os 
desafios de sustentabilidade que se colocam e a estratégia do negócio.

A seleção dos stakeholders a auscultar foi baseada na identificação de stakeholders estratégicos da área do Retalho. Como 
tal, foi selecionada uma amostra de 171 stakeholders a auscultar, pertencentes aos seguintes grupos: 

 

O processo decorreu através de questionário, via plataforma online para os fornecedores e colaboradores 
e via conferência telefónica para os restantes, tendo sido obtido feedback dos 5 grupos de stakeholders, 
totalizando 89 respostas. O questionário foi estruturado  em quatro secções principais, com as seguintes principais 
conclusões:

Autoridades 
reguladoras, 

governamentais
 e municípios

Comunidade Fornecedores Colaboradores
Investidores/ 

Analistas

3  Foram realizados 610 inquéritos a clientes Continente (507), Continente modelo (247), Continente bom dia (92), Worten (382), Vobis (45), Sport Zone (231), Modalfa (215) e 
Zippy (105). A amostra recolhida é predominantemente feminina, entre 25-44 anos, pertencentes à Classe Social Média Baixa. 

Desempenho de sustentabilidade

A maioria da amostra de stakeholders auscultada considera 
que a Sonae tem uma visão clara das responsabilidades 

económicas, ambientais e sociais.

Reputação e Imagem

Os stakeholders auscultados consideram que a Sonae 
tem um desempenho Muito Bom na “otimização 
de consumos e reciclagem* de água e avaliação 
dos riscos hídricos na cadeia de fornecimento”

Temas relevantes

Os temas com maior percentagem de referência
pelos stakeholders foram a “Estratégia 

de sustentabilidade e compromissos futuros”; 
“Desenvolvimento do Capital Humano”; “Política ambiental/ 

Sistemas de Gestão Ambiental”. 

Os temas “Políticas e práticas para a seleção preferencial 
de fornecedores nacionais”; “Formas 

de envolvimento com maior número de stakeholders
e “Desenvolvimento do Capital Humano” foram temas 

para os quais foram identificadas oportunidades 
de melhoria pelos stakeholders.  

Reporte de sustentabilidade

A maioria dos stakeholders auscultados tiveram 
acesso ao Relatório de Sustentabilidade 2010 através  

de correio eletrónico e do sítio web da Sonae.

Da amostra de stakeholders que leram o Relatório 
(75%), quer parcialmente, quer totalmente, 

68%  classifica a informação disponibilizada pela 
Sonae no Relatório de Sustentabilidade 2010 como 

“Boa" ou "Muito Boa" e 16% como "Suficiente".

Expectativas e opinião 
dos stakeholders

* Vide Glossário



Percentagem de referências por tema

37%

32%

40%

60%

49%

29%

26%

25%

25%

23%

23%

14%

12%

12%

9%

9%

8%

8%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

3%

2%

2%

Estratégia de sustentabilidade 
e compromissos futuros

Desenvolvimento do Capital Humano

Política ambiental / Sistemas 
de Gestão Ambiental

Ética e Conduta

Gestão da relação com o cliente (satisfação, gestão das 
reclamações, etc.)

Políticas e práticas para a seleção preferencial de 
fornecedores nacionais

Saúde e nutrição (produtos de alimentação saudável, 
sensibilização dos consumidores, etc.)

Atração e retenção de talentos

Riscos e oportunidades económicas

Formas de envolvimento com stakeholders (fornecedores, 
colaboradores, etc.)

Governo da Sociedade

Disponibilização de produtos 
com menor impacto ambiental

Eficiência Energética, emissões de CO
2
 e utilização de 

energias alternativas

Avaliação/Gestão de risco e crise

Standards para fornecedores (sociais, ambientais, etc.)

Separação, reutilização e reciclagem de resíduos

Diretrizes ambientais para a seleção de fontes de 
matéria-prima (produtos agrícolas, pescado, etc.)

Transporte de produtos e utilização de veículos eficientes

Políticas e práticas de inclusão social (venda de produtos a 
pessoas desfavorecidas economicamente ou residentes em 

locais isolados, etc.)

Cidadania e Filantropia (investimentos na Comunidade 
através de iniciativas de mecenato, patrocínio, voluntariado 

ou outra forma de apoio)

Gestão da utilização de embalagens e iniciativas de 
recuperação de materiais, reciclagem de pilhas, recolha de 

eletrodomésticos usados, etc.

Otimização de consumos e reciclagem de água e avaliação 
dos riscos hídricos na cadeia de fornecimento

Venda de produtos e serviços para segmentos de mercado ou 
minorias (alimentação para vegetarianos, etc.)

Iniciativas de sensibilização ambiental para visitantes, 
colaboradores e Comunidade

Organismos Geneticamente Modificados (OGM)

Política de inclusão de pessoas com deficiências

Saúde e segurança ocupacional 
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Do gráfico acima, verifica-se que os temas mais selecionados pelos stakeholders são os seguintes:

Estratégia de sustentabilidade 
e compromissos futuros

Desenvolvimento do Capital Humano

Política ambiental/ Sistemas de Gestão Ambiental

Ética e Conduta

Gestão da relação com cliente 

Políticas e práticas para a seleção preferencial 
de fornecedores nacionais

Saúde e Nutrição

Atração e retenção de talento

Riscos e oportunidades económicas

Formas de envolvimento com Stakeholders

Governo de Sociedade

3.1 Retalho 

3.1.8  Compromissos e próximos passos no Retalho

2.3 Capital Humano 

3.1.2 Desenvolvimento do Capital Humano no Retalho

3.1.3 Responsabilidade Ambiental no Retalho

2.3.2  Cultura Interna 

2.5 Envolvimento com Stakeholders 

3.1.5 Sustentabilidade na Cadeia

3.1.4 Saúde e Nutrição no Retalho

2.3.3. Atração e Retenção de Talentos
3.1.2 Desenvolvimento do Capital Humano no Retalho

2.2  Gestão de Risco 

2.5  Envolvimento com os Stakeholders

2.1  Modelo de Governo

Temas Capítulo/ Subcapítulo correspondente

de Fornecedores no Retalho







“Num contexto económico adverso, a Sonae manteve-se ao lado dos seus clientes e daqueles que mais 
necessitam, contribuindo para aliviar as dificuldades que as famílias enfrentam. Temos um firme compromisso 
com o desenvolvimento sustentável e isso passa também por oferecer aos nossos clientes os melhores 
produtos aos preços mais baixos, sobretudo em cenários como o que vivemos em 2011.”

Luís Moutinho, CEO Sonae MC

“O ano de 2011 traduziu-se num período de consolidação da estratégia de internacionalização da Sonae, 
pela entrada em novos mercados, dinâmicos e interessantes para as nossas insígnias, nos quais os nossos 
formatos se impõem pela diferenciação, onde os consumidores reconhecem as nossas mais-valias e onde 
prevemos continuar com bom ritmo de aberturas.” 

Miguel Mota Freitas, CEO Sonae SR

Em 2011 reforçámos a nossa posição como líderes no Retalho Alimentar e Retalho Especializado em Portugal.

No caso da Sonae MC, este reforço teve como base uma adaptação rápida e eficaz da oferta às alterações de hábitos 
de consumo em Portugal, enquanto que no caso da Sonae SR foi dada continuidade à estratégia de exploração de 
oportunidades de franchising e joint-ventures, como forma de acelerar o crescimento a nível internacional.

A Sonae RP continuou com a sua atividade de gerir ativamente os ativos imobiliários de Retalho da Sonae, com o pro- 
pósito de aumentar a capacidade da Empresa para alcançar os seus objetivos de crescimento.

Em 2011, o negócio do Retalho aumentou o número de lojas, num total de 1.016, o que corresponde a uma área total 
de vendas de cerca de 1 milhão de m2.

Sonae MC Sonae SR

454 lojas em 
Portugal, 22 das 
quais em regime 

de franchising 
em Portugal

564 mil m2 
de área 

de vendas

423 mil m2 
de área de vendas

562 lojas

133 lojas 
no exterior

21 unidades 
de franchising*

* 11 em Portugal; 5 na Arábia Saudita; 3 em Espanha; 1 no Cazaquistão e 1 no Egito 
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Volume de negócios das áreas de negócio do Retalho (em milhões de euros)

Na Sonae MC, a contribuição 
do portfólio de marcas 

próprias e primeiros preços 
para as vendas continuou 

a aumentar, representando 
cerca de 30p.p 

nas categorias relevantes, 
durante 2011.

A Sonae MC conseguiu 
reforçar, em 2011, 

a sua posição de liderança 
no mercado alimentar, em 
Portugal, em cerca de 1p.p 

de quota, com um aumento 
de 2p.p das vendas 

para 3.327 milhões de euros.

A Sonae SR atingiu os 1.235 
milhões de euros, sendo de 

realçar o crescimento de 43% 
das vendas nos mercados 

internacionais, 
com as vendas em Espanha a 

representarem já 25% do total 
das vendas da unidade, 

5p.p acima do valor registado 
em 2010.

As vendas conjuntas das 
nossas unidades

de retalho – Sonae MC e 
Sonae SR – aumentaram 

0,3p.p em 2011, para 4.562 
milhões de euros.

Sonae  4.562

Sonae MC 3.327

Sonae SR 1.235

Sonae RP 119

Gestão de Investimentos 130

2011



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. 

Organização da Direção de Auditoria Interna

A Direção de Auditoria Interna é constituída por 30 colaboradores e desenvolve a sua atividade nas Empresas Sonae 
MC, Sonae SR, Sonae RP e Centro Corporativo. 

O plano anual de atividade das funções de Auditoria tem como principais inputs as linhas estratégicas dos vários 
negócios, as áreas de maior risco e as solicitações dos vários níveis de Gestão.

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 no Retalho, a Comissão de Auditoria, ao qual 
é efetuado reporte trimestral.

Principais responsabilidades da Direção de Auditoria Interna:

 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;
 Coordenar a atividade de auditoria no Retalho; e
 Apoiar operacionalmente a Comissão de Auditoria.

Auditoria de Processos 

e Cumprimento

Auditoria Segurança

Alimentar

Auditoria de Sistemas

de Informação

Auditoria 

Interna

Conselho

Fiscal
CAF

Comissão

Executiva

Sonae
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Programas de certificação internacional:

No que respeita ao desenvolvimento da função de Auditoria Interna, em 2011, continuámos a patrocinar consis-
tentemente os colaboradores que se candidatam a certificação internacional em diversos programas.

Na área do Retalho, a Sonae é uma das organizações com maior número de colaboradores certificados em auditoria 
interna em Portugal. Além disso, dispõe de equipas certificadas em auditoria de sistemas de informação e auditoria 
de segurança alimentar.

Em 2012, 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.

Principais ações implementadas em 2011

Auditoria de Processos e Cumprimento
Em 2011, 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 pro- 
cedimentos, 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 2011 foram realizadas cerca de 500 auditorias de 30 indicadores).

Auditoria de Sistemas de Informação
No decorrer de 2011 foram realizadas 16 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 2011, foram realizadas cerca de 300 auditorias de segurança alimentar.



No final de 2011, a equipa da área de Retalho era constituída por 36.713 colaboradores, dos quais 90,7%  
se encontram a exercer funções em Portugal, 7,75% em Espanha, 1,44% no Brasil, 0,1% na China e 0,05% na Turquia.  
À semelhança do ano anterior, do conjunto de gestores de topo, apenas 1 se encontra deslocado do seu país de origem.  
Esta realidade reflete a política de recrutamento do Retalho para funções operacionais, a qual assenta na contratação 
local, contribuindo assim para a empregabilidade das regiões onde a organização está presente.

Principais indicadores da área de Retalho

Desenvolvimento profissional
Em 2011, para além do processo de avaliação de desempenho aplicável a 100% dos colaboradores do Retalho, foi 
realizada mais uma edição do Upward Feedback. Trata-se de uma ferramenta de avaliação a 180º, através da qual os 
colaboradores dão 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. 

O Upward Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, que pretende servir de âncora  
a um processo contínuo de mudança e crescimento individual.

67% dos colaboradores 
do género feminino e 33% 

do género masculino

75% dos colaboradores 
com contrato sem termo 

e 25% a termo certo

71% desempenham 
funções a tempo inteiro 
e 29% a tempo parcial

36 horas de formação 
por colaborador

56.455 ações 
de formação

32% de novas 
contratações

59% dos colaboradores 
têm menos de 35 anos

1.315.145 horas 
de formação
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Sonae Retail School

Em 2011, a Sonae Retail School forneceu mais de 1,2 milhões de horas de formação, num total de 56.455 ações, 
tornando a equipa mais ativa na identificação de novos desafios e áreas de melhoria e prontamente desenhou 
programas para disseminação das melhores práticas transversalmente à organização. 

O investimento em pessoas é o nosso ponto de partida. Neste sentido, os nossos programas são desenhados 
em colaboração conjunta com parceiros de referência nacional e internacional. Acreditamos que o conteúdo, 
metodologias e recursos que fornecemos estão entre os melhores no mercado.

Encorajamos a formação interna tendo atualmente uma bolsa com 2.295 formadores internos. 

Sonae Retail School
A Sonae Retail School consiste num conjunto de escolas e academias, com processos de formação 
estruturados em perfis funcionais sustentados, ilustrando o alinhamento com o negócio, tendo em conta  
as linhas estratégicas definidas na área do Retalho.



Segurança e Saúde no Trabalho

A Segurança e Saúde no Trabalho (SST) constituem um vetor importante para o desenvolvimento sustentável 
e para a responsabilidade social, pois permitem a otimização de todo o potencial dos nossos recursos humanos, 
aspeto diferenciador e motor de todo o nosso sucesso, reforçando o respeito pelos colaboradores, as suas famílias  
e a sociedade em geral.

A nossa preocupação com a Segurança no Trabalho reflete-se numa forte aposta na adoção de um programa 
preventivo, que inclui a realização de auditorias aos locais de trabalho e de simulacros de emergência, a existência 
de um programa de formação de SST e a realização de ações de sensibilização com vista à redução dos níveis  
de sinistralidade e de absentismo. 

Apostamos, igualmente, na Medicina no Trabalho, assente na avaliação de riscos ocupacionais e com consequente 
avaliação da saúde e bem-estar associados às funções e atividades dos trabalhadores. Desenvolvemos diversas 
campanhas internas, para sensibilização e consciencialização de todos sobre prevenção na área da Saúde e adoção 
de estilos de vida saudáveis.

A Sonae assinala o dia 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde, como dia de reflexão e ponto de partida 
para reforçar todas as atitudes pró-ativas que permitam alcançar os principais objetivos: “Zero Acidentes” e “Zero 
doenças profissionais”. Como forma de comemorar este dia, oferecemos a todos os colaboradores um brinde alusivo 
à Segurança e Saúde no Trabalho. 

Principais indicadores de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)

  78.893 participantes em ações de sensibilização e formação no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
com um total de 105.000 horas de formação;

 Existência de um catálogo de cursos de SST, com 75 cursos diferentes; 
  Campanhas de comunicação em SST realizadas ao longo do ano tiveram uma participação ativa de um total  
de 236.144 participantes4;

 Mais de 100 profissionais de saúde;
 Realização de 30.000 exames médicos;

 Auditorias e inspeções de segurança a 903 unidades;
 47.178 colaboradores consultados no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho;
 Realização de 256 simulacros de emergência/evacuação;
  Parceria ativa com a Autoridade para as Condições de Trabalho (Dia Nacional da Prevenção e Segurança e Se-
mana Europeia para as Condições de Trabalho).

ações 
de sensibilização 
e formação de SST

75

ações 
de aconselhamento 
e sensibilização

12
participantes nas ações
de aconselhamento
e sensibilização

236.144

participantes 
em ações de sensibilização 
e formação de SST

78.893

4  Algumas das ações de aconselhamento envolveram colaboradores e clientes.
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Principais distinções em Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho do Retalho em 2011: 

Em 2011, na área de Retalho, prosseguimos o nosso programa de Certificações Ambientais de acordo com a Norma 
internacional ISO* 14001, tendo alcançado 4 novas certificações ambientais:

 Continente modelo de Tomar;
 Continente bom dia de Massarelos;
 Worten ArrábidaShopping;
 Worten de Aveiro;

Em simultâneo, foi mantida a Certificação Ambiental Corporativa para a área de Retalho, tendo também sido alcançada  
a renovação/manutenção das 17 Certificações Ambientais de instalações alcançadas em anos anteriores – 11 lojas 
alimentares (3 Continente; 7 Continente modelo; 1 Continente bom dia), 2 lojas do retalho especializado (2 Worten),  
3 entrepostos e 1 centro de fabrico (Centro de Processamento de Carnes – Carnes Continente).
 
O conjunto das certificações de instalações obtidas permite dispormos de pelo menos uma loja certificada  
em cada Direção de Operações das lojas alimentares e em cada Direção de Operações das lojas Worten localizadas  
em território Português. Este conjunto de instalações certificadas, que abrange todos os tipos de instalações ope-
radas pela área de Retalho, designadamente lojas alimentares e não alimentares, entrepostos e centros de fabrico,  
é demonstrativo das capacidades de gestão ambiental da Empresa. 

Além disso, em 2011, o Building Research Establishment (BRE)* aprovou oficialmente o relatório de Certificação 
Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)* do Eco-Industrial Park  
da Azambuja (nível de Certificação: GOOD). Desta forma, os edifícios deste parque logístico - onde estão instalados 
os entrepostos Plaza 1 e Plaza 2 - tornaram-se os primeiros edifícios com Certificação BREEAM em Portugal  
e os primeiros edifícios de tipologia industrial a obterem esta certificação na Península Ibérica. 

Obtivemos reconhecimento nos European Good Practice Awards, 
prémios atribuídos pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho que distinguem as melhores práticas em matéria de segurança 
e saúde nas organizações. A distinção resulta do conjunto de boas 
práticas seguidas pela Sonae, nomeadamente das ações contínuas com 
o objetivo de reduzir o risco de acidente em todos os processos que 
envolvam trabalhos de manutenção e reparação. 

A loja do Continente da Guia (Algarveshopping) foi premiada pelas boas 
práticas em Segurança e Saúde no Trabalho. A ação de sensibilização 
sobre o tema “Segurança, uma questão de atitude”, levada a cabo por 
esta loja, foi diferenciadora na atribuição deste prémio.

Este prémio insere-se na iniciativa lançada pela Sonae Sierra para 
promover a segurança e saúde nos seus centros comercias a nível 
mundial e visam distinguir os lojistas com as melhores práticas em 
matéria de segurança e saúde.

O Continente de Cascais obteve a renovação da Certificação Sistema de 
Gestão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, de acordo com a 
Norma OHSAS* 18001/NP 4397:2001. Esta certificação reconhece a 
qualidade do Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde e as 
boas práticas implementadas pela empresa nesta área.

European Good
Practice Awards

Prémio Personae 
- Tenent Award’s 

Certificação Continente 
de Cascais

* Vide Glossário



Alterações Climáticas*

A nossa atividade tem impactos nas alterações climáticas, existindo uma preocupação e esforço em mitigá-los. No 
âmbito da 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. Por isso, temos a preocupação em 
obter uma frota contratada eficiente na utilização de combustíveis, de acordo com as normas Euro*. Encontra-se 
em aplicação uma ferramenta informática para a otimização das rotas de abastecimento das lojas e dos volumes  
de carga transportadas.

No âmbito do quadro regulamentar de microgeração e minigeração elétrica têm sido instaladas centrais de produção 
de energia fotovoltaica em algumas das nossas lojas (39 centrais de microprodução e 19 centrais de minigeração), 
sendo uma das nossas apostas a promoção de utilização de energia proveniente de fontes renováveis.

Dado que consideramos essencial o envolvimento dos nossos stakeholders (colaboradores, clientes, fornecedores), 
investimos na divulgação de informação e sensibilização para as questões relacionadas com as emissões e o consumo 
de energia, através de campanhas, promovendo a eficiência e gestão do dia a dia. Ao nível do impacto indireto  
por via dos nossos consumidores, foram identificadas oportunidades que podem alterar os seus comportamentos, 
principalmente no consumo de produtos eletrónicos e elétricos. As campanhas realizadas promovem a aquisição  
de novos produtos mais eficientes.

Finalmente, temos também consciência de que as alterações climáticas podem afetar o nível de produção agrícola,  
o que poderá ter consequências na disponibilidade e qualidade de bens alimentares e de outros produtos de origem 
orgânica. A quantificação destes impactos é difícil, no entanto continuamos atentos e posicionamo-nos de forma 
pró-ativa para minimizar potenciais impactos no negócio do Retalho. 

Energia e emissões

O consumo de energia é um dos principais impactos ambientais resultantes da atividade de Retalho. A principal 
forma de energia que consumimos é a eletricidade, que representa cerca de 78% da energia total consumida pela 
área de Retalho, seguida do consumo de combustíveis (essencialmente gasóleo associado ao transporte pela frota 
contratada). O consumo total de energia correspondeu, em 2011, a 2.274.098 GJ .

Repartição do consumo de energia (GJ) 

Consumo 
de eletricidade (GJ)

1,773,315
77.98%

Consumo 
de gás natural (GJ)

17,203
0.76%

Consumo de gasolina 
de viaturas 

de colaboradores (GJ)

772
0.03%

Consumo de gasóleo 
das viaturas 

de colaboradores (GJ)

74,802
3.29%

Consumo de gasóleo 
das veículos de transporte

de mercadorias (GJ)

401,700
17.66%

Consumo de gás propano (GJ)

1,457
0.06%

Consumo de gasóleo
das lojas (GJ)

4,850
0.21%

* Vide Glossário
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Relativamente ao consumo de eletricidade, no ano 2011, este foi de 492,6 GWh*, correspondendo a 1.773.315 GJ  
e a uma emissão de 181.977 toneladas CO

2
e. 

Evolução do consumo de eletricidade (GJ)

Face ao ano anterior, registou-se um aumento do consumo de energia elétrica de 6,6%, reflexo de um conjunto  
de fatores concorrentes:

 Aumento do número de instalações, com especial enfoque nas lojas de Retalho Especializado;
  Contabilização do consumo anual de eletricidade das lojas mais recentes, inauguradas no final do ano anterior, 

tendo estas contribuído parcialmente para o valor do consumo total de eletricidade em 2010;
 Alargamento do horário de funcionamento aos domingos e feriados dos hipermercados Continente.

 
Não obstante, tendo em consideração universos comparáveis no conjunto de instalações alimentares e entrepostos, 
que representam 77% da energia elétrica consumida pelo negócio de Retalho, registou-se uma redução de 1,9%.
 
Este desempenho, que consideramos muito positivo – uma vez que contraria a tendência de crescimento dos con-
sumos 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 – resulta da consolidação 
de um vasto conjunto de medidas sistematicamente implementadas em anos anteriores, bem como do contributo 
de novas medidas implementadas ao longo de 2011, das quais destacamos: 

 A substituição de lâmpadas T8 e T5 normais por lâmpadas T8 e T5 “Eco”;
 A otimização de níveis de iluminação em diferentes áreas das lojas;
  A 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.
 
O consumo específico de energia elétrica por área de vendas que, em 2011, se situou em 0,56 GWh /1000 m2, 
mantendo-se num patamar idêntico ao de anos anteriores, evidencia ainda assim um pequeno acréscimo resultante 
da influência da consolidação de consumos anuais de um conjunto de lojas com áreas de vendas muito reduzidas, 
designadamente das insígnias Well’s e Bom Bocado.

Evolução do consumo de eletricidade por área de vendas 
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Ainda no domínio da energia elétrica, 2011 ficou também assinalado pelo aumento da produção autónoma de energia 
proveniente de fontes renováveis, bem como pelo reforço das capacidades instaladas de produção. Efetivamente,  
as 39 centrais de produção em regime de microgeração (37 fotovoltaicas e 2 aerogeradores) instaladas ao longo  
dos anos anteriores, produziram e injetaram na Rede Nacional 194,6 MWh*, correspondendo a um crescimento  
de 42% relativamente à produção registada em 2010 e resultando numa emissão evitada de 91,5 toneladas de CO

2
e.

Evolução da eletricidade produzida através de fonte de energia renovável
 

Por outro lado, reforçámos as nossas capacidades de produção, com a instalação, nos últimos dois meses de 2011, 
de 19 centrais fotovoltaicas de 20 kWp* no regime de minigeração, o que resulta numa potência instalada global que 
ronda os 500 kWp.
 
Relativamente às emissões globais de Gases com Efeito de Estufa* associadas ao consumo total de energia pelo 
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, estas foram de 218.708 toneladas de CO

2
e, 

representando um aumento cerca de 10% relativamente a 2010. Este aumento está maioritariamente relacionado 
com as emissões associadas ao consumo de eletricidade, que em 2011 representaram 181.977 toneladas CO

2
e.  

Ainda no contexto do cálculo das emissões de Gases com Efeito de Estufa, procedeu-se à atualização dos fatores  
de emissão do gasóleo e gasolina utilizados em 2010. 

Evolução das emissões totais de CO
2
e (toneladas CO

2
e)

Em 2011, a intensidade carbónica registou um aumento de 4 toneladas de CO
2
e por milhão de euros de volume de 

negócios. Para este aumento contribuiu o aumento do consumo de eletricidade na área do Retalho e o aumento 
do respetivo fator de emissão, que no corrente ano registou o valor de 0,369 kg CO

2
/kWh* (7% superior ao fator 

de emissão da eletricidade de 2010). A atualização dos fatores de conversão do gás propano, gasóleo e gasolina 
influenciam, igualmente, embora em menor escala, o aumento da intensidade carbónica relativamente a 2010.
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Evolução da intensidade carbónica (toneladas CO
2
e/Milhão de euros de Volume de Negócios)5

Distribuição das emissões em 2011 (t CO
2
e) 
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83.2%

Emissões associadas 
ao consumo de gasóleo

das viaturas de 
colaboradores (t CO

2
e)

2.5%

Emissões associadas 
ao consumo de gasóleo

de viaturas de transporte 
de mercadorias (t CO

2
e)

13.6%

Emissões associadas 
ao consumo de gás propano (t CO

2
e)

<0.1%

Emissões associadas 
ao consumo 

de gás natural (t CO
2
e)

0.4%

Emissões associadas 
ao consumo 
de gasóleo 

nas lojas (t CO
2
e)

0.2%

Emissões associadas 
ao consumo de gasolina

das viaturas 
de colaboradores (t CO

2
e)

<0.1%

5 Para efeitos de cálculo, considerou-se o volume de negócios da Sonae MC, Sonae SR, Sonae RP e Gestão de Investimentos.



Transportes e logística

Em 2011, a frota contratada percorreu cerca de 37 milhões de quilómetros, representando uma emissão de 29.726 
toneladas de CO

2
e, que reflete uma diminuição de cerca de 9% face ao ano anterior. A redução das emissões  

de Gases com Efeito de Estufa está diretamente influenciada pela atualização do fator de emissão do gasóleo em 2011.

Mantivemos as nossas exigências junto das empresas de transportes no sentido da melhoria do parque de veículos 
colocados ao serviço da frota contratada, integralmente gerida pela nossa área de logística. No final de 2011, 87% 
dos veículos colocados ao serviço da frota contratada cumpria, no mínimo, com a Norma Euro 4, representando um 
crescimento de 5p.p relativamente ao ano anterior.

Conforme ilustrado pelos dois indicadores específicos da atividade, designadamente pelo número de caixas 
transportadas por quilómetro percorrido e pela emissão de CO

2
e por caixa transportada, o objetivo da melhoria  

da eficiência logística foi totalmente alcançado. Verificou-se uma redução de 11% das emissões de CO
2
 equivalente 

por 1000 caixas transportadas e um aumento de 3% do número de caixas transportadas por km percorrido.

Evolução de indicadores relativos a transporte e logística
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Gases de refrigeração*

Em 2011, prosseguimos com o programa de substituição de centrais de frio anteriormente definido, tendo em vista 
a melhoria da sua eficiência e, simultaneamente, a redução da utilização de gases de refrigeração potencialmente 
mais nocivos para o ambiente. Assim, registou-se a substituição de várias centrais com R 427a e de uma central 
com R22 por centrais com utilização de R404. Em consequência, em dezembro 2011, apenas 6 centrais (de 3 lojas) 
operavam com R22.

Evolução do tipo de fluídos de refrigeração utilizados nas centrais de produção de frio 

Consumo de água

Em 2011, verificou-se um consumo total de água potável nos hiper e supermercados Continente de 724.414 m3, 
representando uma redução de 4,4% relativamente ao consumo total verificado em 2010 (o consumo de água 
verificado em 2010 foi de 757.734 m3).

Para o universo comparável de lojas, a redução observada relativamente ao ano transato foi de 5,8%. Por seu turno, 
em 2011, o consumo por área de vendas situou-se em 1,40 m3/m2, representando uma redução de 4,1% relativamente 
a 2010.

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

A melhoria consistente do desempenho relativamente aos consumos de água que se vem verificando, ano após 
ano, nas lojas alimentares resulta não só de uma monitorização rigorosa, como também da implementação contínua  
de medidas de controlo de desperdícios, utilizando equipamentos mais eficientes, desenvolvendo o comportamento 
das equipas das lojas e apostando 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. Não dispomos ainda de um meio sistemático de controlo 
dos consumos associados à utilização de águas subterrâneas.

Tipo de fluído de refrigeração utilizados nas centrais
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Relativamente ao tratamento de águas residuais, a maioria dos efluentes líquidos gerados nas nossas instalações 
são descarregados em coletores públicos, à exceção de 3 lojas, o que se deve à ausência de infraestruturas públicas. 
De forma a assegurar que os efluentes cumprem a legislação aplicável, estas lojas 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 estimamos que, em 
2011, tenham sido gerados, nas lojas, cerca de 579.531m3 de efluentes líquidos (redução de 5% face a 2010), 
aplicando-se  o fator utilizado na engenharia para estes casos, o qual assume que 80% da águaconsumida resulta 
em efluentes líquidos. 

Resíduos

A gestão de resíduos na área de Retalho abrange não só os resíduos produzidos no âmbito da sua atividade,  
mas também os resíduos depositados por alguns clientes nas nossas lojas, consequência da promoção que fazemos 
para a cidadania ambiental responsável. 

Assim, em 2011, os resíduos geridos pela área de Retalho atingiram as 66.848 toneladas, mais 1,5% que no ano 
anterior. Deste total, apenas 3% correspondem a resíduos perigosos.
 
Em linha com os anos anteriores, os resíduos de papel/cartão representam 48% e os Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU*) representam 37% do total de resíduos geridos, correspondendo às maiores frações dos diferentes tipos de 
resíduos geridos pela área de Retalho. 

Resíduos produzidos/geridos por tipo em 2011 (t)

Resíduos produzidos por tipo (t)

Ao nível dos fluxos específicos de resíduos e comparativamente com o ano anterior, destacamos:
o aumento de 129% da recolha de cápsulas de café (lojas Worten), que em 2011 atingiu as 188 toneladas; o aumento 
em 50% da recolha de rolhas de cortiça (lojas Continente), que atingiu as 37 toneladas; o aumento de 10% da recolha 
de REEE - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (lojas Worten e Continente), tendo sido recolhidas 
5.446 toneladas. 

REEE*

5.446
8%

Plástico

3.292
5%

Madeira

867
1%

RSU

24.793
37%

Outros

708
1%

Cartão

31.741
48%

* Vide Glossário
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O ano de 2011 ficou ainda marcado pelo início da recolha generalizada de óleos alimentares usados de clientes  
em cerca de 100 lojas Continente, onde as condições logísticas e de segurança assim o permitem. Em resultado 
deste processo verificou-se um crescimento muito significativo da quantidade deste tipo de resíduos, que atingiu, 
em 2011, as 9,8 toneladas, evidenciando um crescimento de 240% relativamente a 2010.
 
No global, a taxa de valorização de resíduos atingiu, em 2011, o valor de 77,3 %, tendo registado um aumento de 0,4 p.p. face 
a 2010. O menor crescimento do valor deste indicador relativamente a anos anteriores reflete os esforços realizados, 
quer pela empresa, quer pelos nossos fornecedores, de redução dos materiais de embalagem, com repercussões  
nas quantidades de resíduos de cartão e de plástico geridos pelas nossas lojas. 

Os principais destinos dos nossos resíduos são a reciclagem, o aterro, a valorização energética e a valorização 
orgânica, destacando-se, relativamente a 2010, um aumento de 20% no envio de resíduos para valorização orgânica. 

Para assinalar o Ano Internacional da Floresta, o Continente, em parceria com a Quercus, lançou a iniciativa 
“Rolhas que dão folhas”. Este projeto, em curso até abril de 2012, tem como objetivo sensibilizar as comu-
nidades 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 irá permitir à Quercus realizar ações  
de reflorestação, através do projeto Green Cork. Este projeto tem como objetivo promover a reflorestação  
e a cortiça, enquanto material ecológico.

 
Promoção da alimentação saudável

No âmbito dos compromissos assumidos e dos objetivos da estratégia europeia de prevenção da doença e promoção 
da saúde, temos vindo a adotar um conjunto de iniciativas educacionais com vista a promover a adoção de estilos  
de vidas saudáveis e manter informados os consumidores, assegurando-lhes os esclarecimentos necessários  
para que efetuem escolhas nutricionalmente equilibradas.

Ao nível da disponibilização de produtos, em 2011, procedemos à otimização do perfil nutricional dos produtos  
de determinadas categorias da marca Continente, reduzindo os teores de pelo menos um dos seguintes nutrientes: 
gordura, gordura saturada, açúcar e sal.

Em simultâneo, mantivemos as nossas gamas de produtos que promovem uma alimentação saudável:
 Gama “Equilíbrio”, uma alternativa mais saudável a produtos equivalentes existentes no mercado.
  Gama “Área Viva”, que inclui produtos destinados a responder a necessidades nutricionais específicas e a outros 

padrões alimentares, como por exemplo o vegetarianismo.

Destino final dos resíduos
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No que diz respeito à oferta de produtos de Marca Própria nas gamas ”Equilíbrio” e ”Biológico”, registou-se um 
crescimento em ambas as gamas, principalmente na oferta de produtos da gama “Equilíbrio”. Disponibilizámos para 
venda 199 artigos em Continente Equilíbrio e 56 em Continente Bio, repartido pelas várias direções comerciais.

Ao nível da rotulagem de produtos, através da utilização do sistema “Semáforo Nutricional”, disponibilizamos  
aos consumidores 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.

Finalmente, atuamos também ao nível da sensibilização e informação à população, consumidores e colaboradores, 
tendo em 2011 desenvolvido as seguintes iniciativas;

  Realização de sessões de esclarecimento sobre alimentação e estilos de vida saudáveis em diversas escolas,  
de norte a sul do país, integrando temáticas como o “Semáforo Nutricional”, para ajuda ao esclarecimento sobre 
a rotulagem nutricional, e a campanha de promoção do consumo de hortofrutícolas “Prova dos 5”. 

  Disponibilização, em diversas lojas Continente, de um serviço gratuito de aconselhamento nutricional, assegurado 
por nutricionistas/dietistas qualificados, que prestam esclarecimentos para facilitar as escolhas diárias a nível  
da alimentação saudável.

  Promoção da iniciativa “Quinzena da Alimentação”, durante o mês de outubro, que decorre nas lojas Continente 
de norte a sul do país e inclui atividades como a realização de consultas e rastreios à tensão arterial, índice  
de massa corporal, índice de massa gorda e ainda de peso, realização de palestras sobre alimentação saudável 
e degustação de frutas e legumes e outras atividades que incentivam o consumo de frutas e legumes.

  Ações de sensibilização interna, através da realização de palestras sobre alimentação, saúde e rastreios 
nutricionais levadas a cabo em parceria com a Medicina no Trabalho.

  Promoção da atividade física junto das comunidades onde operamos, nomeadamente através de reabilitação 
de espaços urbanos ao ar livre destinados à prática de exercício físico em família (Parques Continente e Jardins 
HiperNatura), bem como da doação de equipamentos desportivos às escolas.

2010 2011

Continente Equilíbrio 123 199 +62%

Continente Bio 49 56 +14%

O sistema “Semáforo Nutricional” foi desenvolvido de acordo com os critérios definidos no  Front of Pack 
Traffic Light Signpost Labelling, da Food Standards Agency. Este sistema encontra-se na frente das em- 
balagens dos produtos Continente. 

A cada cor dos círculos corresponde uma concentração diferente dos nutrientes presentes no alimento.
Se um nutriente se apresenta com a cor verde, isso significa que a sua concentração no alimento é baixa, 
constituindo por isso uma opção mais saudável, se tiver a cor laranja, a sua concentração é média, sendo 
assim uma boa opção, e se for vermelha a sua concentração é elevada, devendo ser consumido 
ocasionalmente ou em menores quantidades. 

Para complementar este sistema foram associadas as percentagens correspondentes aos valores diários 
de referência (VDR*) para estes nutrientes.

* Vide Glossário
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Publicidade responsável dirigida a crianças
Quando publicitamos produtos dirigidos a crianças, nos vários órgãos de comunicação - televisão, internet  
e imprensa -, em campanhas cujo conteúdo seja expressamente dirigido a crianças menores de 12 anos  
e sempre que a audiência das mesmas seja efetivamente composta em mais de 50% por crianças desta faixa 
etária, abstemo-nos de publicitar produtos alimentares com nutrientes que apresentem valores elevados  
de gordura, gordura saturada, açúcar ou sal (ou seja produtos Continente ou outros que correspondam  
a nutrientes assinalados a vermelho de acordo com sistema “Semáforo Nacional”).

Adicionalmente, não efetuamos comunicações comerciais relacionadas com produtos alimentares em 
escolas do primeiro ciclo, exceto quando especificamente solicitada ou acordada com a escola, tendo como 
propósito fins educativos.

Projeto Hiper Saudável 

Em 2011, demos continuidade ao projeto Hiper Saudável, que inclui as seguintes atividades. 

Aconselhamento nutricional em loja

Em 2011, continuámos a aconselhar os portugueses a praticarem uma alimentação mais saudável, através 
da equipa de nutricionistas nas Lojas Continente, a qual foi alargada para três nutricionistas/dietistas tendo 
o espaço em loja sido uniformizado. Ao abrigo desta atividade, já aconselhámos mais de 19.000 clientes.

Lançamento do Movimento Hiper Saudável

O Movimento Hiper Saudável é uma iniciativa que visa promover a melhoria dos hábitos alimentares das 
famílias portuguesas e motivá-las a ter um estilo de vida mais ativo, através de diferentes plataformas: 
Minuto em TV, site específico do movimento www.movimentohipersaudavel.continente.pt e facebook do 
movimento.

3ª edição da Quinzena Hiper Saudável

Em 2011, mantivemos o enfoque nas crianças, através do convite a várias escolas para estarem presentes 
nas nossas lojas onde pudemos dinamizar vários jogos educativos. Efetuámos também rastreios e acon- 
selhamento nutricional bem como a degustação de frutas e legumes.

Elaboração de conteúdos para a Magazine

Todos os meses a equipa de nutrição elabora um texto sobre alimentação saudável e procede à escolha de 
uma lista de produtos saudáveis comercializados nas nossas lojas.

Distribuição de fruta nas praias algarvias

Em agosto de 2011, o Hiper Saudável esteve em diversas praias do Algarve a incentivar o consumo de frutas 
através da oferta de nectarinas e pêssegos (15.000 peças de fruta). Esta iniciativa teve como principal 
objetivo a promoção e a sensibilização para a importância do consumo de, pelo menos, cinco peças de fruta 
ou legumes por dia, tal como recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela campanha do 
Continente “Prova dos 5”.

Relançamento do microsite de nutrição

O microsite – www.hipersaudavel.continente.pt – disponibiliza inúmeras informações sobre saúde, alimen- 
tação e estilos de vida saudáveis. Iniciámos a possibilidade de marcação online do aconselhamento nutri- 
cional e das ações com as escolas.

Workshops para clientes

Iniciámos vários ciclos de workshops para clientes, sobre os temas: Verão saudável; Alimentação 
infantil/juvenil; Sementes Comestíveis; Comprar Saudável; Alimentação Saudável na idade adulta e Doença 
Celíaca.

Alargamento de produtos sem glutén

Em 2011, procedemos à inserção do logótipo da Associação Portuguesa de Celíacos. Temos, neste 
momento, mais de 20 produtos em comercialização com este logótipo, estando já outros produtos 
aprovados por esta Associação.

Também a gama de produtos Marca Própria continuou a contar com o logótipo “Uma escolha saudável” 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Otimização do Perfil Nutricional

Em 2011, continuámos a reduzir os níveis de açúcar, gordura e sal em alguns produtos Marca Própria, 
nomeadamente:

8 toneladas por ano de açúcar em diversos iogurtes;

1,7 toneladas por ano 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.



Aconselhamento nutricional em loja

Em 2011, continuámos a aconselhar os portugueses a praticarem uma alimentação mais saudável, através 
da equipa de nutricionistas nas Lojas Continente, a qual foi alargada para três nutricionistas/dietistas tendo 
o espaço em loja sido uniformizado. Ao abrigo desta atividade, já aconselhámos mais de 19.000 clientes.

Lançamento do Movimento Hiper Saudável

O Movimento Hiper Saudável é uma iniciativa que visa promover a melhoria dos hábitos alimentares das 
famílias portuguesas e motivá-las a ter um estilo de vida mais ativo, através de diferentes plataformas: 
Minuto em TV, site específico do movimento www.movimentohipersaudavel.continente.pt e facebook do 
movimento.

3ª edição da Quinzena Hiper Saudável

Em 2011, mantivemos o enfoque nas crianças, através do convite a várias escolas para estarem presentes 
nas nossas lojas onde pudemos dinamizar vários jogos educativos. Efetuámos também rastreios e acon- 
selhamento nutricional bem como a degustação de frutas e legumes.

Elaboração de conteúdos para a Magazine

Todos os meses a equipa de nutrição elabora um texto sobre alimentação saudável e procede à escolha de 
uma lista de produtos saudáveis comercializados nas nossas lojas.

Distribuição de fruta nas praias algarvias

Em agosto de 2011, o Hiper Saudável esteve em diversas praias do Algarve a incentivar o consumo de frutas 
através da oferta de nectarinas e pêssegos (15.000 peças de fruta). Esta iniciativa teve como principal 
objetivo a promoção e a sensibilização para a importância do consumo de, pelo menos, cinco peças de fruta 
ou legumes por dia, tal como recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela campanha do 
Continente “Prova dos 5”.

Relançamento do microsite de nutrição

O microsite – www.hipersaudavel.continente.pt – disponibiliza inúmeras informações sobre saúde, alimen- 
tação e estilos de vida saudáveis. Iniciámos a possibilidade de marcação online do aconselhamento nutri- 
cional e das ações com as escolas.

Workshops para clientes

Iniciámos vários ciclos de workshops para clientes, sobre os temas: Verão saudável; Alimentação 
infantil/juvenil; Sementes Comestíveis; Comprar Saudável; Alimentação Saudável na idade adulta e Doença 
Celíaca.

Alargamento de produtos sem glutén

Em 2011, procedemos à inserção do logótipo da Associação Portuguesa de Celíacos. Temos, neste 
momento, mais de 20 produtos em comercialização com este logótipo, estando já outros produtos 
aprovados por esta Associação.

Também a gama de produtos Marca Própria continuou a contar com o logótipo “Uma escolha saudável” 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Otimização do Perfil Nutricional

Em 2011, continuámos a reduzir os níveis de açúcar, gordura e sal em alguns produtos Marca Própria, 
nomeadamente:

8 toneladas por ano de açúcar em diversos iogurtes;

1,7 toneladas por ano 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.

Aconselhamento nutricional em loja

Em 2011, continuámos a aconselhar os portugueses a praticarem uma alimentação mais saudável, através 
da equipa de nutricionistas nas Lojas Continente, a qual foi alargada para três nutricionistas/dietistas tendo 
o espaço em loja sido uniformizado. Ao abrigo desta atividade, já aconselhámos mais de 19.000 clientes.

Lançamento do Movimento Hiper Saudável

O Movimento Hiper Saudável é uma iniciativa que visa promover a melhoria dos hábitos alimentares das 
famílias portuguesas e motivá-las a ter um estilo de vida mais ativo, através de diferentes plataformas: 
Minuto em TV, site específico do movimento www.movimentohipersaudavel.continente.pt e facebook do 
movimento.

3ª edição da Quinzena Hiper Saudável

Em 2011, mantivemos o enfoque nas crianças, através do convite a várias escolas para estarem presentes 
nas nossas lojas onde pudemos dinamizar vários jogos educativos. Efetuámos também rastreios e acon- 
selhamento nutricional bem como a degustação de frutas e legumes.

Elaboração de conteúdos para a Magazine

Todos os meses a equipa de nutrição elabora um texto sobre alimentação saudável e procede à escolha de 
uma lista de produtos saudáveis comercializados nas nossas lojas.

Distribuição de fruta nas praias algarvias

Em agosto de 2011, o Hiper Saudável esteve em diversas praias do Algarve a incentivar o consumo de frutas 
através da oferta de nectarinas e pêssegos (15.000 peças de fruta). Esta iniciativa teve como principal 
objetivo a promoção e a sensibilização para a importância do consumo de, pelo menos, cinco peças de fruta 
ou legumes por dia, tal como recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela campanha do 
Continente “Prova dos 5”.

Relançamento do microsite de nutrição

O microsite – www.hipersaudavel.continente.pt – disponibiliza inúmeras informações sobre saúde, alimen- 
tação e estilos de vida saudáveis. Iniciámos a possibilidade de marcação online do aconselhamento nutri- 
cional e das ações com as escolas.

Workshops para clientes

Iniciámos vários ciclos de workshops para clientes, sobre os temas: Verão saudável; Alimentação 
infantil/juvenil; Sementes Comestíveis; Comprar Saudável; Alimentação Saudável na idade adulta e Doença 
Celíaca.

Alargamento de produtos sem glutén

Em 2011, procedemos à inserção do logótipo da Associação Portuguesa de Celíacos. Temos, neste 
momento, mais de 20 produtos em comercialização com este logótipo, estando já outros produtos 
aprovados por esta Associação.

Também a gama de produtos Marca Própria continuou a contar com o logótipo “Uma escolha saudável” 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Otimização do Perfil Nutricional

Em 2011, continuámos a reduzir os níveis de açúcar, gordura e sal em alguns produtos Marca Própria, 
nomeadamente:

8 toneladas por ano de açúcar em diversos iogurtes;

1,7 toneladas por ano 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.



77

Tarefas do Nutricionista/Dietista em loja:
 Realização de consultas (aconselhamento nutricional);
 Realização de rastreios (Índice de Massa Corporal (IMC) - percentagem da massa gorda e peso);
 Prestação de esclarecimentos sobre as características nutricionais e funcionais dos produtos;
  Nutritional Personal Shopper – um serviço gratuito de acompanhamento durante as compras dos nossos 

clientes, ajudando nas escolhas alimentares mais saudáveis e na interpretação de rótulos;
  Ações Escola – dinamização de ações de sensibilização para a importância da adoção de uma 
alimentação mais saudável com crianças e jovens. Já foram dinamizadas cerca de 200 ações, as 
quais abordaram as nossas campanhas principais como o “Semáforo Nutricional” e a “Prova dos 5”, 
dependendo do público-alvo. 

Programa Educativo “Passaporte para uma vida Hiper Saudável”
Pelo segundo ano consecutivo, levámos às escolas nacionais o Programa Educativo “Passaporte para uma vida Hiper 
Saudável”, gratuito e destinado a alunos do 1º ciclo. Estas ações incluíram a apresentação do tema com recurso  
a técnicas dinâmicas, aplicação prática através de jogos e atividades educativas e visitas guiadas aos bastidores 
da loja (armazéns e câmaras).

Parcerias estabelecidas no âmbito da promoção da alimentação saudável

Temos como parceiros nestas iniciativas diversas entidades, que contribuem de forma ativa para o sucesso  
do Movimento Hiper Saudável, nomeadamente:

 Direção-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
 Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Escolar
 Universidade Atlântica e a Universidade Fernando Pessoa

Seleção e Qualificação de Fornecedores

De forma a integrar a sustentabilidade na cadeia de abastecimento e alinhar as práticas dos fornecedores com  
as políticas do Retalho, desenvolvemos mecanismos de seleção e qualificação de fornecedores tendo em consi-
deração requisitos de sustentabilidade, incluindo aspetos relacionados com ambiente, condições laborais, direitos 
humanos, segurança e qualidade. Sempre que possível, continuamos a dar preferência a fornecedores nacionais, que 
representaram, em 2011, e à semelhança do ano anterior, 80% do valor de compras a fornecedores.

Nos nossos contratos de fornecimento são incluídas cláusulas ambientais, laborais e de direitos humanos, aplicáveis 
a fornecedores nacionais e internacionais. Complementarmente aos Contratos Gerais de Fornecimento, é entregue 
a todos os fornecedores a Política de Ambiente da Sonae. 



No âmbito dos contratos com fornecedores sob gestão da Direção Comercial de Perecíveis, existem 
requisitos nos Contratos Gerais de Fornecimento que promovem a sustentabilidade ao longo da cadeia de 
fornecimento, nomeadamente: 

  Respeitar e cumprir as quotas máximas legais de captura de pescado e agir de acordo com a política de 
pescado sustentável;

  Fornecer apenas produtos de pescado capturado exclusivamente em embarcações que não constem da 
“lista negra” da Greenpeace;

  Cumprir com todas as normas e legislação aplicável sobre trabalho prestado por menores, direitos 
humanos e proibição de discriminação dos seus trabalhadores.

 

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 check-list 
própria do Retalho. 

Procuramos manter critérios exigentes, pelo que sempre que necessário e tal como aconteceu em 2011, procedemos 
à atualização e reforço do plano de avaliação e controlo na cadeia de fornecimento, no âmbito da segurança  
de produtos/fornecedores e risco ambiental de acordo com diretivas europeias de CE* e REACH* . 

As auditorias de qualificação visam avaliar se os fornecedores cumprem ou continuam a respeitar as nossas regras, 
podendo resultar, ou não, na sua qualificação e integração no nosso grupo de fornecedores. Na sequência destas 
auditorias, foram implementadas diversas ações de melhoria e correção em conjunto com os fornecedores.

No caso de fornecedores internacionais, a Direção de Comércio Internacional é responsável pelo programa de ava-
liação e qualificação de fornecedores internacionais, 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 
aplicável a fornecedores internacionais assentam num questionário de 286 perguntas, agrupadas em 20 secções.  
O número de fornecedores internacionais auditados tem aumentado ano após ano. Desde 2009 o valor contabilizado 
é de 1.244 fornecedores auditados, localizados em mais de 30 países diferentes. 

Auditorias Direção de Comércio Internacional em 2011
 116 fornecedores sujeitos a auditorias de seleção
 114 fornecedores sujeitos a auditorias de qualificação
 10% fornecedores ativos
 Peso total de fornecedores auditados em valor de compras: 12%
 Peso de fornecedores internacionais auditados em valor de compras: 26,32%
 22 fornecedores auditados com nível C (não aplicável): 11% dos auditados

* Vide Glossário
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Auditorias na Área Alimentar

Dada a natureza da nossa atividade, a área alimentar merece particular destaque, pelo que a taxa de fornecedores 
deste tipo que são sujeitos a auditoria é significativa, tendo sido cerca de 72% em 2011. Não obstante, o ano passado, 
alargámos o âmbito das auditorias a fornecedores a outras áreas, tendo sido auditados cerca de 3% de fornecedores 
da área têxtil e 1% de fornecedores de eletrónica.

Clube de Produtores Continente

Em 2011, procedemos a uma alteração da designação de Clube de Produtores Sonae para Clube de Produtores 
Continente (CPC). 

Criado em 1998 com a missão de promover os produtos nacionais de acordo com elevados padrões de qualidade 
e segurança o CPC apoia os associados de forma consistente e estruturada. Os produtores têm, assim, garantida 
uma via para o escoamento da sua produção, ficando a Sonae com a certeza de estar a oferecer aos seus clientes, 
produtos portugueses de origem e qualidade comprovadas.

Os fundamentos base do Clube de Produtores Continente são:
  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 da qualidade e segurança alimentar dos produtos, promove a autoavaliação 

dos sistemas produtivos, comunica e discute os desafios futuros do mercado, garante a rastreabilidade até  
ao 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 2011, o Clube de Produtores Continente foi certificado pela SGS, cumprindo com os requisitos estabelecidos 
na Especificação Técnica do Clube de Produtores Continente. Esta especificação, única no mercado, reconhece  
o caráter inovador desta associação e evidencia uma atitude pró-ativa perante os clientes, demonstrando elevados 
padrões de qualidade e segurança comprovada. Esta certificação veio reconhecer a aposta de uma política  
de melhoria contínua do Clube de Produtores Continente 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. 
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Principais números:
244 membros
2.974 Produtores Individuais
176 Milhões € em compras aos membros do Clube (crescimento de 5% face a 2010)

Evolução do valor de compras aos sócios do Clube Produtores Continente (milhões de euros)

Em 2011, o Clube de Produtores Continente esteve representado em vários eventos, dos quais destacamos:
  PORTO.COME II 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 500.000 visitantes;
  «Mercado de Sabores», com cerca de 35 mil participantes e através do qual os Produtores do Algarve e Alentejo 

escoaram 1,2 toneladas de produtos;
  Mercado de Sabores Continente II realizado em Lisboa;
  Mais de 60 stands de produtores do Clube de Produtores Continente deram a provar e degustar as melhores 

iguarias nacionais em diversos eventos.

No âmbito deste programa desenvolvemos ainda o Prémio Inovação Clube de Produtores, que já vai na 2ª edição, 
onde destacamos os membros pelo seu desempenho e alinhamento com as políticas do Retalho.

Política de Sustentabilidade do Pescado

Através da Política de Sustentabilidade do Pescado, publicada em 2009, assumimos o compromisso de promoção  
da não comercialização de espécies ameaçadas bem como de selecionar os seus fornecedores de acordo com os 
métodos de pesca utilizados, a fim de contribuir para a proteção da biodiversidade marinha. 

Adicionalmente, a Política de Sustentabilidade do Pescado possui objetivos definidos e monitorizados com a finali-
dade de minimizar os efeitos da pesca na diversidade de algumas espécies ameaçadas ou em vias de extinção. 

Em 2011 investimos nas seguintes ações:
  Sensibilização de 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 2010;

 Diminuição de 68% em volume de comercialização de Linguado da Guiné;
 Diminuição de 13% em volume de comercialização de Red Fish;
 Diminuição de 27% em volume de comercialização de Peixe Espada Branco;
 Diminuição de 23% em volume de comercialização de Solha;
 Aumento de 48% em volume de comercialização de Pescada capturada pelo método de Anzol.
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2011 foi também um ano de consolidação das ações iniciadas em anos anteriores, nomeadamente:
 Disponibilização de informação no website corporativo sobre sustentabilidade do pescado;
 Inclusão deste tema nos programas de formação; 
 Inclusão de cláusula relativa a este tema nos Contratos Gerais de Fornecimento;
 Eliminação da comercialização de espécies marinhas em vias de extinção; 
 Aumento da comercialização de produto pescado à linha;
  Maior controlo e acesso a informação sobre o pescado comercializado através da monitorização da rastreabilidade;
  Verificação da presença de fornecedores Sonae nas listas negras da Greenpeace e;
  Sistema de Decisão de Pescado (Traffic Light System), que identifica através de um sistema de cores os métodos 
de pesca utilizados, o que permite decidir sobre as alternativas mais sustentáveis a comercializar.
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Preocupamo-nos em disponibilizar aos consumidores produtos sustentáveis. Neste sentido, em 2011 procedemos à 
realização e consolidação de um conjunto de atividades de forma assegurar o cumprimento dos nossos compromissos 
neste âmbito.

Segurança dos Produtos

Na área do Retalho verificamos se os fornecedores nacionais e internacionais apresentam certificações de sistemas 
de gestão alimentar e/ou gestão da qualidade (ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC, entre outras).

Em 2011, na área de Retalho Alimentar, foram desenvolvidas as seguintes iniciativas relativas à segurança dos 
produtos:
 
Gestão de fornecedores: 

  Auditorias a fornecedores ou aceitação de fornecedores da União Europeia certificados em Sistemas de Segu-
rança 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.

Manipulação / qualidade dos produtos:
  Análises microbiológicas efetuadas a superfícies e equipamentos onde são manuseados produtos alimentares 

nas lojas das referidas 3 insígnias;
 Análises microbiológicas aos produtos manipulados de loja nas 3 insígnias Continente;
  Análises microbiológicas e físico-químicas 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. 

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. 

Produtos sustentáveis - Requisitos específicos de cada tipo de produto

  Os produtos alimentares dispõem de informação adicional diversa:
 composição nutricional - através do semáforo nutricional; 
 alergéneos; 
 preparação e conservação; 
 Selo da Fundação Portuguesa de Cardiologia “Uma escolha saudável”; e 
 o logótipo da Prova dos 5.

  Na área têxtil 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. Ainda 
nesta área damos 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 FCS (Forest Stewardship Council*). 

  Na área da 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.

  Na área do Calçado mantivemos uma parte da gama com Certificação Biocalce*, destacada numa etiqueta 
colocada nas peças. 

 
* Vide Glossário
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  Na área do 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 (Programme for Endorsment of Forest Certification*), 
o qual garante que se trata de um produto com origem em florestas com gestão florestal sustentável e fontes 
controladas.

  Na área de Eletrodomésticos e Eletrónica de Consumo, os produtos são alvo de uma avaliação inicial, cujo 
objetivo é o de garantir o cumprimento dos requisitos internos/externos obrigatórios, incluindo, entre outros, 
certificações como a norma ISO 9001 e requisitos de informação na embalagem, os quais incluem indicação  
de todo o material da embalagem ser reciclável e da indicação, através de sinalética, de qual o ecoponto indicado 
para os resíduos da embalagem. 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 nossos produtos 
possam ter ao nível da segurança e saúde dos seus utilizadores.

Produtos de marca própria

Em relação às Marcas Próprias destacamos os seguintes lançamentos em 2011:
  Lançamento da nova 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 baixos, criámos, em 2011,  
uma nova marca para os produtos com posicionamento de primeiro preço com insígnia Continente. 

 
  Relançamento da Marca MYLABEL Beauty: A imagem da marca MYLABEL foi renovada com o objetivo  

de a tornar mais moderna, atual e apelativa, reposicionando os produtos deste segmento de mercado de acordo 
com a sua qualidade. 

Eletrónica de consumo (Worten e Vobis)

Em 2011, realizámos várias iniciativas na área da Eletrónica de Consumo, alinhadas com os três eixos de atuação  
que definimos:

a) Promover a cidadania ambiental através do incentivo à recolha e encaminhamento adequado de REEE 
(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)

Realizamos várias campanhas relacionadas com a proteção do Ambiente, das quais destacamos: 

   Equipa Worten Equipa (EWE) – Em 2011, recolhemos 5.446 toneladas de REEE, convertidas na oferta de novos 
equipamentos a mais de 300 instituições de solidariedade portuguesas de todo o país, num investimento superior 
a 320 mil euros. Em novembro e dezembro de 2011, a Worten lançou uma edição especial do EWE, através  
da qual duplicou o apoio dado a instituições de solidariedade. Nessa edição especial, em vez dos habituais 50€, 
a Worten ofereceu, por cada tonelada de velhos equipamentos recolhida, 100€ em novos equipamentos, tendo 
sido contempladas 14 instituições dos distritos de Faro, Lisboa, Porto, Setúbal, Viseu e Leiria, com a entrega  
de 312 equipamentos novos. As restantes entregas de oferta de equipamentos, provenientes da recolha de REEE 
de janeiro a outubro, serão efetuadas até abril de 2012. 

  Retomas de CRT* – A Worten desafiou os portugueses a entregarem nas suas lojas, os seus equipamentos 
televisivos velhos. Com a entrega do equipamento usado o cliente ganhava um desconto de 25€, por cada 250€ 
do valor do novo artigo, na gama de LCD’S*, LED’S e plasmas da loja. 

  Retomas de grandes domésticos: Nesta iniciativa, mediante entrega dos seus eletrodomésticos (grandes 
domésticos) usados, o cliente ganha um desconto de 25€, por cada 250€ do valor do novo artigo.

  Retomas de fotografia + IPOD + GPS + Leitor DVD Portátil: Com a entrega dos seus equipamentos eletrónicos 
usados, o cliente ganhava um desconto de 10€, por cada 100€ do valor do novo artigo.

* Vide Glossário



  Eficiência Energética – A Worten voltou a apostar na promoção do consumo eficiente de energia, lançando  
a campanha “Eficiência Energética”, na qual oferecia descontos imediatos na compra de máquinas de 
lavar roupa e frigoríficos de classes energéticas A+, A++ e A+++. Quanto maior fosse a classe energética 
do produto, maior o desconto. 

  Retomas hi tech – A Vobis ofereceu descontos na aquisição de um novo artigo, na entrega do velho para artigos 
de folheto. 

  Campanha de recolha de tinteiros – a Vobis ofereceu descontos na aquisição de artigos de folheto, na entrega do 
equipamento velho.

b) Promover a aquisição de equipamentos mais eficientes

As iniciativas acima descritas, relacionadas com retomas de monitores CRT (Cathode Ray Tube) por monitores 
LCD, retomas de grandes domésticos e eficiência energética, foram iniciativas dedicadas também à aquisição  
de equipamentos com melhores níveis de eficiência energética. 

Relativamente às percentagens de equipamentos mais eficientes, verificou-se um crescimento de 7,5% relativamente 
ao ano anterior (de 88,5% para 96%) relativamente a artigos da Classe A ou Superior.

Verificou-se, também, uma redução dos equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) da Classe A e uma subida  
das classes superiores, o que manifesta uma tendência para a aquisição de equipamentos cada vez mais eficientes.  
Por outro lado, esta situação indica que não são alheios os esforços desenvolvidos pela Worten nesta temática.

Percentagem de produtos vendidos na Worten por classe de eficiência energética (2011)

c)  Promover a reutilização

Em 2011, foram reenchidos 11.102 tinteiros, evidenciando um crescimento notável de 162% face ao ano anterior. 

Relativamente à recuperação de EEE, verificou-se que, em 2011, um total de 596.083 artigos foram recuperados 
(573.202 artigos de clientes; 22.881 recuperados internamente e vendidos no Outlet) evitando-se assim a sua 
potencial transformação em REEE.
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Sacos reutilizáveis

Em 2011, registou-se uma quebra acentuada, de cerca de 59% na venda de sacos reutilizáveis, comparativamente  
a 2010. Esta redução está intimamente ligada não apenas com o ambiente económico negativo vivido em 2011,  
mas também, e sobretudo, com a alteração do saco reutilizável da APED* que, devido à utilização de um novo 
material, mais resistente, reduziu as necessidades de substituição tendo, paralelamente, o seu preço aumentado de 
0,1€ /unidade para 0,7€ / unidade.

Em contrapartida, a venda de sacos reutilizáveis Continente manteve a tendência de crescimento registada,  
ano após ano, desde a sua introdução nas nossas lojas, registando, em 2011, um crescimento de 27% relativamente 
a 2010.

Incentivo à poupança das famílias portuguesas

Em 2011, reforçámos a política de preços baixos, resultado do expresso compromisso da Sonae em estar ao lado das 
famílias portuguesas num período económico particularmente difícil. Os clientes da área de Retalho beneficiaram 
de um aumento de 23% do volume de descontos concedidos em cartão e talão, num total de 330 milhões de euros. 

O volume de descontos traduziu-se numa poupança efetiva para todos os clientes das marcas de Retalho Alimentar 
(3,1 milhões) e Especializado, que usufruíram de descontos em cartão e talão.

Apostamos na promoção do bem-estar social das comunidades onde marcamos presença, acreditando que os 
nossos negócios podem dar um contributo significativo para o fortalecimento da cidadania e coesão social. Neste 
sentido, prosseguimos com parcerias e apoios a organizações do terceiro setor.

No total, a área de Retalho contribuiu com cerca de 9,3 milhões de euros para a Comunidade, através de apoio  
a vários projetos em áreas como educação, saúde, cultura, inovação, ambiente e solidariedade. Através de algumas 
iniciativas, os clientes deram também o seu contributo direto, no valor total de cerca de 726 mil euros. 
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Exemplos de projetos desenvolvidos

Juntos damos +

Causa Maior

Saúde

Oferta de equipamentos e materiais 
às pediatrias dos hospitais, 

para que as crianças tenham 
as melhores condições durante 

as suas estadias nestas unidades.

Oferta de 665 mil euros 
em equipamentos 

e materiais
às pediatrias de 16 

hospitais. 

Missão Sorriso

Ambiente

Apoio, reconversão e manutenção 
de espaços verdes urbanos 

existentes e incentivo à adoção 
de um estilo de vida mais saudável.

Foram investidos 31.503 
mil euros na reconversão 

destes 3 espaços.

Hipernatura

Apoiar famílias portuguesas 
carenciadas, através 

de uma iniciativa de recolha 
de alimentos e bens essenciais, 

junto dos clientes. O compromisso 
do Continente foi o de igualar 

a contribuição dos clientes.

Foram distribuídos 
alimentos por mais de 97 
localidades, envolvendo 
704 colaboradores num 

total de 176 ações 
realizadas, tendo sido 

doados cerca de 392 mil 
euros.

Social

Combater a exclusão social 
dos seniores, promovendo a sua 

inserção na sociedade, contribuindo 
para um envelhecimento ativo.

Foram angariados 401 
mil euros atribuídos à 

Cruz Vermelha 
Portuguesa. Envolveu 
625 colaboradores e 

beneficiou cerca de 66 
mil pessoas com um total 

de 78 ações realizadas.

Ambiente 
Saúde e 

Social

Motivar as populações locais 
para a prática de exercício físico 
regular e atividades em família 

e ao ar livre.

Foi implementado 
um parque Continente 
e várias intervenções, 

num investimento de 100 mil 
euros, que beneficiou cerca 

de 49 mil pessoas.

Parques Continente

Programa de apadrinhamento à 
distância, a partir do qual se pode 

acompanhar o impacto que um 
donativo tem na vida de uma criança 

(afilhado) em Moçambique através 
da troca de cartas e fotografias.

Foram realizadas 21 
ações que envolveram 
a participação de 687 

colaboradores.

The Big Hand

Resultados
em 2011

ObjetivoProjetoÁrea

Continente
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Projeto Resultados
em 2011

Área Objetivo

Modalfa

Sport Zone

Patrocínios

Desporto

Worten

Social

Eventos Sport Zone 
para promoção 
do desporto infantil

Portugal mais Feliz apoia famílias 
carenciadas e vulneráveis à crise, 

na reconstrução dos seus projetos 
de vida e no combate à pobreza 
e exclusão social. Cada cachecol 

comprado ajuda as famílias 
portuguesas a terem refeições 

condignas, garantir o transporte 
escolar e a comprar medicação. Este 

ano a Modalfa contou com o apoio 
da RTP e da Radio Comercial.

No ano de 2011 a 
campanha Portugal mais 

Feliz vendeu um total 
de 192 mil cachecóis 
e foram angariados 

384 mil euros. 

Organização da Meia Maratona Sport 
Zone, Corrida da Mulher, Marginal 
à Noite Sport Zone, Corrida das 

Lezírias Sport Zone, entre outras.

Estas corridas, que 
permitiram angariar cerca 

de 800 mil euros, 
contaram com a 

participação de 62 mil 
pessoas.

Eventos Sport Zone

O projeto Equipa Worten Equipa 
oferece, por cada tonelada de 

Resíduos de Equipamentos Elétricos 
e Eletrónicos (REEE) recolhida, 

50 euros em equipamentos 
novos às organizações do 3º setor 

de norte a sul do país. 
Em 2011, foi promovida uma edição 

especial de Natal do EWE, 
na qual se duplicou o valor oferecido 

nos meses de novembro 
e dezembro (100 euros em novos 

equipamentos e não os habituais 50 
euros dos restantes meses do ano).

Em 2011, o EWE recolheu 
5.446 toneladas 

de REEE, tendo investido 
323 mil euros em novos 

equipamentos, que foram 
doados a mais de 300 

instituições portuguesas.

Promover o desporto juvenil através 
da organização de eventos 

como Sport Zone Kids Cup, Street 
Basket Spor Zone, Deeply-Circuito 

Nacional de Surf esperanças, projeto 
Gira Vólei.

Estes eventos, 
que atingiram cerca 

de 300 mil euros, 
contaram com um total 
de 28 mil participantes.

Patrocínios a diversas 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.

Os patrocínios 
totalizaram 150 mil 

euros.

Equipa Worten
Equipa (EWE)

Ambiente
e Social

Portugal mais Feliz



Compromissos 2008/2012

Clientes

Aposta em produtos e hábitos alimentares mais saudáveis

Promoção de informação tendo em vista:
A indução de hábitos alimentares mais saudáveis;
A indução de hábitos de consumo sustentáveis.

Comunidade

Contribuir para a formação da cidadania e coesão social

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

Ambiente

Diminuição da Pegada Ecológica dando cumprimento à Política de Ambiente

Colaboradores

Ser uma empresa de referência 

Reforço contínuo da Empresa como espaço de realização e desenvolvimento 
pessoal e profissional;

Aumentar o nível de qualificação dos colaboradores.

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

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

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

Reduzir o impacto ambiental decorrente da produção de resíduos;

Reduzir o consumo potencial de água nas lojas;

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

Fornecedores

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

Aumentar o número de visitas auditadas a fábricas;

Implementar requisitos de eco-eficiência progressivamente mais exigentes 
em todas as áreas abrangidas pelo Clube de Produtores Continente.
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Compromissos 2011

Aposta em produtos e hábitos alimentares mais saudáveis

Clientes

Manter a oferta alargada 
de produtos de Marca Própria 
nos segmentos Equilíbrio 
e Biológico.

199 artigos em Continente Equilíbrio 
(+62% face a 2010)

56 em Continente Bio (+14% face a 2010)

28 artigos sem glúten e com o logótipo 
da Associação Portuguesa de Celíacos

Manutenção da Certificação ISO 
9001, do processo de lançamento 
dos produtos de Marca Própria 
e garantia de aplicação 
dos procedimentos definidos 
no âmbito da mesma.

Auditoria de acompanhamento realizada 
em março de 2011, por entidade externa 
acreditada – SGS, tendo sido concedida 
a manutenção da certificação do sistema.

Promover hábitos alimentares 
mais saudáveis, com enfoque 
na disponibilização de mais 
e melhor informação 
no que respeita a alimentação 
saudável e aos atributos 
de produtos.

Continuámos a redução dos níveis 
de açúcar, gordura e sal em alguns 
produtos Marca Própria, nomeadamente:

8 toneladas por ano de açúcar em diversos iogurtes;

1,7 toneladas por ano 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.

Continuação do projeto Hiper Saudável.

Continuação do Programa Educativo 
“Passaporte para uma vida Hiper Saudável”.
Foram realizadas 146 ações educativas, 
com mais de 3150 participantes, sendo 
que 1800 foram crianças e jovens em idade 
escolar. Cerca de 2300 são crianças 
e jovens em idade escolar.

3ª edição da Quinzena da Alimentação – 
com a realização de rastreios, 
aconselhamentos nutricional, degustação 
de um pequeno-almoço saudável 
e atividades sobre a Prova dos 5 
com as crianças.

Foram distribuídas cerca de 15.000 
nectarinas e pêssegos em várias praias 
portuguesas com o objetivo de sensibilizar 
a população para a importância 
do consumo adequado de hortofrutícolas 
e divulgar os projetos Hiper Saudável 
e Prova dos 5.

Compromissos
para 2011

O que fizemos
em 2011



Manter o plano de reforço 
do número de fornecedores 
auditados, auditorias 
de qualificação e de seleção.

Em 2011 houve um aumento do número 
de fornecedores auditados (mais de 1.400 
fornecedores auditados).

Clientes

Fornecedores

Aposta em produtos mais 
ecológicos:

Promover campanhas de incentivo à 

utilização de equipamentos com menores 

consumos de energia.

Redução/eliminação de material 

de packaging em gamas de produto 

de Marca Própria onde é possível a 

impressão da rotulagem diretamente 

no produto, eliminando a utilização do 

rótulo em papel (ex. gama Marca Própria 

de campismo, sacos cama e tendas 

campismo).

  

Incentivar a utilização e disponibilizar 

a oferta alargada de sacos reutilizáveis.

Várias campanhas realizadas ao longo 
do ano, destacando-se a Equipa Worten 
Equipa (EWE), a qual procedeu à recolha 
de 5.446 toneladas de REEE convertidas 
na oferta de novos equipamentos 
a Instituições de Solidariedade. 

Em gamas de Marca Própria de campismo, 
procedemos à substituição de etiquetas 
ou rótulos por impressão direta nos 
produtos, eliminando a utilização destes 
materiais de embalagem (Promaster, 
Pack.it reduzimos o número de cores 
da embalagem a 1 cor).

Alargamento de gama de sacos 
reutilizáveis. 

Lançamento do Movimento Hiper 
Saudável e dos seus 8 compromissos 
para um estilo de vida mais saudável, 
com a realização de 32 spots educativos 
em TV intitulados “Minuto Hiper Saudável” 
com a atriz Catarina Furtado 
como endorser e a participação da equipa 
de nutricionistas Continente e outros 
profissionais de saúde.

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

Melhoria dos processos 

de desenvolvimento e acompanhamento 

de produtos não alimentares.  

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 NP EN ISO 9001.

Implementado o sistema de gestão 
de qualidade aplicado ao processo 
de desenvolvimento de produtos. 

Foi adiada para o primeiro trimestre 
de 2012 a auditoria para concessão 
do alargamento da certificação 
do desenvolvimento de Marcas Próprias 
Continente e Acompanhamento 
de Produto e Fornecedores após 
Desenvolvimento/Lançamento de acordo 
com a norma NP EN ISO 9001.

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

Compromissos
para 2011

O que fizemos
em 2011
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Diminuição da Pegada Ecológica dando cumprimento à Política de Ambiente

Fornecedores

Ambiente

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

Iniciar a certificação Clube 
de Produtores Continente 
aos seus associados.

Durante o ano 2011 foi efetuada uma 
revisão na checklist do CPC (versão 3.3) 
que inclui novos pontos de controlo.

Em maio de 2011, a SGS certificou 
o Clube de Produtores Continente 
de acordo com uma especificação técnica 
Clube de Produtores.

Reduzir os consumos de energia 
elétrica em mais de 1% no 
mesmo universo de lojas mais 
consumidoras (alimentares).

Verificou-se uma redução de 1,9% no 
consumo de energia elétrica no mesmo 
universo de lojas mais consumidoras 
(alimentares).

Manter o foco na instalação 
de novas centrais de produção 
autónoma de energia a partir 
de fontes renováveis, 
atendendo à nova legislação 
sobre Micro e Minigeração 
de energia.

Entraram em produção mais 5 centrais de 
produção (fotovoltaica) no regime de 
Microgeração, totalizando, no final de 2011, 
39 centrais em produção naquele regime;
Foram instaladas 19 novas centrais de 
produção (fotovoltaica) de 20 kWp cada, 
no regime de Minigeração.

Assegurar que mais de 85% das 
viaturas da frota contratada 
cumprem com a norma EURO 4 
ou superior.

87% das viaturas da frota contratada 
cumpriam a Norma Euro 4 ou superior 
(Normas Euro 5 ou 6).

Contribuir para a 
sustentabilidade das pescas

Aumentar a disponibilização de espécies 

alternativas a espécies ameaçadas.

Aumentar a venda de pescado com 

origem em Aquacultura.

Reduzir a venda de pescado com origem 

em pesca de arrasto.

Melhorar a rastreabilidade e informações 

sobre fornecedores (atuais e novos) 

e origem do pescado.

Melhorar a informação ao consumidor 

sobre os métodos de pesca utilizados.

Introdução da espécie Granadeiro 
na gama, como alternativa à Pescada.

Aumento de 3% face ao ano de 2010, 
em relação às vendas provenientes 
de Aquacultura.

As compras em lota através do método 
de arrasto desceram significativamente, 
tendo subido as compras de pescado 
pelo método artesanal.

Contínua atualização da base de dados 
com informações dos fornecedores.

Introdução de placas CCL – Comprovativo 
de Compra em Lota*, com o método 
de captura.

Compromissos
para 2011

O que fizemos
em 2011

* Vide Glossário



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

Substituída uma central de frio a operar 
com R22. No final de 2011, existiam 
apenas 6 centrais a operar com R22, 
representando 1,7% do universo de 
centrais de frio em operação.

Disponibilizar uma oferta 
alargada de sacos reutilizáveis.

Durante o ano de 2011 foi mantida uma 
oferta alargada de sacos reutilizáveis, 
tendo sido lançados com novos desenhos, 
no sentido de dinamizar o interesse dos 
clientes.

Ambiente

Comunidade

Colaboradores

Superar a taxa de valorização 
de resíduos alcançada em 2010, 
em pelo menos 0,5%.

Verificou-se um crescimento da taxa 
de valorização de resíduos de 0,4 pp 
relativamente ao ano anterior 
(de 76,9% para 77,3%) correspondendo 
a um aumento de 0,5%.

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

Verificou-se uma redução dos consumos 
de água potável em 5,8% para o mesmo 
universo de lojas.

Aumentar o número 
de instalações detentoras 
da Certificação Ambiental 
pela Norma ISO 14001.

Foram obtidas 4 novas Certificações 
Ambientais segundo a Norma ISO 14.001 
em instalações comerciais (lojas): 
2  no Retalho Alimentar e 2 no Retalho 
Especializado.

Desenvolver um Guia 
Internacional de Gestão 
Ambiental para apoio às 
operações fora de Portugal.

Foi elaborado o 1º draft deste documento.

Contribuir para a formação da cidadania e coesão social

Dar continuidade a projetos 
com impactos sociais positivos 
na comunidade, nas áreas 
da saúde, educação, ambiente, 
cultura, desporto e atividades 
lúdicas.

Deu-se continuidade a projetos 
emblemáticos de grande alcance social, 
como a “Missão Sorriso”, “Equipa Worten 
Equipa”, “Corridas Sport Zone”. 
Foi ainda implementado um conjunto 
de novos projetos nestas áreas de apoio, 
como, por exemplo, o programa 
de apadrinhamento The Big Hand.

Ser uma empresa de referência 

Formalização da Política de 
Recursos Humanos (adaptada 
à nova estrutura organizacional 
da empresa).

Política de RH formalizada.

Compromissos
para 2011

O que fizemos
em 2011
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Aposta em produtos e hábitos alimentares mais saudáveis

Clientes 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.

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

Continuar a disponibilizar uma oferta alargada de produtos com um perfil 
nutricional otimizado e ajustado às diferentes necessidades nutricionais.

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

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 NP EN ISO 9001.

Otimização de caixas de transporte com vista à redução de materiais 
de embalagem.

Desenvolver e iniciar processo de Certificação Internacional 
Fornecedores Sonae.

Certificação Social Ética e Ambiental da maioria dos fornecedores têxteis 
(80% objetivo).

Manutenção da Certificação do Clube de Produtores Continente.

Manter o plano de reforço do número de fornecedores auditados, 
auditorias de qualificação e de seleção.

Contribuir para a sustentabilidade das pescas:
Sensibilizar os nossos consumidores para a problemática 
da sustentabilidade;
Dar maior destaque aos produtos provenientes de métodos de captura 
mais sustentáveis;
Sensibilizar os nossos fornecedores de bacalhau, sobre a certificação 
de pesca sustentável;
Aumentar as compras em Lota;
Selecionar, de forma criteriosa, novos fornecedores com peixe 
de aquacultura;
Implementar requisitos de sustentabilidade progressivamente 
mais exigentes.

Fornecedores

Compromissos para 2012



Comunidade

Contribuir para a formação da cidadania e coesão social

Dar continuidade a projetos com impactos sociais positivos na Comunidade, 
nas áreas da saúde, educação, ambiente, cultura, desporto e atividades lúdicas.

Envolver os colaboradores em atividades de voluntariado.

Ambiente

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).

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.

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 cumpram com a Norma EURO 4 ou superior.

Manter o programa de substituição do gás refrigerante R22 em centrais 
de frio que ainda não foram objeto de substituição (ação contínua).

Disponibilizar uma oferta alargada de sacos reutilizáveis.

Superar a taxa de valorização de resíduos alcançada em 2011.

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

Aumentar o número de instalações detentoras da Certificação Ambiental 
pela Norma ISO 14001.

Publicar o Guia Internacional de Gestão Ambiental para apoio às operações 
fora de Portugal.

Colaboradores

Ser uma empresa de referência 

Planeamento estratégico de RH no médio-longo prazo.

Internacionalização de políticas e processos RH.

Agilização da estrutura de RH com vista a uma maior eficiência e resposta mais 
próxima da necessidades do negócio. 
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“A Sonaecom atingiu em 2011 resultados históricos. Num contexto adverso, fomos capazes de cumprir com 
as principais metas a que nos tínhamos proposto, tanto do ponto de vista financeiro como do económico  
e social. Em matéria de sustentabilidade é de salientar que reduzimos 11% o consumo de energia, alargámos 
o leque de produtos “verdes” e aumentámos a nossa participação na comunidade. Também vimos os nossos 
esforços reconhecidos através do Engagement Rating 2011, no qual fomos distinguidos como a empresa 
mais transparente a nível Ibérico, no nosso setor, e do ACGE e CDP* como uma das empresas portuguesas 
com o melhor desempenho em responsabilidade climática.

Em estreita colaboração com os nossos stakeholders definimos as principais linhas de orientação para  
a nossa estratégia futura: Responsible life, green life e e-life. Estamos de certos que a ambição, seriedade 
e afinco com que nos empenhamos nestas matérias serão um elemento diferenciador no atual contexto”.

Miguel Almeida, Vice-Presidente Sonaecom

Estrutura organizacional

Estrutura Simplificada da Sonaecom
 

Sonaecom Ações próprias - 2,47%

Optimus - Comunicações, S.A. SSI

Sonae SGPS    France Télécom   Free-float e outras participações qualificadas    

53,17% 20,00% 24,36%

* Vide Glossário



Áreas de negócio

 

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.

OPTIMUS

Comunicações móveis 
e fixas para clientes 

particulares e empresariais, 
incluindo ofertas 

tradicionais de voz, dados, 
internet, televisão, assim 
como serviços grossitas 

a terceiros.

PÚBLICO

Jornal diário de referência 
em Portugal, já com 

mais de 20 anos 
de existência.

WEDO

Serviços e soluções 
de Business Assurance, 
focando a sua atividade 

na optimização de sistemas 
e processos de desempenho 

e de gestão de risco.

MAINROAD

Serviços e soluções 
de IT Managed Services, IT 

Security, Business 
Continuity, IT Service 

Management e consultoria 
ITIL, apoiada nos seus 

Data Centres.

BIZDIRECT

Comercialização de soluções 
TI multi-marca, suportada 

em parcerias com os principais 
fabricantes do mercado, e na gestão 

de contratos corporativos 
de licenciamento de software, 

baseada em novos modelos 
de negócio.

SAPHETY

Serviços e soluções que 
abragem a faturação 

eletrónica, a segurança 
de transações eletrónicas, 

escritórios “sem papel” 
e soluções de faturação 
totalmente integradas.
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Estratégia de Sustentabilidade

O ano de 2011 representou para a Sonaecom o início de um novo ciclo estratégico, que permitiu começar a desenhar 
a estratégia para os próximos três anos (2012-2015). O 2º ciclo estratégico foi precedido pelo 1º ciclo estratégico7, 
para o triénio 2008-2011, concluído em 2011.

Ciclo Estratégico 

Análise de dados 
internos e setoriais

Auscultação das partes 
interessadas 
da Sonaecom

Análise de indicadores internos 
e variáveis externas, conclusões 
das preocupações das partes 
interessadas (GS, Diretor 
e responsável controlo 
da qualidade dos quadros)

Workshops com diretores 
de 1ª linha: definição de linhas 
orientadoras e compromissos.
Comissão Executiva: Aprovação 
das linhas orientadoras 
e compromissos

7 Consulte os relatórios de sustentabilidade anteriores para obter informação mais detalhada sobre o 1º ciclo estratégico da Sonaecom.



Os Desafios da Sustentabilidade

As conclusões da consulta de stakeholders e as questões identificadas ao nível interno e setorial, permitiram 
identificar áreas a melhorar e elencar as ações necessárias para atingir os objetivos propostos. Foram identificados 
sete temas e definidos os três desafios da sustentabilidade na Sonaecom para os próximos três anos:

Colaboradores

Responsible life

Atuar de forma responsável com os nossos colaboradores, clientes e fornecedores.

Ética Cadeia valorMarketing
Responsável

Privacidade
e Segurança

Green Life

Reduzir o impacto ambiental do nosso negócio e desenvolver produtos e serviços inovadores que contribuam 
para reduzir a pegada de outras organizações e da sociedade.

Sociedade

e-Life

Desenvolver produtos e serviços com impacto na qualidade de vida da sociedade.

Ambiente
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O ano de 2011

No ano de 2011 a Sonaecom gerou 881,0 milhões de euros tendo sido distribuídos 685 milhões de euros por 
colaboradores (13%), Estado (1%), sociedade (6%), fornecedores (77%) e banca (3%).
 

8 Exclui colaboradores dedicados à venda de equipamentos

2010

Volume de 
negócios

EBITDA Resultado 
líquido

Clientes 
móvel

Receitas do 
serviço IT por 
colaborador 8

Colaboradores

2.073133,83.604,1 mil41,3 M€194,0 M€920,7 M€

2.035135,33.639,4 mil62,6 M€231,0 M€863,6 M€

381,1%1,0%51,3%9,8%-6,2 %

2011

Variação 
2011-2010

COLABORADORES

92.443.327 € 

ESTADO

5.214.735 € 

SOCIEDADE

41.704.947 € 

BANCA

17.413.176 € 

FORNECEDORES

528.282.278 € 

Riqueza distribuída
Valor distribuído
às nossas partes

interessadas

685.058.463€

Riqueza criada
Entradas clientes

881.019.232€

Valor retido
195.960.769€



Responsible Life

O desafio de sustentabilidade Responsible Life tem com objetivo atuar de forma responsável, com os colaboradores, 
clientes e fornecedores, abrangendo cinco temas: Colaboradores, Ética, Privacidade e Segurança, Marketing 
Responsável, Ética e Cadeia de Fornecimento. 

A avaliação de desempenho e as ações para o desenvolvimento da carreira dos colaboradores na Sonaecom, 
constituem um dos processos mais importantes para a organização. No ano de 2011 o nosso modelo de gestão 
de performance foi revisitado, de modo a torná-lo mais eficaz e adaptado às necessidades do negócio. A avaliação 
de desempenho e desenvolvimento de carreira (ADDC) evoluiu para IOP – Improving Our People, decorrente do 
processo implementado para toda a Sonae. Para que a implementação do novo modelo fosse eficaz, foi desenvolvido 
um conjunto de medidas, de onde se destaca a formação e certificação de todas as chefias com funções de avaliação 
(395 chefias, num total de mais 2.700h de formação). Os restantes colaboradores tiveram conhecimento do novo 
modelo de avaliação através do regime de e-learning.

As horas de formação reduziram ligeiramente em relação a 2010 (6,9%), atingindo um total de 54.144 horas, o que 
corresponde a 26,6 horas de formação por colaborador. 

Formação por colaborador
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Por outro lado, a qualidade dos serviços e produtos adquiridos é essencial para manter e melhorar a posição  
da Sonaecom no mercado. Por isso, estão em vigor procedimentos certificados para a seleção e avaliação de forne-
cedores de acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente. 

Estudos de Caso

Como despertar o sentido de responsabilidade dos colaboradores e torná-los agentes ativos e empenhados 
no processo de segurança da informação da empresa?

A ideia consistiu em transformar os colaboradores da empresa em agentes Sonaecom. Um James Bond  
do mundo das telecomunicações a quem foi confiada uma missão muito importante: proteger a informação 
de ataques externos (como vírus informáticos, por exemplo) e garantir a total segurança e confidencialidade 
dos dados. Para que fossem bem sucedidos, tiveram de recorrer a algumas “armas”, que se traduziam  
no cumprimento integral das normas presentes na Política de Segurança de Informação da Sonaecom.

Com esta ação, os colaboradores da Sonaecom puderam perceber que as suas ações individuais no dia-a-dia 
são fulcrais para o cumprimento de uma missão mais abrangente: garantir a segurança da informação  
da companhia.

Optimus Mundo
Para dar resposta às necessidades específicas da comunidade imigrante em Portugal, que representa 5% 
da população, a Optimus lançou o tarifário Mundo, que inclui chamadas nacionais e internacionais. 

Complementarmente, foi criado o voucher Minutos Mundo, que permite aos clientes Mundo efetuar 
facilmente carregamentos, sem recorrer ao ATM. Cada voucher possui um PIN e tem o preço de 5€, que são 
convertidos em saldo no momento que o cliente ativa o PIN. 
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Contact Center World 2011
A Optimus conquistou o reconhecimento internacional de “Melhor Serviço ao Cliente” da Europa, Médio 
Oriente e África, ao vencer os prémios Contact Center World 2011, atribuídos pelo Contact Center World - The 
Global Association for Contact Center Best Practices & Networking. Este prémio coroou o reconhecimento  
da Optimus, depois de lhe terem sido atribuídos vários prémios nacionais, nomeadamente os APCC  
Portugal Best Awards 2011.

A Optimus venceu o prémio de “Melhor Serviço ao Cliente de Portugal” em todas as categorias avaliadas.  
À Optimus Clix foi atribuído o prémio de “Melhor Serviço ao Cliente” na categoria Telecomunicações.

Green life

O desafio de sustentabilidade Green Life tem com objetivo reduzir o impacto ambiental do negócio e desenvolver 
produtos e serviços inovadores que contribuam para reduzir a pegada de outras organizações e da sociedade.

De notar que a Sonaecom opera num setor com um forte potencial para reduzir o impacto ambiental dos seus clientes 
e da sociedade como um todo. Os serviços assentam, essencialmente, em tecnologias digitais, fornecendo soluções 
de informação e comunicação promotoras da desmaterialização, da redução do impacto ao nível do consumo de re-
cursos naturais e do consumo de energia direta e indireta. 

Em 2011, o consumo total de energia associado à atividade da Sonaecom foi de 412.962 GJ, menos 11% que em 2010, 
o que corresponde a um total de emissões de GEE cerca de 37.107 t CO

2
e.

Apesar da redução do consumo de energia, houve um aumento das emissões de GEE associadas, devido ao aumento 
da intensidade carbónica da eletricidade consumida nas instalações, fruto de condições hidrológicas mais adversas, 
que se traduziram na redução de renováveis no mix energético dos fornecedores de eletricidade da Sonaecom  
e da alteração na metodologia9 de cálculo. Se não tivessem ocorrido estas alterações, a Sonaecom teria reduzido  
em 8% das suas emissões de GEE.

Durante o ano de 2011 foram implementadas algumas iniciativas que permitiram reduzir os consumos de energia  
e as emissões de CO

2
e, nomeadamente:

  Redução de 18% no consumo de eletricidade da Optimus através da modernização da rede GSM Norte (Poupança 
de 5.069.171kWh, o que equivale a 1191tCO

2
);

 Redução no consumo energético do parque informático (Poupança de 526.000kWh, o que equivale a 124tCO
2
); 

 Iluminação LED* nas lojas Optimus (Poupança de 102.272kWh, o que equivale a 24tCO
2
);

 Eficiência Energética nas instalações do Público (Poupança de 111.400kWh, o que equivale a 45tCO
2
).
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Em 2011, o total de resíduos produzidos pela Sonaecom sofreu uma diminuição muito significativa de cerca de 18%. 
Relativamente aos resíduos a percentagem de valorização foi de 70,1%, verificando-se uma diminuição, justificada 
pelos RSU das instalações NS e MSC da Senhora da Hora terem passado a ser recolhidos e encaminhados para aterro 
por uma empresa privada. 

Estudos de Caso

WisEnergy
Esta solução da Optimus Connect, em parceria com a LMIT, Innovation & Technology, destina-se a empresas 
dos setores industrial e de serviços e tem como objetivo apoiar estratégias de aumento de eficiência 
energética, redução sustentada de consumos e eficiência de edifícios e infraestruturas. Todo o serviço  
não funcionaria sem estar alicerçado nas comunicações, com grandes exigências no processo de aquisição 
de dados.

Este produto diferenciador representa uma mudança de paradigma em relação à forma tradicional de gestão 
de energia e envolve um conjunto de oportunidades em termos de otimização e eficiência, que dão resposta 
às necessidades atuais das empresas.

Na perspetiva do cliente empresarial prevê-se um potencial de poupança da fatura energética de 15% a 20% 
sem recurso a segundos investimentos e, consequentemente, uma redução das emissões de CO

2
.
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e-Life
O desafio de sustentabilidade e-Life tem com objetivo desenvolver produtos e serviços com impacto na qualidade 
de vida da sociedade.

A Sonaecom reconhece a importância do papel das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação na melhoria 
da inclusão social, na atribuição de poder às pessoas e no estímulo de uma sociedade de conhecimento.

Com base nesta premissa, foi definido como eixo estratégico, o e-life, que se baseia no compromisso de desenvolver 
produtos e serviços com impacto na qualidade de vida das pessoas e que visa responder a três objetivos:

  Assegurar o acesso a todos os clientes independentemente da idade, capacidade, língua, cultura e literacia de tec-
nologias de informação, através do desenvolvimento de produtos e serviços com elevado valor social e ambiental;

  Contribuir para o aumento de atividades que gerem valor económico na comunidade local (recrutamento local, 
investimentos na comunidade, fornecedores locais, etc.);

 Fazer das TIC um fator de inovação e contribuir para a Sociedade de Informação.

SMILE – Programa de Intervenção na Comunidade 
Este programa pretende contribuir para a literacia, nomeadamente em Tecnologias de Informação e Comu-
nicação (TIC), assegurando o acesso e formando a sociedade civil na sua utilização, independentemente da 
idade, incapacidade, língua, cultura e literacia de TIC.

Áreas de atuação do Smile:
  Smile Competências: Envolvimento e apoio à comunidade através daquilo que são as suas competências 
profissionais enquanto empresa – as TIC.

  Smile Intervenção: Promoção de ações pontuais para resolver problemas concretos que as organizações 
enfrentam, tais como a recuperação e a reorganização de infraestruturas ou a reestruturação de serviços 
administrativos.

  Smile Team Building: Integração das ações de voluntariado num contexto de Team Building, conciliando 
a componente de desenvolvimento de competências intra e inter pessoais dos colaboradores, com o 
envolvimento participativo junto da comunidade.

  Smile Causas: Sensibilização para grandes questões sociais e ambientais e abrangência de ações como 
recolhas de sangue e medula óssea, participação em ações desenvolvidas pelos parceiros do terceiro setor,  
entre outras.
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One Care – Uma parceria Optimus
A Optimus é o operador eleito para a disponibilização do novo modelo de prestação de cuidados de saúde 
desenvolvido pela ISA Intellicare, o One Care. Centrado no utente e focado na prevenção, este serviço tem 
como objetivo monitorizar, de forma permanente, eficaz e economicamente vantajosa os utentes, em 
especial os portadores de doenças crónicas. A solução, que pretende encontrar respostas no contexto do en- 
velhecimento populacional, assenta na comunicação entre máquinas para monitorização remota de idosos, 
permitindo o diagnóstico precoce e a prevenção de situações de risco, assim como uma gestão mais eficiente 
da prestação de cuidados e a melhoria da capacidade de resposta das unidades de saúde.

Com a implementação do One Care, as deslocações ao Centro de Saúde podem ser reduzidas até 40%  
e o número de chamadas efetuadas diretamente para o Centro de Saúde em cerca de 30%. 

O projeto-piloto foi iniciado em 2011 em parceira com a Unidade de Saúde Familiar CelaSaúde, em Coimbra 
e envolveu a instalação da solução One Care em 5 domicílios, monitorizando 7 utentes, com idades entre  
os 30 e os 92 anos. 

Projecto K – a responsabilidade corporativa da Optimus
A Optimus desenvolve, desde 2010, um programa de responsabilidade corporativa baseado no fornecimento 
e na oferta, para públicos especiais, de soluções completas de telecomunicações. 

O programa permite encurtar distâncias, por meio do uso inteligente das novas tecnologias, contribuindo 
simultaneamente para a educação e combate à infoexclusão, promovendo o uso responsável e correto  
dos equipamentos que disponibiliza para um público tão especial.

Este programa resulta de parcerias entre a Optimus, a Acreditar, a Associação SOL, a Fundação do Gil  
e a Associação Salvador. Até ao final de 2011, a Optimus disponibilizou 69 computadores portáteis de última 
geração com internet móvel Kanguru, comunicações grátis e com apoio de manutenção. A utilização destes 
equipamentos e comunicações, por parte dos utentes das organizações, registou cerca de 21 mil horas  
e gerou 1.278 GB* representando cerca de 32 mil euros.

* Vide Glossário



“O sucesso da nossa atividade envolve uma avaliação constante da interação entre objetivos económicos, 
sociais e ambientais. Acreditamos que este equilíbrio é fulcral para o desenvolvimento sustentado da 
empresa. Continuamos a ser uma referência internacional em sustentabilidade no setor dos centros 
comerciais, como ficou provado recentemente com a classificação dos nossos fundos de investimento como 
sendo os mais sustentáveis na Europa, de acordo com o Global Real Estate Sustainability Benchmark.”

Fernando Guedes Oliveira, CEO Sonae Sierra

A Sonae Sierra é a especialista internacional em centros comerciais apaixonada por introduzir inovação e emoção  
na indústria dos centros comerciais. 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 detenção, 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. 

Missão

A Sonae Sierra ambiciona ser o especialista internacional líder em centros comerciais. A missão da Sonae Sierra 
passa por proporcionar uma experiência única aos seus clientes, criando valor superior para acionistas, investidores, 
lojistas, comunidades e colaboradores, contribuindo em simultâneo para o desenvolvimento sustentável.

A visão e a missão da Sonae Sierra têm como base valores e princípios fundamentais, que estão relacionados  
com a cultura do negócio, as responsabilidades assumidas para com os colaboradores, o ambiente e as comunidades 
locais e com a independência relativamente ao poder político.
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construção
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Áreas de Negócio

A Sonae Sierra tem uma estrutura organizacional quadripartida: Sierra Investments, Sierra Developments, Sierra 
Management e Sonae Sierra Brasil. Estas áreas de negócio, com a exceção da Sonae Sierra Brasil, também atuam 
como prestadores de serviços e conhecimento para entidades terceiras. 

Gestão da Responsabilidade Corporativa e Áreas Estratégicas

A Sonae Sierra possui um sistema próprio de gestão de Responsabilidade Corporativa (RC), responsável pela 
monitorização e melhoria contínua do seu desempenho nas nove áreas de impacto mais importantes do seu negócio.

Os valores e os princípios que se encontram consagrados na visão da Sonae Sierra são desenvolvidos em políticas  
e estratégias que permitem traduzir os compromissos da empresa em ações concretas. De igual forma, a Sonae 
Sierra acompanha e avalia todos os anos, o progresso em relação aos indicadores-chave de desempenho e metas 
anuais, de forma a assegurar que está no caminho para alcançar os objetivos de longo prazo definidos para cada uma 
das áreas de impacto.
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Sierra
Developments

Sierra
Management

Sonae Sierra
Brasil
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O ano de 2011

A abordagem integrada de detenção, desenvolvimento e gestão de centros comerciais permite à Sonae Sierra ter 
um impacto sobre a economia que vai além da nossa própria atuação direta financeira e remuneração dos nossos 
acionistas. A empresa cria empregos, estimula os mercados locais e contribui para o crescimento económico  
nas comunidades onde opera. 

Alguns destaques da Sonae Sierra relativamente ao ano de 2011:

 Proveitos líquidos diretos de € 61,1 milhões, o que corresponde a 6% de aumento em comparação com 2010;
 Redução da alavancagem dos ativos de 46,4% para 43,7%; 
  Aumento do valor total das rendas para € 431,8 milhões, o que corresponde a 1% de aumento em comparação 

com 2010;
  Oferta Pública Inicial (IPO) da Sonae Sierra Brasil com sucesso;
 Obtenção da certificação ISO 14001 para mais três centros comerciais e dois projetos em construção;
  Obtenção da certificação OHSAS 18001 para mais cinco centros comerciais e dois projetos em construção.  

Le Terrazze, em Itália, foi o primeiro centro comercial no mundo a atingir simultaneamente a certificação ISO 
14001 e OHSAS 18001 para o Sistema de Gestão de obra;

  Os fundos da Sonae Sierra foram classificados como os mais sustentáveis na Europa e terceiros no mundo pelo 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB);

 Líder do índice de Alterações Climáticas e Gestão de Empresas publicado pela ACGE em Portugal pela sexta vez;
 Manteve altos níveis de satisfação entre os lojistas, visitantes e colaboradores; e
 Reduziu a taxa e gravidade de acidentes de trabalho, em comparação com 2010.
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Investimentos de marketing em RC e outras contribuições
para a comunidade
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Estudos de Caso 

Luz del Tajo poupa 7.000 kWh de eletricidade com uma solução de iluminação para elevadores 

A iluminação representa uma parte significativa do consumo de eletricidade nos centros comerciais 
da Sonae Sierra. Segundo um relatório da Agência Internacional da Energia, a adoção de um sistema de 
iluminação eficiente pode contribuir para reduzir em 10% a fatura de eletricidade a nível mundial e poupar 
16.000 megatoneladas de CO

2
 até 2030. Melhorar a eficiência do consumo de eletricidade é um dos principais 

compromissos da Sonae Sierra e foi com este objetivo em mente que o Luz del Tajo, em Espanha, introduziu 
uma medida inovadora para evitar o desperdício no consumo.

Concluiu-se que os elevadores do centro comercial não necessitavam de iluminação quando não estão a ser 
utilizados e ficou decidido, deste modo, instalar sensores de presença que ligam e desligam automaticamente 
as luzes. 

As lâmpadas fluorescentes foram também substituídas por lâmpadas de LED mais eficientes pela empresa 
de manutenção, a Schindler.

A equipa calculou que o número de horas de funcionamento poderia ser reduzido de 22 horas por dia 
(em média) para oito horas, o que representa uma poupança de quase 7.000 kWh por ano. Este volume é 
equivalente ao consumo de eletricidade anual de uma família grande e permite poupar 1.386 euros todos os 
anos após um período de 3,2 anos necessário para recuperar os custos de investimento – um feito importante 
tendo em conta que foi realizado graças a intervenções em três elevadores e quatro monta-cargas!

Todas as lâmpadas que necessitam de ser substituídas no Luz del Tajo passarão a sê-lo por lâmpadas de LED.

Poupança de água no GranCasa graças a equipamento eficiente e campanha criativa

Os centros comerciais da Sonae Sierra em Espanha figuram entre os mais eficientes do portfólio em termos 
de poupança de água, com um consumo médio de 2,3 litros de água por visitante, em 2011. O GranCasa 
decidiu introduzir um programa para reduzir ainda mais o consumo de água dos visitantes no centro comercial, 
intervindo em duas frentes distintas: uma campanha de sensibilização e medidas técnicas.

Entre março e junho de 2011, o centro comercial organizou cinco campanhas, investindo um montante total 
de 2.130 euros. Dedicadas ao tema da poupança de água nas atividades diárias, estas campanhas recorreram 
a diferentes meios, tais como mensagens de sensibilização, televisão, folhetos com dicas sobre como poupar 
água e, inclusivamente, um concurso destinado a incentivar os visitantes do centro comercial a tomar duche 
usando menos água. Além disso, as obras de melhoria realizadas nas casas de banho do centro comercial 
foram também aproveitadas para instalar urinóis sem autoclismo, que permitem poupar um volume 
significativo de água. Estas obras levantaram, no entanto, alguns desafios: o trabalho tinha de ser executado 
fora do horário de funcionamento e o investimento necessário não podia exceder o orçamento. Foi possível 
concluir as obras estendendo o prazo entre janeiro e setembro de 2011 e racionalizando os custos, o que 
nos permitiu financiar todo o projeto com um montante total de 7.000 euros. Em termos globais, em 2011,  
o GranCasa reduziu o seu consumo total de água em 0,5% face a 2010. 
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GaiaShopping mobiliza a comunidade local para proteger as florestas

Os incêndios florestais podem causar danos consideráveis para o homem e o ambiente natural. Em Portugal, 
onde as florestas ocupam cerca de 38% da superfície terrestre total e onde os produtos florestais têm uma 
importância vital para o mercado de exportação, os incêndios florestais apresentam um risco significativo  
e podem ter consequências devastadoras. 

À semelhança de outros centros comerciais que dispõem de um Painel Comunitário (PC), em 2011,  
o GaiaShopping, em Portugal, promoveu um debate com membros do PC por ocasião do Ano Internacional 
das Florestas. Sensibilizados para adotar medidas no sentido de proteger as florestas locais, os membros  
do PC decidiram envidar esforços conjuntos para reflorestar uma área que tinha sido devastada por  
um incêndio florestal. 

Contando com um pequeno orçamento, mas muitos participantes, a equipa do GaiaShopping desenvolveu 
grandes esforços para organizar uma jornada de reflorestação. A Associação Nacional de Conservação  
da Natureza, Quercus, que está representada no PC do GaiaShopping, identificou a área de intervenção  
e prestou conselhos sobre as espécies particulares a plantar, tendo em conta as condições do solo e o clima, 
assim como a necessidade de minimizar o risco de propagação de incêndios no futuro. Participaram no total 
53 voluntários, incluindo funcionários de lojas e fornecedores de serviços do centro comercial, assim como 
representantes de diversas entidades locais que integram o PC do GaiaShopping, como o departamento de 
florestas, os bombeiros locais e instituições de solidariedade que prestam apoio nas áreas social e ambiental.

A jornada saldou-se por um grande sucesso. Todos colaboraram e trabalharam em equipa e todos  
os intervenientes envolvidos ficaram muito satisfeitos com esta oportunidade para prestar um contributo 
positivo para a sua comunidade local e para o ambiente.



Colaboração com os fornecedores no Le Terrazze gera resultados positivos 

Em janeiro de 2010, teve início a construção do centro comercial Le Terrazze em Itália. Com uma área bruta 
locável (ABL) de 38.600 m2, 80% da qual já está arrendada, o Le Terrazze será o maior centro comercial  
da província de La Spezia. 

O Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente (SGSSA) foi implementado desde o início do projeto 
de construção, com vista a reduzir os riscos para os trabalhadores e a comunidade local, bem como a minimizar 
o impacto para o ambiente. Foram enfrentadas várias dificuldades a nível prático: a dimensão relativamente 
mais pequena do local dificultou o armazenamento dos materiais ou a instalação de alguns equipamentos 
necessários à aplicação das boas práticas prescritas pelo SGSSA e as características do local eram propícias 
a inundações. Enfrentaram-se, ainda, os hábitos e comportamentos enraizados dos fornecedores, para quem 
as práticas de segurança, saúde e ambiente (SSA) eram uma novidade.

Houve um esforço por ultrapassar essas dificuldades, racionalizando o espaço disponível, introduzindo 
melhorias ao nível do escoamento das águas pluviais, assim como intervindo continuamente junto dos nossos 
fornecedores e avaliando o seu desempenho em matéria de SSA. Providenciou-se um extenso programa  
de formação, todos os meses, com um total de 1.786 horas desde 2010, a fim de assegurar que todos os 
novos colaboradores ficassem devidamente familiarizados com os diferentes aspetos de SSA.

O consumo de água e energia e a produção de resíduos associados às atividades de construção foram 
monitorizados e foram feitos esforços consideráveis para minimizar a quantidade de resíduos enviados  
para aterro. Por exemplo, a terra removida do local de construção foi aproveitada para os trabalhos  
de construção realizados nas proximidades e o processo de separação de resíduos foi melhorado graças  
a instruções mais claras sobre compactadores de resíduos. Instalámos sistemas de recolha de águas pluviais 
para regar estradas com vista a prevenir o pó e reutilizámos a água para a lavagem de camiões. 

Foram adotadas uma série de medidas para minimizar os riscos e perigos e foram realizados exercícios  
de observação todos os meses para identificar e comunicar potenciais não conformidades com os requisitos 
do SGSSA. Manteve-se um registo de todos os incidentes e potenciais incidentes, e apesar de terem ocorrido 
seis acidentes envolvendo trabalhadores, os auditores concluíram que estes tiveram um caráter circunstancial 
e não punham em causa a qualidade do nosso SGSSA. A Jacobs, empresa externa responsável pela gestão 
do projeto, também manteve reuniões regulares sobre SSA com os diretores de todos os fornecedores  
que trabalharam no local de construção. 

Depois de inspecionar o estaleiro de construção em julho de 2011, os auditores da Lloyds Register Quality 
Assurance recomendaram a atribuição das certificações ISO 14001 e OHSAS 18001 ao Le Terrazze, que  
se tornou o primeiro projeto de construção a nível mundial a obter esta dupla certificação. 
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Contínuo compromisso com o investimento na educação beneficia mais de 70 estudantes no Brasil

O investimento na educação é reconhecido como um fator importante na redução dos problemas sociais. 
Contribui para melhorar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho dos cidadãos, alargar as suas 
perspetivas e reforçar as suas competências pessoais e profissionais.

Dois dos centros comerciais da Sonae Sierra no Brasil implementaram um programa pioneiro que providencia 
aulas gratuitas ao público e proporciona a estudantes a possibilidade de concluírem o ensino secundário.  
A ideia foi desenvolvida pelo Shopping Metrópole, que identificou a necessidade de reforçar as capacidades 
dos funcionários e prestadores de serviços que possuem potencial e vontade de aprender, mas que foram 
forçados a interromper os seus estudos devido a limitações financeiras, falta de apoio familiar ou horários  
de trabalho impeditivos. 

O programa Metrópole Educa foi lançado em 2006. Com base neste modelo, o Shopping Penha criou  
o programa “Penha Educa” em dezembro de 2008. O acesso ao programa foi alargado à população 
local, na sequência de um inquérito realizado pelo centro que identificou a existência de um interesse  
e de uma procura para este tipo de programa na comunidade local. Desde que foi implementado o programa, 
o Shopping Penha investiu mais de 175.000 reais (75.360 euros). O programa contempla infraestruturas 
e salas de aulas, recursos audiovisuais, aquisição periódica de material didático, tais como livros e material 
escolar, a celebração do contrato com o Serviço Social da Indústria (SESI) para a remuneração de professores 
qualificados, um conselheiro académico, a atribuição de diplomas e publicidade. O investimento anual  
eleva-se a cerca de 56.000 reais (24.110 euros). 

O Shopping Metrópole e o Shopping Penha apontam para os testemunhos dos seus estudantes como 
uma prova de sucesso do projeto. Muitos destes estudantes afirmaram que estão melhor preparados para 
aceder ao mercado de trabalho, ganharam maior autoestima e ficaram extremamente motivados. Muitos 
deles permaneceram no sistema de ensino para concluir o segundo nível académico. Este ano, o programa 
Metrópole Educa formou uma primeira turma com 18 alunos e um segundo grupo com 15 alunos está  
já a preparar a conclusão de um curso para obtenção do diploma. Existem atualmente 38 alunos inscritos  
no programa Penha Educa. 

Estimular a criatividade e a capacidade de iniciativa para desenvolver uma cultura de inovação 

A Sonae Sierra acredita que a formação na área da inovação comporta benefícios reais para o negócio. 

O CLICK (Creative Learning, Innovation and Continuous Knowledge – Aprendizagem criativa, inovação  
e aquisição permanente de conhecimento) é um programa que visa melhorar a capacidade de inovação da 
Sonae Sierra. Lançado pela primeira vez em 2009, com o objetivo de desenvolver a criatividade, o programa 
teve a sua continuidade em 2011 com uma segunda componente intitulada CLICK2, destinada a promover  
a capacidade de iniciativa com o lema “Torna-te na mudança que queres ver”. Na Sonae Sierra, considera-se 
que a criatividade aliada à capacidade de iniciativa constituem a fórmula para criar inovação.

O conteúdo do programa CLICK2 foi desenvolvido pelo Gabinete de Inovação, em cooperação com o 
Departamento de Recursos Humanos da Sonae Sierra, com o apoio do CEO e de todos os executivos. Consistiu 
em workshops de um dia realizados em pequenos grupos e orientados por Promotores da Inovação da própria 
Sonae Sierra, colaboradores selecionados de todos os níveis e áreas de atividade que receberam formação de 
consultores externos para ministrar o programa. 

O CLICK2 teve um feedback positivo por parte de colaboradores de todos os níveis, com uma taxa  
de participação de 84% e uma avaliação média de 3,7 numa escala de 1 a 4. Contribuiu ainda para melhorar 
o nível de satisfação e motivação dos Promotores da Inovação e permitiu-lhes trabalhar em estreita 
colaboração com pessoas de outros departamentos para partilhar conhecimentos sobre inovação e ajudar  
a incutir uma cultura de inovação em toda a nossa organização.
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Indicadores Económicos (EC)

EC1: Valor económico direto gerado e distribuído

Âmbito de reporte: Sonae

EC3: Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização
A área de Retalho da Sonae não dispõe de fundos de pensões. 

EC4: Apoio financeiro significativo recebido do governo
O apoio recebido do Estado através de subsídios à exploração, subsídios de investimento e benefícios fiscais foi de 
4.909.544€. Este valor não inclui o montante obtido através do SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial).
Âmbito de reporte: Sonae

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

Âmbito de reporte: Retalho (Compras de mercadorias da Sonae MC e Sonae SR - não está incorporado o valor de investimento e de custos que vão diretamente à conta de 
exploração, como por exemplo trabalho especializado, subcontratado, etc).

EC7: Procedimentos para a contratação local e proporção de cargos de gestão de topo ocupado por indivíduos 
provenientes da comunidade local, nas unidades operacionais mais importantes.
À semelhança do ano passado, 96% dos gestores de topo pertencem à comunidade local. A política de contratação 
da empresa assenta na ocupação das funções operacionais por elementos da comunidade onde se inserem as 
unidades de negócio, contribuindo desta forma para os níveis de empregabilidade das regiões.
Âmbito de reporte: Retalho

Valor económico direto gerado (€) 6.402.000.000 6.201.728.204

Valor económico distribuído (€) 5.904.400.000 5.765.089.971

Valor económico acumulado (€) 497.600.000 436.638.233

Receitas 6.402.000.000 6.201.728.204

Custos Operacionais

Salários e benefícios de Colaboradores

Pagamentos a Investidores

Pagamentos ao Estado

Donativos e outros investim. na comunidade

4.967.000.000

693.000.000

176.000.000

58.000.000

10.400.000

4.816.621.956

711.949.603

186.484.747

39.899.298

10.134.366

2010 2011

Total de custos com fornecedores (€)

Total de custos com fornecedores estrangeiros (€)

Total de custos com fornecedores nacionais (€)

Proporção de custos com fornecedores nacionais (%)

4.270.509.809

871.909.644

3.398.600.165

80%

4.337.000.000

852.000.000

3.485.000.000

80%

4.000.000.000

696.000.000

3.304.000.000

83%

20102009 2011
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EC8: Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infraestruturas e serviços que visam essencialmente o 
benefício público através de envolvimento comercial, em géneros ou pró bono

O apoio à comunidade inclui as doações e donativos realizados pela Sonae junto da comunidade, principalmente para 
benefício público, tendo sido realizadas 3.051 ações que representaram um investimento de 10,1 milhões de euros.  
No ano de 2011 não foi possível contabilizar o montante investido pela Sonae em infraestruturas para benefício público.

Âmbito de reporte: Sonae 

Indicadores Ambientais (EN)

EN1: Discriminação das matérias-primas consumidas, por peso ou por volume
Apesar do negócio de Retalho consistir uma atividade eminentemente comercial, tem um elevado número de cola-
boradores e processos administrativos associados, sendo o consumo de papel por isso significativo. Assim, temos 
vindo a implementar medidas economizadoras deste material como, por exemplo:
- Controlo e eficiência na impressão através da substituição de equipamentos e procedimentos internos;
- Desmaterialização de processos internos e de interação com fornecedores; e
- Promoção da utilização de papel reciclado.

EN2: Percentagem de materiais utilizados que são provenientes e reciclagem

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

Evolução do consumo de energia direta por tipo

Consumo de gás natural (m3) 393.570 421.033 447.294

Consumo de gás propano (t) 110 56 30

Consumo de gasóleo das lojas (litros) 177.039 143.095 130.165

Consumo de gasóleo veículos de transporte 
de mercadorias (litros) 10.175.786 10.753.972 10.779.887

Consumo de gasóleo de viaturas 
de colaboradores (litros) 1.751.127 1.994.297 2.007.367

Consumo de gasolina de viaturas 
de colaboradores (litros) 51.210 44.429 22.967

20102009 2011

Número de resmas A4 consumidas (n.º)

Consumo total de papel (t)

166.985

417,463

-1%

-1%

168.570

421,425

256.890

642,225

20102009 Variação
2010-2011

2011

Número de resmas A4 de papel 
reciclado consumidas 

Peso do papel reciclado consumido (t) 

Percentagem de papel reciclado 
consumido (%)

73.112

182,780

44%

-7%

-7%

-3 p.p.

78.852

197,130

47%

140.755

351,888

55%

20102009 2011 Variação
2010-2011

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



Evolução do consumo de energia direta por tipo (GJ)

a) Foram atualizados os factores de conversão do gasóleo e do gasolina em 2011.

Fatores de conversão

Consumo de gás natural (GJ)

Consumo de gás propano (GJ)

Consumo de gasóleo das lojas (GJ)

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

Consumo de gasóleo das viaturas 
de colaboradores (GJ)

Consumo de gasolina de viaturas 
de colaboradores (GJ)

Consumo total de energia direta (GJ)

15.137

5.097

6.421

388.007

63.508

1.698

479.868

16.193

2.609

5.190

442.025

72.328

1.473

539.817

17.203

1.457

4.850

401.700

74.802

772

500.783

6%

-44%

-7%

-9%

3%

-48%

-7%

2011 a)20102009
Variação 

2010-2011

Gás Natural

Gás Propano

Gasóleo

Gasolina

PCI (GJ/m3)

PCI (GJ/t)

Densidade (kg/l)

PCI (GJ/t)

Densidade (kg/l)

PCI (GJ/t)

0,038

48,55

0,86

43,33

0,75

44,79

Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, 
de Fator de Emissão e Fator de Oxidação de CO

2
 

utilizados no Inventário Nacional de Gases 
com Efeito de Estufa publicado em 2008

Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, 
de Fator de Emissão e Fator de Oxidação de CO

2
 

utilizados no Inventário Nacional de Gases 
com Efeito de Estufa publicado em 2008

Galp Energia - Safety Data Sheet Gasoline

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

Galp Energia  - Safety Data Sheet Gasoline

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

Fator 2011 Fonte (2011)UnidadeEnergia

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

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

Produção de energia elétrica através de fonte de energia renovável

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

Evolução do consumo indireto de energia, por fonte primária

Fatores de conversão 

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

O número de lojas tem variado ao longo dos anos. No ano de 2009, 2010 e 2011 foram consideradas, 836 lojas, 869 
lojas e 902 lojas, respetivamente.

Eletricidade produzida através de 
fonte de energia renovável (MWh)

Eletricidade produzida através de 
fonte de energia renovável (GJ)

51,7

186

136,9

493

194,6

701

42%

42%

201120102009
Variação 

2010-2011

Consumo de eletricidade nas lojas (MWh)

Consumo de eletricidade nos centros de fabrico (MWh)

Consumo de eletricidade (MWh)

Consumo de Eletricidade (GJ)

454.814

ND

454.814

1.637.330

455.418

6.775

462.193

1.663.895

485.675

6.912

492.587

1.773.315

20102009 2011

7%

2%

7%

7%

Variação
 2010-2011

Eletricidade Agência Internacional de Energia3,6(GJ/MWh)

Fator (2011)UnidadeEnergia Fonte (2011)

Área de loja (1000 m2)

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

858

0,53

835

0,54

2010

872

0,56

2%

5%

20112009 Variação 
2010-2011

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



Eletricidade por fonte primária em 2011 (GJ)

EN8: Consumo de água, por fonte

Evolução do consumo de água da rede pública (m3)

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

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

EN10: Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada
Atualmente, não existem processos de recuperação e reutilização de água nas nossas instalações operacionais, 
designadamente em lojas e entrepostos.

Apenas temos uma experiência neste domínio, designadamente na Torre do Sonae Maia Business Center, onde 
os efluentes dos lavatórios e dos balneários são recuperados e reutilizados nas sanitas e urinóis daquele edifício. 
Neste edifício existe também um sistema de reutilização de águas pluviais que são utilizadas na rega da área  
verde existente.

Hídrica  396.673

Hídrica PRE  17.373

Eólica  138.373

Cogeração* e microprodução PRE  200.314

Gás natural  579.398

Fuelóleo  21.273

Carvão  283.716

Nuclear  115.097

Geotermia 2.506

Diesel 144.901

Outras  26.195

Total

Consumo total de água (m3) 797.011 757.734 724.414 -4%

20102009 2011
Variação 

2010-2011

Área de loja (1000m2) 504 517 516 -0,3%

Consumo de água da rede pública
de abastecimento por área de loja (m3/m2) 1580 1464 1404 -4%

20102009 2011 Variação 
2010-2011

* Vide Glossário

Fonte: ERSE — Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (considerando os fornecedores EDP Serviço Universal, Empresa da Eletricidade da Madeira e Union Fenosa)

e Endesa.

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal
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EN11: Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, arrendados ou administrados pela organização em 
áreas protegidas ou de elevado valor para a biodiversidade, ou adjacente às mesmas
O negócio de Retalho não possui instalações em áreas classificadas como zonas de habitats ricos em biodiversidade.

EN12: Descrição de impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre áreas protegidas ou de elevado 
valor para a biodiversidade
O negócio de Retalho não possui instalações em áreas classificadas como zonas de habitats ricos em biodiversidade. 
O impacto que a Sonae poderá ter será ao nível dos produtos que comercializa. Como tal, em 2009 procedeu  
à publicação da sua Política de Sustentabilidade do Pescado, na qual se compromete a uma atuação com vista  
a reduzir ou minimizar efeitos negativos em espécies de peixes ameaçadas ou em risco de extinção. Igualmente através  
do Clube de Produtores Continente, a Sonae promove a implementação de processos agrícolas com menores 
impactos para o ambiente e biodiversidade. Mais informação sobre este tema pode ser encontrada no capítulo 
“Promoção da sustentabilidade na cadeia de fornecimento”.

EN13: Habitats protegidos ou recuperados
Em 2011, não existiram operações conducentes a alterações dos habitats envolventes, que suscitassem  
a restauração dos mesmos. O impacto que a Sonae poderá ter será ao nível dos produtos que comercializa.  
Vide resposta a indicador EN12.

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

Evolução das emissões de CO
2
e por fonte

a)  O cálculo deste indicador contabiliza os valores reportados nos indicadores EN3 e EN4. Foram atualizados os fatores de emissão de CO2 do gasóleo e gasolina no cálculo 
das emissões relativos ao ano 2011. 

Emissões associadas ao consumo
de gás natural (t CO

2
e) 849 908 965 6%

Emissões associadas ao consumo
de gás propano (t CO

2
e) 377 193 92 -52%

Emissões associadas ao consumo
de gasóleo das lojas (t CO

2
e) 476 385 359 -7%

Emissões associadas ao consumo
de gasóleo de veículos de transporte 28.751 32.754 29.726 -9%
de mercadorias (t CO

2
e) 

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

2
e) 4.706 5.359 5.535 3%

Emissões associadas ao consumo
de gasolina de viaturas 116 101 53 -47%
de colaboradores (t CO

2
e)

Emissões totais de GEE associadas
ao consumo direto de energia (t CO

2
e) 35.275 39.701 36.730 -7%

Emissões associadas ao consumo
de eletricidade (t CO

2
e) 173.742 159.669 181.977 14%

Emissões totais de GEE (t CO
2
e) 209.017 199.369 218.708 10%

2011 a)20102009
Variação 

2010-2011

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



Fatores de emissão

Proporção de eletricidade consumida proveniente dos diferentes comercializadores referente ao ano 2011

EN17: Outras emissões relevantes e indiretas de Gases com Efeito de Estufa, por peso

Evolução das emissões da frota contratada

Gás Natural

Gás Propano

Gasóleo

Gasolina

Eletricidade

(kg CO
2
/GJ)

(kg CO
2
/GJ)

(kg CO
2
/GJ)

(kg CO
2
/GJ)

(g CO
2
/kWh)

56,10

63,10

74,00

69,20

369,43

APA - Inventário Nacional de Gases com Efeito 
de Estufa publicado em 2008

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

ERSE + ENDESA

Fator 2011 Fonte (2011)UnidadeEnergia

EDP SU 11,1% 233,88 (valor médio anual FONTE: ERSE)

EEM 2,5% 506,44 (valor médio anual FONTE: ERSE)

UNION FENOSA 43,5% 370,33 (valor médio anual FONTE: ERSE)      

ENDESA 42,9% 395,89 (valor médio mensal: FONTE: ENDESA)

TOTAL 100.0% 369,43

CO
2
 (g/kWh)%

Eletricidade
Comercializadores Observação

Distância percorrida (km) 34.711.757 37.418.198 36.951.470 -1%

Consumo de gasóleo da frota contratada (GJ) 388.007 442.025 401.700 -9%

Emissões dos veículos de transporte
de mercadorias (t CO

2
e) 28.751 32.754 29.726 -9%

20102009 2011 Variação
 2010-2011

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal
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Fatores de conversão

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

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

Evolução do tipo de fluidos de refrigeração utilizados nas centrais de produção de frio

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

Fechámos 2011 com apenas 6 centrais em 3 lojas com aquele tipo de fluído (gás) refrigerante: Continente de 
Braga, Continente CoimbraShopping e Continente de Cascais. De acordo com a informação fornecida pelas lojas  
(nos respetivos Tableaux de Board Ambientais) a emissão global de R22, devido a fugas acidentais no ano de 2011, 
situou-se em 3.540 kg (Braga – 240 kg; CoimbraShopping – 1.200 kg e Cascais – 2.100 kg).

Estima-se que as fugas representem cerca de 0,195 toneladas equivalentes de CFC-11.

Fórmula de cálculo:
É aplicado um valor ODP (Ozone Depletion Potential) que transforma o R22 em CFC 11, correspondendo a 0,055.
(Fonte: The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer).

Norma Euro 4 47% 50% 3 p.p.

Norma Euro 5 34% 36% 2 p.p.

Norma Euro 6 1% 1% 0 p.p.

Total de veículos que cumprem 
as Normas Euro 4,5 e 6 82% 87% 5 p.p.

2010 2011
Variação 

2010-2011

R 404 69% 78% 79%

R427a 9% 10% 9%

R22 5% 2% 2%

Glicol 17% 10% 10%

20102009 2011

Gasóleo FE (kg CO
2
/GJ) 74,00 

2011Unidade Fonte (2011)

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

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



EN20: NOx, SOx e outras emissões

Evolução de emissões de NOx e SOx por fonte 

a) O cálculo deste indicador contabiliza os valores reportados no indicador EN3.

Fatores de emissão

Emissões NOx - Consumo de gasóleo das lojas (t) NR NR 104

Emissões NOx - Consumo de gasóleo de veículos 
de transporte de mercadorias (t) 310 354 321

Emissões NOx - Consumo de gasóleo de viaturas 
de colaboradores (t) 51 58 60

Emissões NOx - Consumo de gasolina de viaturas 
de colaboradores (t) 1 1 <1

EMISSÕES TOTAIS DE NOx (t) 362 412 486

Emissões SO
2
 - Consumo de gasóleo das lojas (t) NR NR 27

Emissões SO
2
 - Consumo de gasóleo de veículos 

de transporte de mercadorias (t) 81 93 84

Emissões SO
2
 - Consumo de gasóleo 

de viaturas de colaboradores (t) 13 15 16

Emissões SO
2
 - Consumo de gasolina 

de viaturas de colaboradores (t) <1 <1 <1

EMISSÕES TOTAIS DE SO
2
 (t) 95 108 127

20102009 2011 a)

Gasóleo 0,8 0,21 kg/GJ IPCC 2006

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

UnidadeSO
2

NOx Fonte

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal
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EN21: Descarga total de água, por qualidade e destino
A Sonae não dispõe de medições da quantidade de efluentes líquidos descarregados, tendo aplicado o fator utilizado 
na engenharia nestes casos onde é assumido que 80% da água consumida resulta em efluentes líquidos.

Evolução da estimativa do volume de efluente descarregado (m3)

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

Excetuando as lojas de Vila Franca de Xira (em Portugal Continental) e de Cancela e Ribeira Brava (na Região 
Autónoma da Madeira), todas as restantes lojas descarregam os seus efluentes líquidos em coletores públicos.

Tanto as lojas anteriormente referidas, como as lojas de Oliveira de Azeméis, Ovar, Anadia, Torres Vedras e Santarém, 
possuem ETAR’s com tratamento biológico (secundário), para que o efluente líquido cumpra os requisitos legais 
aplicáveis: descarga em meio natural; descarga de acordo com os Regulamentos Municipais aplicáveis. Em todas  
as ETAR’s instaladas é realizada monitorização da qualidade dos efluentes.

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

Evolução da quantidade de resíduos produzidos e respetivo destino final

Âmbito de reporte: São incluídos os entrepostos e as lojas da área do Retalho em Portugal. Estão excluídas deste âmbito as lojas Maxmat e lojas localizadas em centros 
comerciais onde a gestão dos respetivos resíduos é efetuada pelo próprio centro comercial.

Volume de efluente descarregado (m3) 637.609 606.187 579.531 -4%

20102009 2011 Variação 
2010-2011

Resíduos perigosos (t) 4.238 2.171 1.928 -11%

Valorização (t) 4.238 2.171 1.928 -11%

Eliminação (t) 0 0 0 0%

Resíduos não perigosos (t) 58.214 63.694 64.919 2%

Valorização (t) 42.726 48.482 49.734 3%

Eliminação (t) 15.488 15.212 15.185 0%

Resíduos produzidos totais (t) 62.452 65.866 66.848 1%

20102009 2011
Variação 

2010-2011



Taxa de valorização

Resíduos produzidos por tipo

Pillhas 80,4

Cons. Informáticos 19,3

REEE 1.740,1

Lâmpadas 11,5

Baterias 77,1

Cartão 31.741,1

Plástico 3.291,8

Madeira 866,9

Esferovite 232,0

Cabides 41,2

REEE 3.706,2

Óleos alimentares 9,8

Rolhas 37,3

Fardamento 11,9

Cápsulas café 188,1

RSU 24.793,2

 66.847,7

Quantidade produzida
em 2011 (t)

Resíduos
perigosos

Resíduos
não

perigosos

TOTAL

Taxa de valorização de resíduos 75,2% 76,9% 77,3% 0,4 p.p.

20102009 2011
Variação 

2010-2011

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal
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EN23: Número e volume total de derrames significativos
A Sonae considera que um derrame só é significativo se afetar o ambiente externo das instalações. Esta situação 
nunca se verificou, pelo que não existiram derrames significativos decorrentes da nossa atividade de Retalho.

EN26: Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e grau de redução do impacto
A Sonae promove diversas iniciativas para mitigar os impactos ambientais associados aos produtos e serviços. 

Destaca-se a aposta na produção de energias renováveis com a instalação de centrais de microgeração e mini-
geração, que em 2011 apresentou um crescimento de 42%, face a 2010. A aquisição de uma frota contratada mais 
eficiente no sentido de melhorar o parque de veículos que cumpra no mínimo com a Norma Euro 4, que no final 
de 2011 representou um crescimento de 5 p.p. relativamente ao ano anterior (Mais informações no capítulo 3.1.3 – 
Responsabilidade Ambiental).

A oferta de produtos sustentáveis junto dos consumidores é também uma preocupação na área do Retalho. Desde 
2009 que a Sonae promove a Política de Sustentabilidade do Pescado com o compromisso de não comercializar 
espécies ameaçadas e selecionar os fornecedores que promovam a proteção da biodiversidade marinha. Esta 
política apresenta objetivos concretos com a finalidade de minimizar os efeitos na diversidade de algumas espécies 
ameaçadas ou em vias de extinção. A Worten registou em 2011 uma redução dos equipamentos elétricos e eletrónicos 
(EEE) de Classe A (diminui 24 p.p.) e a uma subida das classes superiores de A+, A++, A+++ (aumentou 19 p.p, 9 p.p  
e 1 p.p, respetivamente). Relativamente à venda de sacos reutilizáveis são comercializados dois tipos, os sacos 
APED e sacos Continente. Em 2011, os sacos APED registaram uma quebra acentuada na venda relacionada  
com a utilização de um novo material, que levou ao aumento do preço por unidade. Os sacos Continente mantiveram 
a tendência de venda registando um crescimento de 27% relativamente a 2010 (Mais informações no capítulo 3.1.6 
- Produtos Sustentáveis no Retalho).

Evolução de venda de sacos reutilizáveis

EN28: Montantes significativos envolvidos no pagamento de coimas de valor substancial e o número total  
de sanções não monetárias por incumprimento das leis e regulamentos ambientais
A Sonae considera que uma coima é significativa quando o valor monetário total é superior ou igual a 15.000€, 
por corresponder à coima mínima de uma contra-ordenação ambiental grave (Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, 
alterada pela Lei n.º 89/2009, de 31 de Agosto). Na área do Retalho existiram 4 processos terminados em 2011 que 
resultaram em coimas de valor não significativo (< 15.000€). 

 

Sacos APED 1.143.899 1.863.519 323.067

Sacos Continente 307.522 513.219 650.936

Total 1.451.421 2.376.738 974.003

201120102009

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



Indicadores Sociais

Indicadores Práticas Laborais e Trabalho Condigno (LA)

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

Âmbito de reporte: Retalho 

2010 2011

TIPO DE CONTRATO   

Contratos permanentes 25.623 27.679 

Masculino - 8.652 

Feminino - 19.027 

Contratos temporários 14.012 9.034 

Masculino - 3.326 

Feminino - 5.708 

TIPO DE EMPREGO   

Tempo integral 12.941 26.071 

Masculino - 9.136 

Feminino - 16.935 

Tempo parcial 26.694 10.642 

Masculino - 2.842 

Feminino - 7.800 

REGIÃO   

Portugal 37.174 33.283 

Masculino - 10.467 

Feminino - 22.816 

Espanha 2.253 2.846 

Masculino - 1.265 

Feminino - 1.581 

China 67 37 

Masculino - 17 

Feminino - 20 

Brasil 141 530 

Masculino - 223 

Feminino - 307 

Turquia 0 17 

Masculino - 6 

Feminino - 11 

Total Internacionais (nº) 2.461 3.430 

TOTAL COLABORADORES (n.º) 39.635 36.713 
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LA2: Número total de trabalhadores e respetiva taxa de rotatividade, por faixa etária, género e região 

Novas contratações por género e faixa etária (2011) 

Número de saídas por género e faixa etária

≥ 65 anos

Novas contratações por género e faixa etária (2011)

Dos 55 aos 64 anos

Dos 45 aos 54 anos

Dos 35 aos 44 anos

Dos 18 aos 34 anos

< 18 anos

0

0

0

0

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 7.0006.000

8

92

393

6.054

3.691

223

32

5

Feminino Masculino

≥ 65 anos

Número de saídas por género e faixa etária (2011)

Dos 55 aos 64 anos

Dos 45 aos 54 anos

Dos 35 aos 44 anos

Dos 18 aos 34 anos

< 18 anos

5

3

0

0

0 2.000 4.000 6.000 10.0008.000

48

263

1.000

9.909

5.885

359

85

38

Feminino Masculino

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



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

Taxa de novas contratações no ano de reporte, por género e faixa etária (2011)

≥ 65 anos

Saídas de colaboradores que foram contratados em 2011, por faixa etária e por género

Dos 55 aos 64 anos

Dos 45 aos 54 anos

Dos 35 aos 44 anos

Dos 18 aos 34 anos

< 18 anos

0

0

0

0

0 500 1.000 1.500 4.0002.000 2.500 3.5003.000

4

59

242

3.380

2.145

110

11

1

Feminino Masculino

≥ 65 anos

Taxa de novas contratações por género e faixa etária

Dos 55 aos 64 anos

Dos 45 aos 54 anos

Dos 35 aos 44 anos

Dos 18 aos 34 anos

< 18 anos

0%

0%

0%

0%

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

2%

6%

3%

3%

9%

47%

55%

2%

Feminino Masculino

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal
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Taxa de novas contratações por género e faixa etária (2011)

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal (Inclui o Têxtil do Marco)

Taxa de rotatividade por género e faixa etária (2011)

Taxa de rotatividade por género e faixa etária (2011)

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal (Inclui o Textil do Marco)

A taxa de rotatividade é determinada segundo a seguinte fórmula de cálculo: Nº de saídas por cada faixa etária  
e género em 2011/ nº total de colaboradores a 31 de dezembro de 2011.

≥ 65 anos

Taxa de rotatividade por género e faixa etária 

Dos 55 aos 64 anos

Dos 45 aos 54 anos

Dos 35 aos 44 anos

Dos 18 aos 34 anos

< 18 anos

0%

0%

0,1%

0,1%

0

0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 35%30%

0,8%

3,0%

29,8%

17,7%

1,1%

Feminino Masculino

0,3%

< 18 anos 0% 0% 0%

Dos 18 aos 34 anos 55% 47% 49%

Dos 35 aos 44 anos 9% 6% 7%

Dos 45 aos 54 anos 3% 3% 3%

Dos 55 aos 64 anos 2% 2% 2%

≥ 65 anos 0% 0% 0%

TOTAL 38% 29% 32%

Feminino TotalMasculino

< 18 anos 0% 0% 0%

Dos 18 aos 34 anos 18% 30% 48%

Dos 35 aos 44 anos 1% 3% 4,%

Dos 45 aos 54 anos 0% 1% 1%

Dos 55 aos 64 nos 0,0% 0,0% 0,0%

≥ 65 anos 0% 0% 0%

TOTAL 19% 34% 53%

Feminino TotalMasculino



LA4: Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos de contratação coletiva
97% dos colaboradores da área de Retalho da Sonae em Portugal (32.324 colaboradores) estão abrangidos por 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho (I.R.C.T).

LA5: Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento 
é mencionado nos acordos de contratação coletiva
O prazo para notificação dos colaboradores da área de Retalho acerca da implementação de mudanças operacionais 
significativas é observado de acordo com as normas do Código de Trabalho e dos Contratos Coletivos de Trabalho 
aplicáveis. De notar que as instrumentações coletivas não prevêem procedimentos especiais nesta matéria face  
às normas legais em vigor. 

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

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

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

Horas trabalháveis pelo total de colaboradores (h) 20.297.416 41.831.262 62.128.678

Número de óbitos (n.º) 0 0 0

Número de acidentes no local de trabalho   ND ND  1.626

Número de acidentes em deslocação casa-trabalho-casa  ND ND 121

TOTAL ACIDENTES (n.º) ND ND 1.747

TAXA DE ACIDENTES ND ND 0,003%

Número de dias de ausência por acidente profissional (d) ND ND 21.960

TAXA DE DIAS PERDIDOS POR ACIDENTE PROFISSIONAL ND ND 0,04%

Número de dias de ausência por doenças profissionais (d) 0 0 0

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

Número total de dias perdidos (d) ND ND 21.960

TAXA DE DIAS PERDIDOS ND ND 0,04%

Número de horas de absentismo (h) 506.380 1.706.017 2.212.397

TAXA DE ABSENTISMO (%) 2% 4% 4%

TOTALFemininoMasculinoSaúde e Segurança

Estas taxas são determinadas segunda a seguinte metodologia:

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

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

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

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

Taxa de absentismo = (Horas de absentismo / Horas trabalháveis pelo total de colaboradores) x 100.
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LA8: Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir 
assistência aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros da comunidade afetados por doenças graves

Ações de formação a colaboradores em 2011

Primeiros Socorros 694

Medicina do Trabalho 30

Alimentação saudável 148

Animadores de Segurança  75

Combate a incêndios  862

Condução e utilização de máquinas/ equipamentos/ manuseamento de cargas 2.811

Desfibrilhação automática externa  43

Ergonomia e segurança no escritório 71

Escola de Perecíveis (HST) 29.858

Exercício de simulação do plano de emergência 263

Legislação laboral  55

OHSAS 18001 - Riscos no posto de trabalho  93

Plano de Segurança Interno  13.459

Risco gripe A - H1N1  26

Riscos no local de trabalho  1.671

Ruído no trabalho  233

Segurança, higiene e saúde no trabalho  26.161

Ações de sensibilização de higiene e segurança no trabalho 1.231

Simulacro passivo (questionários PSI) 785

Utilização de produtos perigosos 228

Workflow de acidentes de trabalho 96

Total de Participantes 78.893

Total de ações 75

N.º participantes

Âmbito de reporte: Retalho



Ações de aconselhamento a colaboradores em 2011

Âmbito de reporte: Retalho

Dia Nacional para a Prevenção e 
Segurança no Trabalho

Esta ação teve como público-alvo as colaboradoras 
da Sonae MC e Sonae SR onde os clientes foram 
envolvidos

Esta ação teve como público-alvo as colaboradoras 
da Sonae MC e Sonae SR onde os clientes foram 
envolvidos

Esta ação teve como público-alvo as colaboradoras 
da Sonae MC e Sonae SR com a colaboração de um 
laboratório

Esta ação teve como público-alvo os colaboradores 
da Sonae MC com a colaboração da Fundação 
Portuguesa de Cardiologia

Esta ação teve como público-alvo os colaboradores 
da Estrutura – Maia

Esta ação teve como público-alvo os colaboradores 
da Estrutura da Maia e Matosinhos

Esta ação teve como público-alvo os colaboradores 
da Sonae MC e clientes em parceria com a D. Geral 
de Saúde, foram distribuídos folhetos e cartazes

Distribuição de vacinas a todos os colaboradores 
pré-inscritos da Sonae MC e Sonae SR

Esta ação teve como público-alvo as colaboradoras 
do MC e clientes em parceria com a Laço - foram 
distribuídos folhetos e cartazes

Esta ação teve como público-alvo os colaboradores 
da Estrutura da Maia, Matosinhos, Carnaxide e 
Entreposto da Maia

Esta ação teve como público-alvo as colaboradoras 
da Sonae MC e clientes em parceria com o Alto 
Comissariado na Luta contra a Sida - foram 
distribuídos folhetos e cartazes

Esta ação teve como público-alvo os colaboradores 
como potenciais dadores

34.000

N.º 
participantes Observações

34.000

24.646

34.000

42

98

34.000

6.026

34.000

64

34.000

1.229

8

3

Semana Europeia para a Segurança 
e Saúde no Trabalho

Dia da Mulher - 08 de março

Maio - Mês do Coração

Sessões Nutrição

Rastreios de Saúde

Gripe

Gripe (vacinação)

Cancro da Mama

Cancro da Mama - Sessões

de Esclarecimento

Sida

Medula Óssea

Contrapesa – controlo peso corporal 

Projeto Vida HiperSaudável –
Alimentação Saudável 

Total de Participantes 

Total de ações 

236.144

12 
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LA10: Média de horas de formação por ano por trabalhador discriminadas por categoria de funções

Evolução do número de colaboradores por categoria funcional 

Número de colaboradores por categoria funcional e género (2011)

Praticantes/Aprendizes

Total de colaboradores por categoria funcional

Profissionais não qualificados

Profissionais semi-qualificados

Profissionais altamente
qualificados e qualificados

Quadros médios e intermédios

Dirigentes / Diretores

Quadros superiores

0 5.000 10.000 15.000 25.00020.000

177

1.122

2.549

2.489

1.083

21.956

21.663

183

6.856

11.152

131

152

492

452

2011 2010

Total de colaboradores por categoria funcional e por género

69

108

145

1.393
1.156

4.464

866
256

2.392

6.165

15.791

347

Feminino Masculino

88

43

Praticantes/Aprendizes

Profissionais não qualificados

Profissionais semi-qualificados

Profissionais altamente
qualificados e qualificados

Quadros médios e intermédios

Dirigentes / Directores

Quadros superiores

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal



Evolução do número de horas de formação por categoria profissional

Nota: A estas acrescem 124.852 horas de formação dadas pelas Sonae SR Espanha, para um universo de 2.618 colaboradores a 31 dezembro. 

Total de horas de formação por categoria profissional e por género (2011)

Total de horas de formação por categoria funcional

0 150.000

363.529

554.980

300.000 600.000450.000

7.841

99.403

672.171

698.855

85.242

7.189

2011 2010

27.141

37.704

Praticantes/Aprendizes

Profissionais não qualificados

Profissionais semi-qualificados

Profissionais altamente
qualificados e qualificados

Quadros médios e intermédios

Dirigentes / Directores

Quadros superiores 3.630

5.623

16.577

14.713

Total de horas de formação por categoria funcional e por género

221.379

142.150

0 100.000 200.000 300.000 500.000400.000

2.880

20.195

53.569

471.200

200.971

45.835 

6.947

4.690

Feminino Masculino

2.721

3.507

13.071

909

Praticantes/Aprendizes

Profissionais não qualificados

Profissionais semi-qualificados

Profissionais altamente
qualificados e qualificados

Quadros médios e intermédios
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Média de horas de formação por categoria funcional e género (2011)

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

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

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

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

LA12: Percentagem de funcionários que recebe, regularmente, análises de desempenho e de desenvolvimento 
da carreira
O processo de avaliação de desempenho é aplicável a 100% dos colaboradores Sonae (Portugal). Em 2011 não foi 
possível verificar qual a proporção real de avaliações efetuadas.

Dirigentes/Diretores 38 24 34

Quadros superiores 21 31 28

Quadros médios e intermédios 40 38 39

Profissionais altamente qualificados e qualificados 33 30 31

Profissionais semi-qualificados 27 23 24

Profissionais não qualificados 46 42 44

Praticantes/Aprendizes 59 50 53

TOTAL 40 34 36

Feminino TotalMasculino

Programa 2010 2011

Academia Comercial 5 72

Academia de Liderança - 119

Academia de Competências Transversais - 160

Academia de Gestão - 2

Melhoria contínua / Kaizen 26.030 16.922

Escola Perecíveis 16.533 16.266

Escola Vendas 2.246 6.603

Escola Saúde - 20

Formação de Processos/Sistemas (Workflows, SAP,
Retek, Cadeia de Abastecimento, Quebra) 748 471

Formação técnica de fornecedores/produtos 719 611

Gestão Ambiental 324 291

Higiene Segurança e Saúde no Trabalho 9.565 8.033

Total 56.170 49.570

N.º ações



LA13: Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos trabalhadores por categoria, de acordo com  
o género, a faixa etária, as minorias e outros indicadores de diversidade

Número de colaboradores por categoria profissional, faixa etária e género (2011)

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 23 10 33

Dos 35 aos 44 anos 162 75 237

Dos 45 aos 54 anos 120 46 166

Dos 55 aos 64 anos 41 14 55

≥ 65 anos 1 0 1

TOTAL 347 145 492

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 19 52 71

Dos 35 aos 44 anos 20 31 51

Dos 45 aos 54 anos 3 5 8

Dos 55 aos 64 anos 1 0 1

≥ 65 anos 0 0 0

TOTAL 43 88 131

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 360 499 859

Dos 35 aos 44 anos 521 666 1.187

Dos 45 aos 54 anos 232 201 433

Dos 55 aos 64 anos 41 26 67

≥ 65 anos 2 1 3

TOTAL 1.156 1.393 2.549

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 3.843 7.724 11.567

Dos 35 aos 44 anos 1.599 5.530 7.129

Dos 45 aos 54 anos 602 2.273 2.875

Dos 55 aos 64 anos 117 264 381

≥ 65 anos 4 0 4

TOTAL 6.165 15.791 21.956

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 170 611 781

Dos 35 aos 44 anos 53 180 233

Dos 45 aos 54 anos 27 66 93

Dos 55 aos 64 anos 6 9 15

≥ 65 anos 0 0 0

TOTAL 256 866 1.122

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 36 19 55

Dos 35 aos 44 anos 52 26 78

Dos 45 aos 54 anos 18 18 36

Dos 55 aos 64 nos 2 6 8

≥ 65 anos 0 0 0

TOTAL 108 69 177

< 18 anos 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 2.272 4.074 6.346

Dos 35 aos 44 anos 102 323 425

Dos 45 aos 54 anos 18 59 77

Dos 55 aos 64 nos 0 8 8

≥ 65 anos 0 0 0

TOTAL 2.392 4.464 6.856

FemininoMasculinoFaixa etária Total

Dirigentes/
Diretores

Quadros
superiores

Praticantes/
Aprendizes

Quadros 
médios e 

intermédios

Profissionais
altamente

qualificados e 
qualificados

Profissionais 
semiqualificados

Profissionais
não

qualificados

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal



141

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

Evolução do rácio do salário-base por categoria profissional e por género

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal (Inclui Têxtil do Marco)

Remuneração média por categoria funcional e por género (2011)

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal (Inclui Têxtil do Marco)

Os valores reportados consideram que o salário base mensal e a remuneração mensal total são iguais para um 
colaborador a tempo parcial ou permanente. Para efetuar a comparação acima descrita foi convertido o salário base 
mensal e a remuneração mensal dos colaboradores que se encontram a tempo parcial para Full-Time Equivalent.

Dirigentes/Diretores 0,81 0,79

Quadros superiores 1,00 0,90

Quadros médios e intermédios 0,94 0,91

Profissionais altamente qualificados e qualificados 0,99 0,99

Profissionais semiqualificados 0,90 0,87

Profissionais não qualificados 0,91 0,88

Praticantes/Aprendizes 0,99 0,99

2010
Rácio M/H

2011
Rácio M/H

Dirigentes/Diretores 0,78

Quadros superiores 0,91

Quadros médios e intermédios 2,07

Profissionais altamente qualificados e qualificados 0,41

Profissionais semi-qualificados 0,85

Profissionais não qualificados 1,65

Praticantes/Aprendizes 1,03

TOTAL 0,77

Rácio M/H



LA15: Taxas de Retorno e de Retenção após Licença Parental

Taxas de usufruto, retorno e de retenção após licença parental (2011)

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

A taxa de retenção foi determinada através da seguinte fórmula de cálculo: Número de colaboradores que em 2011 
retornaram ao trabalho após conclusão da licença parental e que continuam na Empresa após 12 meses de terem 
retornado / Número de colaboradores que usufruíram em 2010 da licença parental.

Para o cálculo da taxa de retenção de 2011, foram utilizados os seguintes dados de 2010:

Indicadores Direitos Humanos (HR)

HR1: Percentagem e número total de contratos de investimento significativos que incluam cláusulas referentes 
aos direitos humanos ou que foram submetidos a análise referentes aos direitos humanos
Os contratos de fornecimento contemplam uma cláusula de obrigação do fornecedor que menciona o seguinte 
“Cumprir com todas as normas e legislação aplicável sobre o trabalho prestado por menores, direitos humanos  
e proibição de discriminação dos seus trabalhadores, seja qual for o motivo”. Esta cláusula é incluída nos seguintes 
contratos da área de Retalho: contrato geral de fornecimento, contrato de fornecimento da área saúde, contrato 
de fornecimento de consumíveis, contrato de fornecimento para o bazar pesado, contrato de marca de fornecedor 
grossista e nos restantes contratos de fornecimento standard em sistema.

Número de colaboradores com direito
a licença parental (n.º) 10.467 22.816 33.283

Número de colaboradores que usufruíram 
a licença parental (n.º) 491 1.354 1.845

Número de colaboradores que retornaram 
ao trabalho após conclusão da licença parental (n.º) 490 1.342 1.832

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

480 1.316 1.796

TAXA DE USUFRUTO (%) 5% 6% 6%

TAXA DE RETORNO (%) 100% 99% 99%

TAXA DE RETENÇÃO (%) 96% 99% 98%

Feminino TotalMasculino

Número de colaboradores que usufruíram
da licença parental (n.º) 502 1.334 1.836

Feminino TotalMasculino2010
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HR2: Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que foram submetidos a avaliações 
relativas a direitos humanos e medidas tomadas

Número de contratos que incluem cláusulas de direitos humanos 

HR3: N.º total de colaboradores que receberam formação formal nas políticas e procedimentos da organização 
relativos a questões de direitos humanos 
Em 2011, os colaboradores da área de Retalho não receberam formação sobre políticas e procedimentos da orga-
nização relativos a questões de direitos humanos. 

HR4: Número total de casos de discriminação e ações tomadas
Em 2011, na Sonae não se verificaram casos de corrupção.

HR5: Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre exercício da liberdade de associação e 
realização de acordos de contratação coletiva, e medidas que contribuam para a sua eliminação
Na Sonae não existem operações com risco no âmbito do exercício da liberdade de associação e realização de acordos 
de negociação coletiva. Ver LA4.

HR6: Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e medidas que contribuam para 
a sua eliminação
Na Sonae não existe o risco da existência de trabalho infantil. Por regra não se admitem menores de idade. Só exce-
cionalmente se admitem menores entre os 16 e 18 anos e sempre em cumprimentos dos requisitos legais.

HR7: Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou escravo, e medidas que 
contribuam para a sua eliminação
Não existe qualquer trabalho forçado. Os riscos na cadeia de valor são minimizados por processos de controlo 
existentes. 

HR11: Reclamações registadas relacionadas com direitos humanos 
Em 2011, a Sonae não recebeu reclamações relacionadas com direitos humanos. 

N.º total de contratos 5.072 5.047

N.º de contratos que incluem cláusulas de direitos humanos 507 235

Percentagem de contratos que incluem cláusulas 
de direitos humanos 10% 5%

2010 2011Insígnia

Âmbito de reporte: Retalho



Indicadores Sociedade (SO)

SO1: Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações 
nas comunidades, incluindo no momento da sua instalação durante a operação e no momento da retirada
Existem inúmeros momentos em que são medidos os impactos e benefícios da atividade para as comunidades. 
Desde o momento da instalação de uma nova unidade, é necessário proceder-se a todos os contactos com  
as entidades e autoridades locais, para obtenção de licenças e alvarás e garantir as condições, de forma a causar 
um mínimo de impacto negativo nas comunidades. Durante a operação são desenvolvidas inúmeras iniciativas  
de apoio às comunidades, ao nível central e através de cada insígnia, promovendo o bem-estar e a coesão social 
nas comunidades. Estas são muitas vezes realizadas em parceria com entidades locais. Informação sobre estas 
iniciativas e exemplos estarão descritos no relatório.

SO2: Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de riscos à corrupção
A Sonae implementa no seu processo de gestão de risco a metodologia internacional Enterprise Risk Management 
– Integrated Framework (COSO), que permite a identificação dos diferentes tipos de riscos e ameaças ao desen-
volvimento dos negócios, tanto ao nível estratégico como ao nível operacional. Não tendo sido identificado o risco 
de corrupção como um risco prioritário para o negócio, não foram realizadas avaliações neste sentido. O Código de 
Conduta e Ética na área de Retalho tem também em conta este risco, não existindo reporte de nenhum caso. Para 
mais informação sobre o processo de gestão de risco - vide capítulo sobre gestão de risco e auditoria interna.

SO3: Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação nas políticas e práticas de anticorrupção da 
organização
Apesar de o risco de corrupção não ser considerado um risco prioritário para o negócio, em 2011, 7.586 colaboradores, 
não gestores, receberam formação relacionada com procedimentos ou políticas anticorrupção.

SO4: Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção
Em 2011, na Sonae não se verificaram casos de corrupção, pelo que não se verificou a necessidade de implementar 
medidas de resposta a este tipo de situações.

SO5: Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e em grupos de 
pressão
A Sonae participa em várias associações, através das quais assume posição perante um conjunto de temas que são 
suscetíveis de influenciar as políticas públicas. À semelhança do ano anterior, mantém-se a questão da abertura dos 
hipermercados aos domingos. Destaca-se a participação da Sonae no Global Enterprise Project do ERT (European 
Round Table)/JA (Junior Achievement) 

A Global Enterprise Project é uma organização que reúne os principais líderes empresariais europeus, tendo a par-
ticipação nesta organização como um dos grandes benefícios a capacidade de influenciar a educação de forma a incor- 
porar o contexto global de negócio e empreendedorismo nos curricula escolares (para mais informação sobre esta 
participação, vide capítulo referente a destaques 2011).

SO8: Montantes das coimas significativas e número total de sanções não monetárias por incumprimento das leis 
e regulamentos
Em 2011, o valor referente a coimas relacionadas com violação de regras de afixação de horários de trabalho foi  
de 800€.

Âmbito de reporte: Retalho
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Indicadores Responsabilidade pelo Produto (PR)

PR1: Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços em que os impactos de saúde e segurança são avaliados com  
o objetivo de efetuar melhorias, bem como a percentagem das principais categorias de produtos e serviços 
sujeitas a tais procedimentos
Temos em conta os impactos na saúde e segurança dos produtos Marca Própria (alimentar, desporto, têxtil)  
nas várias fases do seu ciclo de vida dos seus produtos. Por exemplo, ao nível dos produtos eletrónicos, realizamos 
junto do fabricante o desenvolvimento da imagem do produto, da embalagem e do manual. Todo o processo de fabrico 
deste tipo de produtos é acompanhado, através das várias inspeções. Ao nível alimentar, efetuamos a pesquisa  
e desenvolvimento de produto, por exemplo, através da otimização do seu perfil nutricional. 

Auditorias a fornecedores por área (2011)

Número de análises a produtos de Marca Própria (2011)

A aprovação dos produtos passa pela obrigação de apresentação de evidências de cumprimento da Norma Europeia 
em vigor para o produto, para além do cumprimento do Caderno de Encargos da marca. O processo de produção  
é acompanhado por técnicos internos, são validadas as diferentes fases de produção, desde a Proto sample,  
a pre-production sample até à Golden sample. Para além de suporte técnico com entidades locais fazendo inspeções 
ao produto nas fábricas. Na área de têxtil são testados todos os produtos de marcas controladas por laboratórios 
creditados (CITEVE e SGS).

N.º total de fornecedores  789 380 349 579

Nacionais 415 133 60 14

Estrangeiros 374 247 289 565

N.º total de fornecedores auditados  571 11 0 7

Nacionais 292 1 - 0

Estrangeiros 279 10 - 7

Percentagem total de fornecedores 
auditados (%) 72,4% 2,9% - 1,2%

Percentagem de fornecedores 
nacionais auditados (%) 70,4% 0,8% - 0,0%

Percentagem de fornecedores 
estrangeiros auditados (%) 74,6% 4,0% - 1,2%

DesportoTêxtilAlimentar Electrónica

2011

Total 510.006 85.000 4.100 536

Em laboratórios internos 500.000 56.000 80 -

Em laboratórios externos 10.006 29.000 4.020 -

DesportoTêxtilAlimentar Electrónica

2011

Âmbito de reporte: Retalho

Âmbito de reporte: Retalho



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

Evolução do número de sugestões e reclamações registadas por insígnia

PR6: Programas de observância das leis, normas e códigos voluntários relacionados com comunicações de 
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio
A Sonae subscreve, desde 2009, os Compromissos da Indústria Alimentar, sobre Alimentação, Atividade Física 
e Saúde relativos às comunicações de publicidade e marketing dirigidas às crianças. Estes compromissos, 
desenvolvidos pela FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares e pela APAN – Associação 
Portuguesa de Anunciantes têm por objetivo a alteração do tipo de bebidas e alimentos publicitados através da 
televisão, publicações e internet, que são dirigidas a crianças com menos de 12 anos.

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

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

Continente 43.839 41.314 63.546

Continente modelo 14.075 13.971 -

Continente bom dia 443 378 -

Modalfa 2.397 3.929 5.472

Zippy 96 456 3.736

Worten 17.464 20.023 22.850

Vobis 830 827 817

Sport Zone 372 563 271

Well’s 44 510 3.233

Bom Bocado 98 208 346

Book.it 6 24 40

Loop 12 24 17

Outros - - 257

Total 79.676 82.227 100.585

20102009 2011

Sanções administrativas ou judiciais impostas por não cumprir 
com as leis ou regulamentos relativos ao fornecimento e utilização 
de produtos e serviços (nº) 

103

Valor monetário total de multas significativas (€) 219.538 €

Total

Âmbito de reporte: Retalho
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INDICADOR GRI 

Estratégia e análise

Perfil organizacional

PARÂMETROS DO RELATÓRIO

Perfil do Relatório

Âmbito e Limites do Relatório

VERIFICAÇÃO 
UN GLOBAL

COMPACT
LOCALIZAÇÃO

 

Tabela Índice da Global Reporting Initiative

 

1.1
Mensagem do Presidente do Conselho de Administração sobre a 
relevância da sustentabilidade para organização e a sua estratégia

Pág. 8

1.2
Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades 
relacionados com a atividade da empresa

Págs. 22-28

 

2.1 Denominação da organização relatora Pág. 13

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços
Págs. 13 e 14

2.3
Estrutura operacional da organização e principais divisões, 
operadoras, subsidiárias e joint ventures

Págs. 13-17; 36-38

2.4 Localização da sede social da organização

A Sonae, SGPS. SA
tem a sua sede em Lugar
de Espido, Via Norte
Maia-Portugal

2.5

Número de países em que a organização opera, assim como os 
nomes dos países onde se encontram as principais operações ou que 
têm uma relevância específica para as questões da sustentabilidade, 
abrangidas pelo relatório

Págs. 13-17

2.6 Tipo e natureza jurídica de propriedade
Sonae, SGPS.SA Pág. 13

2.7 Mercados abrangidos 
Págs. 15-17

2.8 Dimensão da organização relatora
Págs. 13-17; 21-22

2.9
Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período 
abrangido pelo relatório, referentes à dimensão, à estrutura 
organizacional ou à estrutura acionista

Págs.13-17

2.10 Prémios recebidos durante o período a que se refere o relatório
Págs. 29-32

3.1 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório
Pág. 6

3.2 Data do último relatório publicado
Pág.6

3.3 Ciclo de publicação de relatórios
Pág.6

3.4 Contato para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo
Pág.7

 

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório 
Págs. 6; 53

3.6 Limite do relatório Pág.6



INDICADOR GRI VERIFICAÇÃO 
UN GLOBAL

COMPACT LOCALIZAÇÃO

Verificação

Índice de Conteúdo do GRI

GOVERNAÇÃO

Governação

3.7 Limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório Págs. 6, 118-146

3.8
Base para a elaboração do relatório no que se refere à joint ventures, 
subsidiárias, instalações arrendadas, operações atribuídas e serviços 
externos e outras entidades passíveis de afetar significativamente a 
comparação entre diferentes períodos e/ou organizações

Pág. 6

3.9
Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo, incluindo 
hipóteses e técnicas subjacentes às estimativas aplicadas à compilação 
dos indicadores e de outras informações contidas no relatório 

Págs. 6; 118-146

3.10
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações 
existentes em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações

Págs. 118-146

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

Págs. 118-146

  

3.12 Índice de conteúdo da Tabela GRI
 Tabela GRI Pág. 147-157 

3.13
Política e prática atual relativa à procura de um processo 
independente de garantia de fiabilidade que acompanha o Relatório de 
Sustentabilidade

Págs. 6, 116

 

 

4.1

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

Págs. 36-38
Relatório sobre o Governo 
da Sociedade 2011 – págs. 
20-21

4.2 Papel do Presidente

Págs.36-38
Relatório sobre o Governo 
da Sociedade 2011 – págs. 
20-21

4.3 Administradores independentes e/ou não-executivos
Relatório sobre o Governo 
da Sociedade 2011 – pág. 22

4.4
Mecanismos que permitam aos acionistas e funcionários transmitir 
recomendações ou orientações ao órgão de governance
 hierarquicamente mais elevado

Págs. 36-38; 47; 52

 4.5

Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governação 
hierarquicamente mais elevado, dos diretores de topo e dos executivos 
(incluindo acordos de tomada de decisão) e o desempenho da 
organização (incluindo o desempenho social e ambiental)

Relatório sobre o Governo 
da Sociedade 2011
 págs. 42-44; 53

4.6
Processos ao dispor do órgão de governance hierarquicamente mais 
elevado para evitar a ocorrência de conflitos de interesses

Págs. 43-44

Relatório sobre o Governo 
da Sociedade 2011 –  Págs. 
68-69

O Código de Conduta 
da Sonae demonstra o 
compromisso organizacional  
em evitar a ocorrência de 
conflitos de interesses. Para 
mais informações consulte 
o Código de Conduta 
através do endereço: 
http://www.sonae.pt/pt/
investidores/governo-da-
sociedade/
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4.7

Processo para a determinação das qualificações e competências 
exigidas aos membros do órgão de governance hierarquicamente mais 
elevado para definir a estratégia da organização relativamente às 
questões ligadas ao desempenho económico, ambiental e social

Relatório sobre o Governo 
da Sociedade 2011 
Págs. 22; 75-88

4.8

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

Princípios 1 a 10 Págs. 12; 33; 43-44

4.9

Processos do órgão de governance hierarquicamente mais elevado 
para supervisionar a forma como a organização efetua a identificação e 
a gestão do desempenho económico, ambiental e social, a identificação 
e a gestão de riscos e oportunidades relevantes, bem como a adesão 
ou conformidade com as normas internacionalmente aceites, códigos 
de conduta e princípios

Princípios 1 a 10
Sonae Relatório de Gestão 
2011 – Pág.45

4.10
Processos para a avaliação do desempenho do órgão  
de governance hierarquicamente mais elevado, especialmente  
em relação ao desempenho económico, ambiental e social

Sonae Relatório de Gestão 
2011 – Pág.45

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS

4.11 Princípio da precaução da organização Princípio 7 Págs. 39-41; 60-61

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

Princípios 1 a 10 Págs 19; 33

4.13 Participação significativa em associações e/ou organizações 
nacionais/internacionais

Pág.33

 
RELACIONAMENTO COM AS PARTES 
INTERESSADAS

 

4.14
Relação dos grupos que constituem as partes interessadas 
envolvidas pela organização

Pág.51

4.15
Base para a identificação e seleção das partes interessadas a 
serem envolvidas

Pág. 53 

4.16
Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, 
incluindo a frequência do envolvimento, por tipo e por grupos, das 
partes interessadas

Pág. 51

4.17

Principais questões e preocupações identificadas através do 
envolvimento das partes interessadas e as medidas adotadas pela 
organização no tratamento das mesmas, nomeadamente através 
dos relatórios

Págs. 53-55

INDICADORES DE DESEMPENHO ECÓNOMICO

Formas de Gestão
Págs. 12; 20-25; 
45-47; 63; 88-94

ASPETO: DESEMPENHO ECONÓMICO 

EC1

Es
se

nc
ia

l

Valor económico direto gerado e distribuído Págs. 25; 118

INDICADOR GRI  VERIFICAÇÃO 
UN GLOBAL

COMPACT
LOCALIZAÇÃO



EC2

Es
se

nc
ia

l

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

Princípio 7 Pág. 66

 

EC3

Es
se

nc
ia

l

Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios 
definidos pela organização

Pág. 118

EC4

Es
se

nc
ia

l

Apoio financeiro significativo recebido do governo Págs. 25; 118

ASPETO: PRESENÇA NO MERCADO

EC5

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Princípio 1 Não disponível

EC6

Es
se

nc
ia

l

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

Págs.77-79, 118

EC7

Es
se

nc
ia

l

Procedimentos para contratação local e proporção de cargos 
de gestão de topo ocupados por indivíduos provenientes da 
comunidade local, nas unidades operacionais mais importantes

Princípio 6 Pág. 118

ASPETO: IMPACTOS ECONÓMICOS 
INDIRECTOS 

EC8

Es
se

nc
ia

l Desenvolvimento e impacto dos investimentos em 
infraestruturas e serviços que visam essencialmente o 
benefício público através de envolvimento comercial, em 
géneros ou Pró bono

Págs. 48; 119

EC9

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Págs. 85-87

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

Formas de Gestão
Págs. 12; 27; 45-47;
65-73; 88-94 

ASPETO: MATERIAIS

EN1

Es
se

nc
ia

l

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

Princípio 8 Pág. 119

EN2

Es
se

nc
ia

l

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes 
e reciclagem

Princípios 8 e 9 Pág. 119

ASPETO: ENERGIA

EN3

Es
se

nc
ia

l

Consumo direto de energia, discriminado por fonte
de energia primária

Princípio 8 Págs. 66, 119-120

EN4

Es
se

nc
ia

l

Consumo indireto de energia por fonte de energia primária Princípio 8 Págs. 67-68; 121-122

INDICADOR GRI  VERIFICAÇÃO 
UN GLOBAL

COMPACT
LOCALIZAÇÃO
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EN5

Co
m

pl
em

en
ta

r

Total de poupança de energia devido a melhorias na 
conservação e na eficiência

Princípios 8 e 9 Págs. 67-71

EN6

Co
m

pl
em

en
ta

r

Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados 
na eficiência ou nas energias renováveis, e reduções no 
consumo de energia em resultado dessas iniciativas

Princípios 8 e 9 Págs. 82-84

EN7

Co
m

pl
em

en
ta

r

Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e 
reduções alcançadas

Princípios 8 e 9 Págs. 67-71

ASPETO: ÁGUA

EN8

Es
se

nc
ia

l

Consumo total de água por fonte Princípio 8 Págs. 71, 122

EN9

Co
m

pl
em

en
ta

r

Fontes hídricas significativamente afetadas pelo consumo 
de água

Princípio 8 Não disponível

EN10

Co
m

pl
em

en
ta

r

Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada Princípios 8 e 9 Pág. 122

ASPECTO: BIODVIERSIDADE

EN11

Es
se

nc
ia

l Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, 
arrendados ou administrados pela organização em áreas 
protegidas ou de elevado valor para a biodiversidade, ou 
adjacente às mesmas

Princípio 8 Pág. 123

EN12

Es
se

nc
ia

l Descrição dos impactos significativos de atividades, produtos 
ou serviços sobre a biodiversidade as áreas protegidas e 
sobre as áreas e alto índice de biodiversidade fora das áreas 
protegidas

Princípio 8 Págs. 80-81; 123

EN13

Co
m

pl
em

en
ta

r

Habitats protegidos ou recuperados Princípio 8 Pág.123

EN14

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Princípio 8 Págs. 80-81

EN15

Co
m

pl
em

en
ta

r

Número de espécies, na lista vermelha da IUCN e na lista 
nacional de conservação das espécies, com habitats em áreas 
afetadas por operações discriminadas por nível de risco de 
extinção 

Princípio 8 Não disponível

ASPETO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

EN16

Es
se

nc
ia

l

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

Princípio 8 Págs. 68-69; 123-124



EN17

Es
se

nc
ia

l

Outras emissões indiretas de Gases com Efeito de Estufa Princípio 8 Págs. 70; 124-125

EN18

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Princípios 7 a 9 Págs.67-70

EN19

Es
se

nc
ia

l

Emissões de substâncias destruidoras da camada do ozono, 
por peso

Princípio 8 Págs. 71; 125

EN20

Es
se

nc
ia

l

NOx, SOx e outra emissões atmosféricas significativas,  
por tipo e por peso

Princípio 8 Pág.126

EN21

Es
se

nc
ia

l

Descarga total de água, por qualidade e destino Princípio 8 Págs. 72; 127

EN22

Es
se

nc
ia

l

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação Princípio 8 Págs. 72-73; 127-128

EN23

Es
se

nc
ia

l

Número e volume total de derrames significativos Princípio 8 Pág.129

EN24

Co
m

pl
em

en
ta

r

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou 
tratados, considerados perigosos nos termos da Convenção 
de Basileia – Anexos I, II, III e VIII, e percentagem de resíduos 
transportados por navio a nível internacional 

Princípio 8 Não disponível

EN25

Co
m

pl
em

en
ta

r

Dimensão, estatuto de proteção e valor para a biodiversidade 
dos recursos hídricos e respetivos habitats, afetados de forma 
significativa pelas descargas de água e escoamento superficial

Princípio 8 Não disponível

ASPETO: PRODUTOS E SERVIÇOS

EN26

Es
se

nc
ia

l

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

Princípios 7 a 9
Págs.65-73; 83-85; 129

EN27

Es
se

nc
ia

l

Percentagem recuperada de produtos vendidos e respetivas 
embalagens, por categoria

Princípios 8 a 9 Não aplicável

ASPETO: CONFORMIDADE

EN28

Es
se

nc
ia

l Montantes significativos envolvidos no pagamento  
de coimas de valor substancial e o número total de sanções 
não monetárias por incumprimento das leis e regulamentos 
ambientais

Princípio 8 Pág. 129

ASPETO: TRANSPORTES

EN29

Co
m

pl
em

en
ta

r

Impactos ambientais significativos, resultantes  
do transporte de produtos e outros bens ou matérias-primas 
utilizados nas operações da organização, bem como  
o transporte de funcionários

Princípio 8 Págs.69-70

ASPETO: GERAL

EN30

Co
m

pl
em

en
ta

r

Total de custos e investimentos com a proteção ambiental,  
por tipo

Princípio 7 a 9 Não disponível
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - PRÁTICAS LABORAIS 

Formas de Gestão
Págs. 12; 20; 28; 42-47;
62-65; 88-94 

ASPETO: EMPREGO

LA1

Es
se

nc
ia

l

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

Págs. 62, 130

LA2

Es
se

nc
ia

l

Número total de trabalhadores e respetiva taxa de 
rotatividade, por faixa etária, género e região

Princípio 6 Págs. 131-133

LA3

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Não disponível

ASPETO: RELAÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA

LA4

Es
se

nc
ia

l

Percentagem de trabalhadores abrangidos por acordos  
de contratação coletiva

Princípio 1 e 3 Pág. 134

LA5

Es
se

nc
ia

l

Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças 
operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado 
nos acordos de contratação coletiva

Princípio 3 Pág. 134

ASPETO: SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

LA6

Co
m

pl
em

en
ta

r Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada 
em comissões formais de segurança e saúde, que ajudam no 
acompanhamento e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional

Princípio 1 Não disponível

LA7

Es
se

nc
ia

l

Taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos, e óbitos 
relacionados com o trabalho, por região e género Princípio 1 Pág. 134

LA8

Es
se

nc
ia

l Programas em curso de educação, formação, aconselhamento, 
prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir 
assistência aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros 
da comunidade afetados por doenças graves

Princípio 1 Págs. 135-136

LA9

Co
m

pl
em

en
ta

r

Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por acordos 
formais com sindicatos

Princípio 1 Não disponível

ASPETO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

LA10

Es
se

nc
ia

l

Média de horas de formação por ano por trabalhador 
discriminadas por categoria de funções Págs. 62; 137-139

LA11

Co
m

pl
em

en
ta

r

Programas para a gestão de competências e aprendizagem 
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos 
funcionários e para a gestão de carreira

Págs. 62-63; 139

INDICADOR GRI VERIFICAÇÃO STATUS LOCALIZAÇÃO



INDICADORES DE DE DIREITOS HUMANOS

Formas de Gestão Págs. 12; 20; 77-79; 88-94 

ASPETO: PRÁTICAS DE INVESTIMENTO
E DE PROCESSOS DE COMPRA

HR1

Es
se

nc
ia

l Percentagem e número total de contratos de investimento 
significativos que incluam cláusulas referentes aos direitos 
humanos ou que foram submetidos a análise referentes  
aos direitos humanos

Princípio 1 e 6 Pág. 142

HR2

Es
se

nc
ia

l

Percentagem dos principais fornecedores e empresas 
contratadas que foram submetidos a avaliações relativas  
a direitos humanos e medidas tomadas

Princípio 1 e 6 Pág. 143

HR3

Co
m

pl
em

en
ta

r

Número total de horas de formação em políticas  
e procedimentos relativos a aspetos dos direitos humanos 
relevantes para as operações, incluindo a percentagem  
de funcionários que beneficiaram de formação

Princípio 1 e 6 Pág. 143

ASPETO: NÃO DISCRIMINAÇÃO

HR4

Es
se

nc
ia

l

Número total de casos de discriminação e ações tomadas Princípio 1, 2 e 6 Pág. 143

ASPETO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLECTIVA

HR5

Es
se

nc
ia

l Casos em que exista um risco significativo de impedimento  
ao livre exercício da liberdade de associação e realização  
de acordos de contratação coletiva, e medidas  
que contribuam para a sua eliminação

Princípios 1 e 3 Pág. 143

 ASPETO: TRABALHO INFANTIL

HR6

Es
se

nc
ia

l

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

Princípios 1, 2 e 5 Pág. 143

LA12
Co

m
pl

em
en

ta
r

Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, 
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira Págs. 62; 139

ASPETO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

LA13

Es
se

nc
ia

l

Composição dos órgãos sociais da empresa e relação  
dos trabalhadores por categoria, de acordo com o género,  
a faixa etária, as minorias e outros indicadores de diversidade

Princípios 1 a 6 Pág. 140

LA14

Es
se

nc
ia

l

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

Princípios 1 a 6 Pág. 141

LA15

Es
se

nc
ia

l

Taxas de Retorno e de Retenção após Licença Parental Pág. 142

INDICADOR GRI VERIFICAÇÃO 
UN GLOBAL

COMPACT
LOCALIZAÇÃO
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ASPETO: TRABALHO FORÇADO E ANÁLOGO AO ESCRAVO

HR7

Es
se

nc
ia

l

Casos em que exista um risco significativo de ocorrência  
de trabalho forçado ou escravo, e medidas que contribuam 
para a sua eliminação

Princípios 1,2 e 4 Pág. 143

ASPETO: PRÁTICAS DE SEGURANÇA

HR8

Co
m

pl
em

en
ta

r

Percentagem de pessoal de segurança submetido  
a formação nas políticas ou procedimentos da organização, 
relativos aos direitos humanos, e que são relevantes  
para as operações

Princípios 1 e 2 Não disponível

ASPETO: DIREITOS DOS ÍNDIGENAS

HR9

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Princípios 1 e 2 Não disponível

ASPETO: AVALIAÇÃO

HR10

Es
se

nc
ia

l

Operações submetidas a avaliações dos direitos humanos Princípios 1 a 7 Págs. 77-79

ASPETO: REMEDIAÇÃO

HR11

Es
se

nc
ia

l

Reclamações relacionadas com direitos humanos Princípios 1 a 7 Pág. 143



INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - SOCIEDADE

Formas de Gestão
Págs. 12; 20; 23; 25; 28;
48-50; 85-94

  

ASPETO: COMUNIDADE

SO1

Es
se

nc
ia

l Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e 
práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas 
comunidades, incluindo no momento da sua instalação 
durante a operação e no momento da retirada

Pág. 144

ASPETO: CORRUPÇÃO

SO2

Es
se

nc
ia

l

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

Princípio 10 Págs. 60-61; 144

SO3

Es
se

nc
ia

l

Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado formação 
nas políticas e práticas de anti-corrupção da organização

Princípio 10 Pág. 144

SO4

Es
se

nc
ia

l

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Princípio 10  Pág.  144

ASPETO: POLÍTICAS PÚBLICAS

SO5

Es
se

nc
ia

l

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

Princípio 1 a 10 Pág.144

SO6

Co
m

pl
em

en
ta

r

Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a 
partidos políticos, políticos ou a instituições relacionadas, 
discriminadas por país

Princípio 10 Não disponível

ASPETO: CONCORRÊNCIA DESLEAL

SO7

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Não disponível

ASPETO: CONFORMIDADE

SO8

Es
se

nc
ia

l

Montantes das coimas significativas e número total  
de sanções não monetárias por incumprimento das leis  
e regulamentos

Pág.144

SO9

Es
se

nc
ia

l

Impacto nas comunidades locais Págs. 26; 42; 66; 77-81; 83-87

SO10

Es
se

nc
ia

l

Medidas para mitigação dos impactos  
nas comunidades locais

Págs. 39-42; 48-50; 60-61;
67-77; 79-87 

INDICADOR GRI  VERIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO
UN GLOBAL

COMPACT
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Formas de Gestão
Págs. 12; 20; 73-77; 80-83; 
85; 88-94

ASPETO: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

PR1

Es
se

nc
ia

l

Fases do ciclo de vida dos produtos e serviços em que os 
impactos de saúde e segurança são avaliados com o objetivo 
de efetuar melhorias, bem como a percentagem das principais 
categorias de produtos e serviços sujeitas a tais
procedimentos

Págs. 61; 73-79; 82-83; 145

PR2

Co
m

pl
em

en
ta

r Número total de incidentes resultantes  
da não-conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos à aos impactos, na saúde e segurança, 
dos produtos e serviços durante o respetivo ciclo de vida, 
discriminados por tipo de resultado

Não disponível

ASPETO: ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

PR3

Es
se

nc
ia

l Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por 
regulamentos, e a percentagem de produtos e serviços 
significativos sujeitos a tais requisitos

Princípio 8 Págs. 74; 76; 82-83

PR4

Co
m

pl
em

en
ta

r

Número total de incidentes resultantes da não-conformidade 
com os regulamentos e códigos voluntários relativos à 
informação e rotulagem de produtos e serviços, discriminados 
por tipo de resultado

Princípio 8 Não disponível

PR5

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Pág. 52-53; 146

ASPETO: COMUNICAÇÕES DE MARKETING

PR6

Es
se

nc
ia

l

Programas de observância das leis, normas e códigos 
voluntários relacionados com comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio

Pág. 146

PR7

Co
m

pl
em

en
ta

r

Número total de incidentes resultantes da não-conformidade 
com os regulamentos e códigos voluntários relativos a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção 
de patrocínio, discriminados por tipo de resultado

Não disponível

ASPETO: PRIVACIDADE DO CLIENTE

PR8

Co
m

pl
em

en
ta

r

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

Princípio 1 Não disponível

ASPETO: CONFORMIDADE

PR9

Es
se

nc
ia

l

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

Pág. 146

NDICADOR GRI  VERIFICAÇÃO UN GLOBAL
COMPACT

LOCALIZAÇÃO



 

 
 

 

 

 
 

 

ACGE
Índice de Alterações Climáticas e Gestão de Empresas. O Índice ACGE é elaborado pela Euronatura e visa avaliar 
o desempenho de um conjunto de empresas portuguesas, de diferentes áreas de atividade, relativamente à sua 
capacidade para responder aos desafios das alterações climáticas e de uma economia de baixo carbono.

Alterações climáticas Variação a nível do clima, ao longo do tempo, ao nível do planeta Terra.

APECOM Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas.

APED Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

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.

Biocalce 
Trata-se de uma certificação que assegura qualidade e conforto, durabilidade e resistência em tipos 
de calçado que utilizam unicamente materiais que não contém substâncias tóxicas para os seres humanos 
e para o meio ambiente. 

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).

BRE Group
Building Research Establishment Limited - É uma entidade independente que avalia os características 
sustentáveis dos produtos e dos serviços.

BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method - Certificação que define a norma  
para as melhores práticas relativamente ao design sustentável e tornou-se a medida utilizada para descrever  
o desempenho ambiental dos edifícios. 

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.

Certificação Oeko-Tex Certificação internacional para produtos têxteis em bruto, intermédios e finais em todas as fases do processo.

Cogeração Produção num único processo em simultâneo de energia térmica e elétrica.

CO2
e

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. 

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. 

CRT Cathode Ray Tube.

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 CE
Diretiva da União Europeia relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação 
de danos ambientais.

Diretiva europeia REACH
Diretiva da União Europeia relativa às substâncias perigosas - Registo, Avaliação e Autorização de Substâncias 
Químicas.



159

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.

EBITDA
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization - Lucros antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização.

ERT European Round Table - Organização que reúne os principais líderes empresariais europeus.

EWRM Enterprise Wide Risk Management - Programas de gestão de risco empresarial.

FCS
Forest Stewardship Council – O selo da FCS nos produtos garante a sua proveniência de florestas geridas de forma 
responsável tendo em linha de conta as necessidades das gerações presentes e futuras.

Fluído de refrigeração Fluído que absorve o calor de uma substância do ambiente a ser refrigerado. 

Gases com Efeito de Estufa 
(GEE)

Conjunto de gases que retém à superfície da Terra o calor proveniente da radiação solar. O aumento dos Gases 
com Efeito de Estufa na atmosfera têm provocado o aumento da temperatura.

GB – Gigabyte unidade de medida de informação

GEP – Global Enterprise 
Project

Iniciativa que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo entre os jovens do ensino secundário 
em toda a Europa

GJ – Gigajoule unidade de medida de energia

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 objetiavos 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”.

GRI (Global Reporting 
Initiative)

O objetivo do sistema GRI consiste na elaboração de diretrizes que contribuam para a normalização e 
transparência do reporting a nível mundial das atividades empresariais socialmente responsáveis. 

Gwh/h Gigawatts hour/Gigawatt hora - unidade de medida de energia

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.

kWh Kilowatt hour/Quilowatt-hora - unidade de medida de energia

LCD Liquid crystal display.

LED Light-emitting diode.

MSC Certified Sustainable Seafood - programa de certificação que premeia e reconhece a pesca sustentável.

MWh Megawatt hour - Megawatt hora – unidade de medida de energia

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.

OSHAS
Occupational Health and Safety Assessment Series - a norma OSHAS 18001 (Gestão de Sistema de Segurança na 
Saúde e no Trabalho) é um referencial de Gestão de Prevenção de Riscos Laborais. desenvolvido por um consórcio 
internacional de entidades de normalização de certificação.

PEFC
Programme for Endorsement of Forest Certification – programa de certificação florestal voluntária. O selo PEFC 
garante que estamos perante um produto com origem em florestas com uma gestão sustentável.



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.

REAP
Retail Environmental Action Plan - Trata-se de um plano de ação ambiental que identifica os compromissos 
individuais nesta área das empresas de retalho aderentes.

Reciclagem Reaproveitamento de materiais para utilização na constituição de novas componentes.

REEE Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos.

Resíduos Substâncias ou objetos de que o portador se desfaz, ou tem o propósito ou a obrigação de se desfazer.

Responsabilidade Social
Quando as empresas, de forma voluntária, integram compromissos sociais e ambientais nas suas operações 
e na sua interação com as partes interessadas (Fonte: Comissão Europeia, Livro Verde: Promover um quadro 
europeu para a responsabilidade social das empresas).

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.

tCO2 e Toneladas de Dióxido de Carbono 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 compartilhadas 
e adotadas mundialmente pelas empresas.
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