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O NOSSO RELATÓRIO 

1 Os valores da Sonaecom não se encontram consolidados no Relatório devido à 
fusão da ZON OPTIMUS. Apesar de deter 50,01% da ZOPT, a ZON OPTIMUS é 
uma empresa cotada separadamente, pelo que reporta diretamente as suas 
informações ao mercado.

Faz parte do nosso ADN promover comportamentos 
sustentáveis e fortalecer continuamente a relação com as 
pessoas e com a comunidade, atuando de forma ativa e 
responsável. 

Este Relatório tem como propósito comunicar, a todos os 
stakeholders, o nosso desempenho económico, social e 
ambiental em 2013. A informação de 2013, à semelhança 
dos anos anteriores, é apresentada de acordo com as 
diretrizes G3.1 da Global Reporting Initiative (GRI) para o 
nível A+ beneficiando de uma verificação externa pela 
PwC. O âmbito de reporte inclui as áreas de negócio da 
Sonae com o foco na área do Retalho (negócios core)1.

Tendo em consideração este foco na área do Retalho, e após 
a apresentação da estratégia de sustentabilidade – Our Way 
to a Sustainable Life, em 2012, o presente relatório faz um 
primeiro balanço da implementação dos compromissos 
apresentados para o período compreendido entre 2013 e 
2015, mostrando o caminho percorrido e os resultados 
alcançados nos três eixos da estratégia de sustentabilidade 
– Better Purpose, Better Planet e Better People.

O Relatório está dividido em quatro secções principais:

1. A Sustentabilidade na Sonae – descrição da estratégia 
da Sonae, as práticas transversais a todas as áreas de 
negócio, bem como os principais indicadores globais a 
nível económico, social e ambiental;

2. Retalho (Sonae MC e Sonae SR) – detalhe dos três
eixos da estratégia de sustentabilidade – Better Purpose, 
Better Planet e Better People – e o cumprimento dos 
compromissos definidos para o triénio 2013-2015;

3. Sonae Sierra – apresentação da atividade desta
parceria, incluindo a descrição da estratégia e os principais 
resultados;

4. Anexos – Adesão a Princípios, Associações e Parcerias 
com Organizações e Glossário.

O presente Relatório pode ser complementado pela 
consulta da tabela de Inidcadores GRI, Relatório de 
Gestão e Relatório de Corporate Governance de 2013, 
disponíveis em www.sonae.pt.
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Caso necessite de algum esclarecimento sobre a informação 
publicada neste Relatório ou sobre Sustentabilidade na 
Sonae, por favor contacte:

Catarina Oliveira Fernandes

Diretora de Comunicação, Marca e Responsabilidade 
Corporativa

E-mail: catarina.fernandes@sonae.pt

Tel.: +351 22 0104000

www.sonae.pt
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SONAE

A Sonae é uma empresa de Retalho, com duas grandes 
parcerias ao nível dos Centros Comerciais (Sonae Sierra) e 
Software e Sistemas de Informação, Media e Teleco mu-
nicações (Sonaecom).

No final de 2013, desenvolvíamos a nossa atividade num 
total de 67 países2. 

N E G Ó C I O S  C O R E

SONAE MC

A Sonae MC é líder
no mercado nacional, 
no retalho alimentar, 

abrangendo um conjunto
de insígnias com formatos 

e tipos de negócio 
distintos.

Volume de negócios de 

3.415 M€ e EBITDA de 

258 M€

548 lojas e uma área de 

venda total de 613 mil m2

26.404 colaboradores

Produtos 
ultracongelados: 

Continente Ice

Livraria/
Papelaria:

Book.it

Hipermercados: 
Continente

Restauração:
Bom Bocado

Supermercados: 
Continente modelo

e Continente
Bom Dia

Saúde, 
bem-estar 

e ótica: 
Well's. 

Canal 
grossista: 
Meu Super

“Na Sonae, os critérios de sustentabilidade estão já naturalmente presentes nas decisões da generalidade dos nossos 
colaboradores, com reflexos muito positivos na nossa atividade. A par do alinhamento estratégico, alicerçado na inter-
nacionalização, diversificação dos estilos de investimento e alavancagem dos excecionais ativos que gerimos, fazemos do 
impacto social e ambiental fatores de avaliação e motivação tão importantes como o da valia económica. 

Aos novos desafios socioeconómicos temos sabido responder com inovação, ambição e responsabilidade social, valores 
fundamentais que nos têm diferenciado em mercados exigentes e em constante mudança. Esta atitude, assente numa cultura 
de rigor e transparência, mereceu o reconhecimento externo pelo terceiro ano consecutivo pela Ethisphere, distinguindo a 
Sonae como uma das 100 empresas mais éticas do mundo, facto de que muito nos orgulhamos.”

Ângelo Paupério, Vice-Presidente Executivo da Sonae

 2 Incluindo operações, prestação de serviços a terceiros, escritórios de representação, acordos de franchising e parcerias.
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SONAE SR
Sonae SR

é responsável pela área de 

retalho especializado da 

Sonae.

Volume de negócios de

1.210 M€ e EBITDA 

de -1 M€

579 lojas, das quais 58 em 

regime de franquia, com área 

de vendas total de  412 mil m2

10.074 colaboradores

Desporto:
Sport Zone

Eletrodomésticos 
e eletrónica de 

consumo:
Worten

Têxtil: 
MO

Vestuário de bebé 
e criança: 

Zippy

SONAE 
SIERRA

Volume de negócios de 228 M€ 

e EBITDA de 113 M€

Proprietária de 47 centros comerciais, com uma 

área bruta locável (ABL) de 1,9 milhões de m2

Responsável pela gestão e/ou 

comercialização de 81 centros comerciais, 

com uma ABL de  2,3 milhões de m2 

1.144 colaboradores

Sonae Sierra 

é especialista 

internacional em centros 

comerciais, detita pela Sonae 

(Portugal) com 50% e pela 

Grosvenor (Reino Unido) 

com 50%.

SONAECOM

A Sonaecom 

é detida em 74% pela 

Sonae e atua no negócio de 

telecomunicações. O principal 

ativo da Sonaecom é a ZON 

OPTIMUS, detida através 

da ZOPT, SGPS, SA.

P A R C E R I A  C O R E
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Gestão de
Investimentos

Volume de negócios

de 223 M€ e um EBITDA 

de 15 M€

2.300 colaboradores

A Gestão de Investimentos é responsável 
pelo apoio à implementação de estratégias 

corporativas e de negócios, maximizando o retorno 
dos acionistas sobre o portfólio da empresa, suportando 

ativamente o planeamento e a execução
de fusões e aquisições por parte dos negócios core e 

reforçando a rede de contactos empresariais da Sonae com 
outras empresas, consultores e bancos de investimento. 

Lançada em finais de 2013, a Sonae E. Ventures é uma iniciativa 
de venture capital para investir em empresas de comércio 

eletrónico, numa fase inicial de desenvolvimento. O objetivo 
é o de apoiar empreendedores com modelos de negócio 

inovadores e com ambição internacional, não apenas 
com financiamento, mas também com as 

competências-chave e ativos estratégicos 
da Sonae.

Agência de 
viagens:
GeoStar

Bricolage e 
materiais de 
construção:

Maxmat

Corretagem de 
seguros:

MDS

Software
& Sistemas de 

Informação:
WeDo, Saphety, 

Mainroad e 
BizDirect

Media:
Público

SONAE RP

Volume de negócios de 

124 M€ e EBITDA 

de 115 M€ 

29 colaboradores

A Sonae RP opera apenas em Portugal e 

tem como principais domínios de atuação 

a gestão e valorização do património imobiliário, 

a gestão de galerias comerciais (gestão de 

interesses imobiliários de mais de uma centena de 

galerias comerciais, todas elas com uma loja 

Continente como âncora principal) e a gestão de 

três fundos de investimento imobiliário por via 

da sociedade gestora sua participada, 

Sonaegest.

N E G Ó C I O S  R E L A C I O N A D O S
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67
países

P R E S E N Ç A  M U N D I A L



• Publicação do primeiro  
 Relatório de Sustentabili- 
 dade consolidado da  
 Sonae

• Assinatura da World 
 Safety Declaration 

• Criação do Fórum de  
 Sustentabilidade, o qual  
 se desenvolveu a partir  
 do Fórum de Ambiente

• Adesão ao Global   
 Compact das Nações  
 Unidas

• Criação do BCSD Portugal 
com a  Sonae como 

 membro fundador

• Publicação do primeiro  
 Relatório Ambiental 
 da Sonae

2005 2004 20012007

1996 1999 20001995
•  Lançamento do projeto 

Horizon, para reforço da 
gestão ambiental

•  Adesão ao World Business 
Council for Sustainable 
Development (WBCSD)

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

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

• Aprovação da Política de 
Ambiente e do sistema 
de gestão ambiental da 
Sonae

• Publicação de
 "Um compromisso 
 50 anos à frente"

• Adoção da Política 
 de Sustentabilidade 
 do Pescado

2009

• Adesão ao Global   
 Business Oath, do World  
 Economic Forum

• Realização do 1º evento  
 do Fórum de Sustentabi- 
 lidade aberto aos   
 diversos stakeholders,  
 sob o tema "Sonae   
 for the Better"

2010

• Integração no GEP - Global  
 Enterprise Project

• Adesão ao Retail 
 Forum for Sustainability  

2011

• Publicação de “Sonae  
 Muito mais que números”

• Subscrição do Código de  
 Conduta do VIH/SIDA

• Subscrição da Declaração  
 de Direitos Humanos das  
 Nações Unidas

2008

• Criação do Prémio de  
 Sustantibilidade Sonae

• Adesão à iniciativa
 europeia de combate
 ao desperdício no retalho

2012

2013

R E L A T Ó R I O  D E  S U S T E N T A B I L I D A D E

P R I N C I P A I S  D E S T A Q U E S 
D E  S U S T E N T A B I L I D A D E
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Sonae Integra Fórum da Comissão Europeia para as Relações entre Produção e 
Distribuição

A Sonae é o único retalhista europeu a integrar o Fórum de Alto Nível sobre a Melhoria do 
Funcionamento da Cadeia de Abastecimento Alimentar (FAN), o grupo consultivo da 
Comissão Europeia (CE) cujo objetivo é assegurar a coerência das diferentes iniciativas da 
FAN e colaborar na definição da política industrial no setor agroalimentar.

Sonae Subscreve Código de Conduta Europeu da Cadeia de Abastecimento Alimentar

Aderimos ao Código de Conduta Europeu de Boas Práticas na Cadeia de Abastecimento 
Alimentar, uma iniciativa europeia que resulta de um acordo entre as principais associações 
europeias de indústrias alimentares e da distribuição relativa aos princípios que devem 
reger as relações entre produção e distribuição.

 A Sonae foi reconhecida pelo 3º ano consecutivo como 
uma das 100 empresas mais éticas do mundo 

 O Estudo Marcas de Confiança 2013 – Seleções do Reader’s 
Digest reconheceu:

 – A Zippy, pela 1ª vez
 – A Worten, pelo 4º ano consecutivo
 – O Continente, pelo 11º ano consecutivo

 O Continente como Marca de Confiança Ambiente, pelo 
4º ano consecutivo

 Carbon Disclosure Project distingue Sonae entre 125 
empresas cotadas a nível ibérico – Top 3 ao nível ibérico 
em performance e top 10 em disclosure 3

 Hay Group elege Sonae como “A Melhor Escola de 
Líderes” em Portugal, pelo 3º ano consecutivo

 

 Sonae vence os European Good Practice Awards 
2012/2013

Para mais informação, pode consultar o nosso site em  
http://www.sonae.pt/pt/sonae/premios-e-distincoes-sonae/ 

P R É M I O S  E 
R E C O N H E C I M E N T O S 
E X T E R N O S

3 Divulgação de informação
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SUSTENTABILIDADE NA SONAE

A nossa estratégia corporativa está assente na criação de 
valor através de 3 vetores estratégicos: 

Internacionalização

Internacionalizar é a principal prioridade estratégica de 
crescimento futuro e está focada nos negócios core e áreas 
de negócio adjacentes. Como tal, serão dedicados todos os 
recursos necessários para potenciar a oportunidade de 
aumentar a presença fora do país e transformar a Sonae 
numa grande multinacional. 

Diversificar o estilo de investimento

Alavancar os recursos da Sonae e a eficácia da estratégia de 
implementação, através da adoção do estilo de investimento 
mais apropriado a cada negócio. Desde a detenção da tota-

lidade do capital, à detenção de participações maioritárias 
ou às participações minoritárias, com ou sem direitos 
especiais. Poderemos participar no capital de empresas 
onde não temos o controlo, em situações em que não dis-
pomos dos recursos necessários ou em que seja valorizada 
a contribuição de terceiros como fator de criação de valor 
económico superior. 

Alavancar a excecional base de ativos em Portugal

Continuar a explorar novas oportunidades de negócio que 
derivem da excecional base de ativos que temos em 
Portugal, como forma de criar um conjunto de opções de 
crescimento futuro. Será alocada uma parte significativa do 
capital aos novos projetos, dependendo da sua capacidade 
para gerar crescimento e valor económico. 

“A nossa forma de estar nos negócios reflete o nosso compromisso com a criação de valor partilhado para a empresa e para a 
sociedade no curto, médio e longo prazo. Acreditamos que um crescimento próspero e sustentado passa por apostar no 
desenvolvimento dos nossos colaboradores, na criação e partilha de conhecimento, na promoção da inovação e, naturalmente, 
no envolvimento com a comunidade. O ano de 2013 não foi exceção: concedemos 1,1 milhões de horas de formação aos nossos 
colaboradores, investimos 10,6 milhões de euros na comunidade, incentivámos a prática de voluntariado empresarial, resultando 
num volume total de mais de 8.600 horas, e proporcionámos 360 milhões de euros em descontos às famílias portuguesas.  
A Sonae é, assim, uma marca próxima das pessoas, estando presente no seu dia-a-dia: Sonae “Improving Life”.

Luís Filipe Reis, Chief Corporate Center Office

E S T R A T É G I A  C O R P O R A T I V A

Para 
que existimos?

De que forma 
pretendemos 

atuar junto 
dos nossos 

stakeholders?

Para onde vamos e porquê?

Ética e Confiança; 
Pessoas no centro do 

nosso sucesso; Ambição; 
Inovação; Responsabilidade 

Social; Frugalidade 
e Eficiência; Cooperação 

e Idependência

Criar valor 
económico e social 

a longo prazo, levando 
os benefícios do progresso 
e da inovação a um número 

crescente de pessoas

ValoresMissão:
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O S  N O S S O S  S T A K E H O L D E R S

Perceber as expetativas dos nossos stakeholders é um dos 
elementos fundamentais para o sucesso do nosso negócio. 
De forma a promover o diálogo e o envolvimento com as 
partes interessadas temos implementados canais de 
comunicação específicos, procurando assim valorizar e 
responder às suas expetativas e preocupações. 

PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO  
COM OS NOSSOS STAKEHOLDERS

Websites

Sistemas de sugestões

e reclamações

Provedor Sonae

Inquéritos de auscultação

Entidades
reguladoras

e governamentais

Participação em diversas
associações setoriais

Clientes 
e Visitantes

Comunidade

Estudos de clima social

Notícias na Intranet

Publicações Internas

Provedor Sonae

Fóruns de partilha de conhecimentos

Inquéritos de auscultação

Parcerias com instituições 
representativas

Projetos de envolvimento
com as comunidades 

Inquéritos de auscultação

Colaboradores

Portais de fornecedores

Visitas e auditorias

Formação recíproca

Inquéritos de auscultação

Avaliação de desempenho

Lojistas

Comunicações escritas

Reuniões

Formação

Inquéritos de auscultação

Fornecedores

Media

Assembleias Gerais

Relatórios financeiros trimestrais

Inquéritos de auscultação

Resposta a questionários

específicos

Conferências

Entrevistas

Resposta a questões específicas

Investidores
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Ética e Confiança
Pessoas no centro
do nosso sucesso

Os nossos
Valores

Responsabilidade
Social

Inovação
Cooperação

e Independência
Frugalidade
e Eficiência

Ambição

Equipa como 
chave de 
sucesso

As nossas Equipas

Qualidade 
e rigor

Respeito
Relações sinceras
e transparentes Bom ambiente 

de trabalho

Inovação 
e Talento

Riqueza e 
heterogeneidade 

de percursos 
e perfis

Com excelência
Com frontalidade 

e clareza
Com mérito

Com bom senso Com curiosidadeCom ousadia Com criatividade

Orientados para
os consumidores

Com sentido 
de propriedade

Comunicando

Como trabalhamos

Liderança DisponibilidadeAs nossas
Chefias

Espírito 
construtivo

DesafioFirmeza ExcelênciaHonestidadeCoragem

Reconhecimento Mente aberta

Entrega

Credibilidade Exemplo

A S  N O S S A S  P E S S O A S

No final de 2013, contávamos com 39.951 colaboradores. 
Deste universo, 56% são jovens com menos de 35 anos e 
67% são mulheres.

COMO SOMOS

A cultura e valores da Sonae fazem parte de um legado ético 
e comportamental que está inscrito em toda a nossa história. 
O “à nossa maneira” é um documento que veio colocar por 
escrito os princípios que já são vividos e partilhados dentro 
da organização, mas que temos vindo a reforçar junto de 
todos os colaboradores, para que se tornem um retrato fiel 

 
dos nossos comportamentos, da nossa forma de trabalhar,  
e de estar em equipa e da liderança das nossas chefias.  
Em momentos de crescimento e mudança queremos levar 
aquilo que nos distingue e nos torna especiais a todas  
as nossas pessoas, em todas as geografias.
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A formação desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento pessoal e profissional das nossas pessoas. 
Neste sentido, em 2013 criámos a Sonae Management & 
Leadership Academy, uma solução educativa que abrange 
todos os colaboradores das diferentes áreas de negócio e 
geografias Sonae. Acreditamos assim, estar a contribuir para 
um maior alinhamento dos nossos colaboradores com a 
cultura, valores, estratégia e objetivos da Sonae.

A Sonae Management & Leadership Academy é composta  
por uma estrutura segmentada de conteúdos e progra– 
mas dedicados ao desenvolvimento dos diversos níveis 
organizacionais – desde os níveis mais operacionais a níveis 
mais estratégicos. Os seus conteúdos foram desenhados 
tendo por base as nossas competências e abordam o  
state-of-the-art da gestão e liderança. O nosso objetivo  
é garantir uma melhor preparação dos nossos colaboradores 
no exercício de gestão e liderança e, consequentemente,  
o seu reconhecimento junto dos nossos stakeholders. 
Paralelamente, pretendemos potenciar a nossa capacidade 
de geração de líderes inovadores e empreendedores capazes 
de desenvolver e diversificar os nossos negócios, mantendo- 
-os em posições de liderança nos seus segmentos de atividade.

Para o target executivo temos apostado numa visão inte-
grada no que concerne à sua formação e desen volvimento. 
Vamos além da Executive Education, procurando oferecer 
programas sustentados em metodologias alter nativas como 
action learning4, on-the-job experiences5, coaching ou 
mentoring. Desenhámos programas customizados, desa-
fiantes e inovadores, tendo em conta as necessidades de 
atualização identificadas por e para cada executivo.

Salientamos neste modelo o apoio dos membros da 
Comissão Executiva nos programas de formação como fonte 
de motivação e desafio. Salientamos também a componente 
de formação interna como forma de transmissão privilegiada 
dos processos fundamentais de gestão praticados na Sonae. 

A parceria que estabelecemos com as melhores Univer-
sidades nacionais (PBS – Porto Business School, a CBS – 
Católica Lisbon School Business&Economics e Nova School 
of Business & Economics) e internacionais (INSEAD, London 
Business Schoold, Harvard, entre outras) garante-nos não só 
a atualidade dos temas abordados, como também uma 
maior credibilidade na formação ministrada. 

COMO GERIMOS AS NOSSAS PESSOAS

Desenvolvimento
e Formação Constante 

de Colaboradores

Avaliação estruturada,
justa e atenta do 

desempenho

Atração eficaz
de pessoas

Carreira desafiante 
e diversificada

Gestão Integrada de Talento

4 Formação-ação
5 Formação prática
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O nosso modelo de gestão da performance – Improving Our 
People – abrange todos os colaboradores, em todos os 
negócios e geografias nos quais marcamos presença. 
Baseado nos princípios da meritocracia, pluralidade e parti-
cipação, pretende ser rigoroso nos resultados e frontal no 
reconhecimento, valorizando a heterogeneidade de per-
cursos e perfis dos colaboradores e implicando-os no seu 
próprio desenvolvimento. No ano de 2013 alargámos o 
Improving Our People a 100% da população, adaptando o 
modelo e ferramenta aos nossos colaboradores em loja.

Dispomos de um modelo de carreiras cujo objetivo geral 
consiste em apoiar a gestão do nosso pipeline de talento, 
promovendo o alinhamento entre as prioridades de negócio 
e as expetativas de desenvolvimento profissional das nossas 
pessoas. 

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

INICIATIVAS QUE PROMOVEMOS

Contacto

Pioneira no lançamento de programas de estágios em 
Portugal para alunos do ensino superior, desde 1986 que a 
Sonae dinamiza o Contacto, destinado atualmente a 
finalistas de licenciatura/mestrado e recém-graduados das 
melhores universidades portuguesas. Através deste 
programa, cerca de 20 a 30 jovens de elevado potencial 
integram anualmente as Empresas Sonae. 

A possibilidade dada aos jovens de contactarem com a 
realidade empresarial, o estímulo à criatividade e inovação, 
bem como a abertura de uma porta de transição para o 
mercado de trabalho, assume-se, no contexto atual, como 
uma aposta fundamental na geração de valor para a 
comunidade e para a empresa. 

Como suporte fundamental deste programa, desenvolveu 
uma plataforma online exclusiva de ligação às universidades 
– Rede Contacto (www.contactosonae.com). 

Rede Contacto

A Rede Contacto, implementada em 2010 e reestruturada 
em 2012, tem vindo a permitir um contacto mais próximo 
com as gerações mais jovens, facilitando assim o processo 
de comunicação da marca e afirmando-se como um canal de 
open innovation, através do qual são dinamizadas ações com 
o objetivo de identificar e captar talento jovem.

Assumindo o Inglês como língua oficial de comunicação, a 
plataforma tem permitido o acesso de utilizadores prove-
nientes de diferentes países. No final de 2013 contava com 
mais de 27.000 utilizadores, sendo acedida a partir de mais 
de 99 países.

Dia Contacto

O Contacto culmina no designado Dia Contacto – última fase 
de seleção – que consiste numa iniciativa anual destinada a 
finalistas e recém-graduados do Ensino Superior em 
Portugal, que são selecionados através da Rede Contacto. 
Cerca de 65 jovens têm oportunidade de estar em contacto 
com elementos da gestão de topo das Empresas Sonae, 
conhecendo a realidade dos negócios, planos de desen-
volvimento e estratégia para o futuro. Assume-se ainda 
como uma última fase do processo de seleção, sendo 
atribuído um estágio aos melhores alunos que abre portas 
para o desenvolvimento de competências pessoais e 
profissionais e a possibilidade destes virem a integrar os 
quadros da Sonae. Em 2013, as Empresas Sonae atribuíram 
33 estágios no âmbito deste programa.

Incentivo à partilha de conhecimento entre colaboradores

Promovemos, periodicamente, a realização de diversos 
fóruns com vista à partilha de opiniões, conhecimentos e à 
promoção de boas práticas entre os vários negócios, 
fomentando a inovação, partilha e adoção de boas práticas. 

Nesse sentido, na Sonae existem 9 fóruns de partilha de 
conhecimento que contam com os seguintes objetivos:

 Fórum Administrativo e Fiscal – Partilha de conhe-
cimentos e experiências para promover sinergias entre 
funções administrativas e fiscais;

 Fórum E-Commerce – Aumentar a consciencialização e 
conhecimento geral sobre as tendências de e-commerce 
e sobre as iniciativas em curso na Sonae. Assegurar a 
coordenação de esforços no desenvolvimento de 
plataformas e projetos relacionados com e-commerce 
em cada empresa;

 Fórum de Engenharia e Construção – Discutir a imple-
mentação das melhores práticas com um especial 
enfoque em assuntos e matérias relacionados com 
engenharia e construção;
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 FINOV – Fórum de Inovação – Estimular e apoiar uma 
cultura orientada para a inovação, capaz de sustentar 
elevados níveis de criação de valor;

 Fórum Legal – Partilhar experiências e conhecimentos 
entre equipas jurídicas, promovendo uma ampla dis-
cussão de tópicos legais fundamentais e fomentando 
uma abordagem comum aos procedimentos e inter-
pretações legais;

 Fórum de Marketing e Comunicação – Promover e fo-
mentar o intercâmbio de informações, conhecimentos e 
experiências sobre assuntos de Marketing e Comunicação; 

 Fórum de Negociação – Analisar e discutir estratégias de 
negociação, identificar oportunidades de negociações 
conjuntas e partilhar experiências e conhecimento;

 Fórum de Planeamento e Controlo de Gestão – Promover 
e discutir a implementação das melhores metodologias 
de controlo em toda a empresa;

 Fórum de Sustentabilidade – Partilhar conhecimentos de 
sustentabilidade e das melhores práticas, aumentando a 
consciencialização para matérias em relação às quais im-
porta promover sinergias e coesão para lidar com os di-
versos desafios nesta área.

Adicionalmente aos fóruns, contamos com duas comissões, 
que têm como objetivo servirem de plataforma para a 
partilha de conhecimentos e experiências, e quatro grupos 
consultivos, os quais reúnem frequentemente, com vista à 
partilha e coordenação de informação (organização de 
formação interna), incluindo a revisão contínua das políticas 
organizacionais existentes nestas áreas.

 
Inovação e Melhoria Contínua ao serviço da criação e 
partilha de conhecimento interno

 ShineOn 

Lançado em maio, é um modelo de recolha de ideias em que 
os colaboradores respondem a desafios concretos lançados 
pelas empresas de retalho e apresentam às respetivas 
Comissões Executivas. Posteriormente, são selecionadas as 
ideias mais viáveis para implementação.

 Eventos BizShare e Experiences 

Eventos de partilha de conhecimento e experiências entre 
colaboradores dos vários negócios da empresa.

 Kaizen

No âmbito do programa Kaizen nas nossas lojas, conhecido 
inter namente por Sistema de Implementação de Melhorias, 
criámos uma equipa de combate a desperdícios que visa o 
au mento da produtividade dos operadores na realização das 
tarefas.

Grupos
Consultivos

Recursos
Humanos

Gestão de
Risco

FINCO
Tecnologias de 

Informação 
e Comunicação

IOW 
Improving 
Our Work

Comissões

Auditoria Finanças
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O  A P O I O 
À  C O M U N I D A D E

Em 2013, o apoio à comunidade atingiu os 10,6 milhões de 
euros, dos quais cerca de 5 milhões de euros em géneros 
alimentares, num total de 2.059 instituições apoiadas. Tal 
como no ano anterior, continuamos a desenvolver o apoio à 
comunidade em seis eixos prioritários:

 Sensibilização Ambiental;
 Cultura;
 Educação;
 Saúde e Desporto;
 Ciência e Inovação;
 Solidariedade Social.

CULTURA

Serralves

A Sonae é mecenas de Serralves, com o objetivo de promo-
ção da cultura, aproximando a comunidade à arte.

Projeto desenvolvido com os objetivos de:

 Estimular a produção artística nacional;
 Promover a divulgação da arte nacional internacionalmente e 

o intercâmbio entre jovens artistas nacionais e internacionais;
 Apoiar as instituições que se dedicam à arte;
 Estimular a aproximação da sociedade à arte através do 

apoio e divulgação de iniciativas.

Casa da Música

A Sonae é mecenas da Casa da Música com vista à divulgação 
da cultura e estímulo da criatividade e inovação, através de 
manifestações culturais de relevo que permitam expe-
riências enriquecedoras de desenvolvimento pessoal.

EDUCAÇÃO

Apostar na educação garante que o nosso investimento na 
comunidade hoje tenha efeitos positivos multiplicadores, no 
médio e longo-prazo, nas crianças e jovens apoiados, profes-
sores, escolas e agregados familiares. Em 2013 é relevante 
destacar:

Porto de Futuro/ parceria com Agrupamento  
de Escolas do Cerco 

Apoio à gestão e desenvolvimento escolar, com vista a uma 
maior participação da sociedade civil na vida das escolas, 
reconhecendo o papel fundamental da Educação no desen-
volvimento sustentado de uma sociedade mais competitiva 
e dinâmica.

No que respeita à parceria Sonae/Agrupamento de Escolas 
do Cerco, são muitas as ações desenvolvidas, englobadas em 
eixos como promoção do empreendedorismo, meritocracia, 
consultoria de gestão, promoção da saúde através do 
desporto e ligação entre a escola e a comunidade.

Agrupamento
de Escolas
do Cerco

Promoção da Saúde através do Desporto
Projeto Rugby 

Doação de equipamento desportivos

Ligação Escola/Comunidade
Revista Agrupamento

Coro Singing the Future

Consultoria de Gestão
Reflexão Estratégica

Formação ao pessoal não docente

Meritrocacia
Prémios melhores alunos

Universidade Júnior

Empreendorismo e Cidadania
Aprender a Empreender

Braço Direito
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De realçar a realização de uma reflexão estratégica profunda, 
em 2013, em conjunto com a Escola, e que permitiu desenhar 
um plano de ações desenvolvido em conjunto, de forma a 
tentarmos contribuir, cada vez mais e melhor, para a melhoria 
dos resultados e prevenção do abandono escolar.

Para a Sonae, participar neste projeto representa uma opor-
tunidade de contribuir para o desenvolvimento do setor edu-
cativo, cuja importância é vital para a criação de uma socie-
dade mais justa, coesa e competitiva, em cumprimento da 
nossa missão e impactando um número crescente de pessoas. 

Junior Achievement

No ano letivo 2012/2013, demos continuidade à parceria 
com a Junior Achievement Portugal (JAP), uma associação 
sem fins lucrativos com o objetivo de levar às escolas 
programas que desenvolvam nas crianças e jovens o gosto 
pelo empreendedorismo, estimulando o seu desenvol-
vimento pessoal, proporcionando uma visão clara do mundo 
dos negócios e facilitando o acesso ao mercado de trabalho. 

As ações respeitantes aos restantes eixos encontram-se 
descritas no capítulo Retalho, secção Better Purpose.

SONAE ACTIVSHARE

O programa Sonae Activshare tem como objetivo consolidar 
e agregar todas as ações de Responsabilidade Social da 
Sonae, bem como o desenvolvimento e consolidação de 
ações de Voluntariado destinadas a todos os colaboradores.

As ações incidem sobretudo em 2 áreas:

Voluntariado de competências 

Através destas ações, colocamos as competências dos 
nossos colaboradores ao serviço da comunidade.

Objetivos:

 Melhorar a qualidade de vida das comunidades;
 Dotar as instituições de melhores competências;
 Reforçar o sentimento de pertença e motivação dos 

colaboradores.

Ações de team-building 

Promoção de ações que impulsionem o team-building entre 
equipas de trabalho e que motivem os colaboradores à 
integração de práticas socialmente responsáveis, através 
das experiências de terreno.

Objetivos:

 Criar momentos de team-building com as equipas Sonae;
 Motivar os colaboradores à integração de comportamen-

tos e práticas socialmente responsáveis, através das ex-
periências de terreno.

Horas
em ações

1.088

Voluntários
Sonae

132

Alunos
abrangidos

1.912

Institutições 

Colaboradores 
envolvidos

Horas de 
voluntariado

Ações 
desenvolvidas

194

8.634

112

1.800

As ações respeitantes aos restantes eixos encontram-se descritas no capítulo Retalho, 
secção Better Purpose
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P R I N C I P A I S  I N D I C A D O R E S 
D E  S U S T E N T A B I L I D A D E 6

DESEMPENHO ECONÓMICO

Volume de Negócios | 4.821 M€

EBITDA| 475 M€

Dívida líquida | 1.219 M€ 

Impostos pagos ao Estado | 23 M€

3%

1%

-32%

=

Sonae MC Sonae SR Sonae RP Sonae IM

2012 2013

71%70%

25%26%

3%3%

15%16%

Sonae MC Sonae SR Sonae RP Sonae IM

2012 2013

54%53%

-5%

0%

24%23%

5%4%

Contribuição das unidades de negócio para o VN

 

Contribuição das unidades de negócio para o EBITDA

 

6 Os valores de 2012 foram recalculados excluindo Optimus, porque no seguimento da fusão ZON OPTIMUS, deixamos de reportar estes valores. Também por este motivo, 
o EBITDA exclui os valores da Optimus
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DESEMPENHO SOCIAL   

Apoio à comunidade | 10.6 M€

Taxa de absentismo | 5%

Acidentes de trabalho | 1.576 +11%

+4%

=

2012 2013

5% 5%

2012 2013

10.2

10.6

2012 2013

1.421

1.576

Taxa de Absentismo

 

Apoio à Comunidade (M€)

 

N.º de acidentes de trabalho
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DESEMPENHO AMBIENTAL  

Consumo de energia | 3.290.527 Gj

Consumo de água | 1.869.087 m3

Resíduos valorizados | 71%

Emissões CO
2
e | 241.724 tCO

2
e

-9%

-4%

-18%

-13%

2012 2013

4.523.375

3.290.527 

2012 2013

295.671

241.724

2012 2013

2.049.402

1.869.087 

Consumo de Energia (GJ)

 

Emissões CO
2
e (tCO

2
e)

 

Consumo de Água (m3)
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RETALHO

E N Q U A D R A M E N T O

A estratégia de sustentabilidade da Sonae tem como 
propósito apoiar o negócio de retalho a alcançar os seus 
objetivos estratégicos, gerindo os principais aspetos sociais, 
ambientais e económicos com um impacto real nas 
operações e nas expectativas dos stakeholders.

Com a redefinição da Estratégia de Sustentabilidade em 
2012, foram identificados e comunicados os compromissos 
nos quais assenta o programa de sustentabilidade para o 
triénio 2013-2015 – Our Way to a Sustainable Life.

Assente em três eixos de atuação Better Purpose, Better 
Planet e Better People, este programa materializa-se em 
ações concretas e transversais a toda a empresa, com 
metas, responsáveis e um prazo de implementação claro e 
transparente a toda a empresa.

Para melhor ajustar a estratégia de sustentabilidade, desen-
volvemos, de forma periódica, processos de consulta a 
stakeholders. O roadmap de sustentabilidade para o triénio 
de 2013-2015 beneficiou desta consulta, tendo permitido: 

(i) Identificar e sistematizar os temas de sustentabilidade 
mais relevantes,

(ii) Compreender qual o estado da arte, de acordo com a 
perceção dos stakeholders, 

(iii) Tomar conhecimento das expectativas dos stakeholders, 

(iv) Perceber quais as principais oportunidades de melhoria 
e o caminho que teríamos que percorrer para nos posicio-
narmos de acordo com as expectativas dos stakeholders e 

(v) Priorizar as oportunidades de melhoria a endereçar de 
acordo com a relevância atribuída a cada um dos temas de 
sustentabilidade e a cada um dos stakeholders. 

Para a Sonae MC, 2013 foi um ano de consolidação da atividade e diversificação dos seus negócios e produtos disponibilizados, 
tendo acelerado o investimento em práticas diferenciadoras no setor. A promoção de escolhas responsáveis e saudáveis junto 
dos nossos clientes, o lançamento de produtos inovadores, como a Yämmi ou as novas gamas da My Label são hoje práticas 
de referência que estão a mudar a forma de fazer negócio no retalho. Num contexto económico difícil, reforçámos a nossa 
relação de parceria com os produtores nacionais, de que é exemplo o Clube de Produtores, tendo contribuindo com investimento 
e conhecimento para o desenvolvimento de uma indústria agroalimentar competitiva, eficiente e inovadora. As nossas marcas 
oferecem, cada vez mais, uma melhor proposta de valor, facto reconhecido pelos consumidores através das consecutivas 
distinções enquanto Marca de Confiança.” 

Luís Moutinho, CEO Sonae MC

“Com a ambição de continuar a crescer, a Sonae SR solidificou a presença em Portugal e deu continuidade ao investimento 
significativo na internacionalização para novas geografias, marcando hoje presença em 22 países. Este processo de expansão 
contribui para o reforço progressivo das receitas internacionais da Sonae fora da Península Ibérica, ao mesmo tempo que 
permite beneficiar da exposição a mercados com diferentes estádios de crescimento económico. Em 2013, a Zippy e a Worten 
foram reconhecidas como Marca de Confiança dos portugueses, demonstrando que somos uma referência sólida de qualidade 
e excelência no mercado português, estatuto que queremos conquistar também noutras geografias. Temos confiança total na 
nossa capacidade de ultrapassar barreiras e de continuar a fazer crescer as nossas marcas, cujas conquistas só foram possíveis 
graças ao esforço e um trabalho árduo das nossas equipas.”

Miguel Mota Freitas, CEO Sonae SR
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Better Purpose

Promover a adoção de estilos de vida saudáveis e manter infor- 
mados os clientes Sonae, assegurando-lhe os esclarecimentos 
necessários para que efetuem escolhas nutricionalmente equili- 
bradas e responsáveis.  

Apostar na promoção do bem-estar social das comunidades 
onde a Sonae marca presença, contribuindo para o fortaleci- 
mento da cidadania e coesão social

Eixos Estratégicos Compromissos

Oferta responsável e escolha informada

Contribuito para a Sustantibilidade do Pescado

Responsabilidade nos produtos marca própria

Multiplicação da partilha e promoção do 
bem-estar social

Better People

Desenvolvimento do capital humano Promover o bem-estar e investir no desenvolvimento das capa- 
cidades e competências dos colaboradores, enriquecendo conti- 
nuamente a cultura da Sonae

Integrar a sustentabilidade na cadeia de fornecimento e alinhar 
as práticas dos fornecedores com as políticas da Sonae

Responsabilidade na cadeia do fornecimento

Bem-estar e satisfação interna

Eixos Estratégicos Compromissos

Better Planet

Gestão eficiente do desempenho ambiental

Impacto ambiental das embalagens

Sonae “footprint”

Focar na melhoria constante para um desempenho ambiental 
de excelência, constituíndo não apenas um fator de diferenciação, 
mas também uma condição fundamental para o desenvolvi- 
mento sustentável dos negócios da Sonae

Eixos Estratégicos Compromissos
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B E T T E R  P U R P O S E

OFERTA RESPONSÁVEL E ESCOLHA INFORMADA

Para disponibilizar uma oferta responsável e promover a 
escolha informada dos consumidores, apostamos, por um 
lado, na disponibilização de uma ampla gama de produtos e 
serviços que vão ao encontro das necessidades e expec-
tativas dos clientes e, por outro, na comunicação e conscien-
cialização dos consumidores para as temáticas da saúde, 
nutrição e qualidade e segurança dos produtos que consomem. 

Adicionalmente, garantimos que todos os produtos dispo-
nibilizados são sujeitos a um processo rigoroso de controlo 
de qualidade e segurança antes de serem disponibilizados 
aos consumidores.

Objetivos da Política Nutricional

 Comprimento dos requisitos legais e internos no 
desenvolvimento de produtos de Marca Própria;

 Melhorar continuamente o perfil nutricional dos produtos 
alimentares; 

 Disponibilizar no rótulo dos produtos marca Continente a 
informação necessária para permitir uma compra 
consciente;

 Trabalhar em parceria com os vários stakeholders 
nacionais na implementação de programas, ações e 
atividades educativas;

 Desenvolver campanhas de promoção de um consumo 
saudável e consciente;

 Através da equipa de nutricionistas interna, prestar 
esclarecimento e aconselhamento nutricional nas lojas 
Continente de forma gratuita;

 Realizar ações de sensibilização para crianças e jovens 
em idade escolar, bem como para outros grupos 
populacionais como adultos, idosos e grupos de risco.

Saúde e Nutrição

Conscientes do nosso papel perante o consumidor, 
formalizámos a nossa política de saúde e nutrição para os 
produtos de marca própria Continente. Esta política resulta 
de um conjunto de práticas consolidadas que permitem 
manter os consumidores informados, facilitando escolhas 
alimentares de qualidade, saudáveis e seguras.

O desenvolvimento desta política tem em consideração as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde e de 
vários stakeholders nacionais e internacionais, como por 
exemplo, a Plataforma contra a Obesidade da Direção Geral 
de Saúde. A política está assente na melhoria contínua da 
qualidade nutricional dos seus produtos e também em 
estratégias de promoção de estilos de vida saudáveis e na 
prevenção de doenças crónicas não transmissíveis, como a 
obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e alguns 
tipos de cancro.

Otimização do perfil nutricional

A otimização do perfil nutricional dos produtos de marca 
Continente continua a ser uma aposta da empresa, de forma 
a promover uma oferta responsável.

Esta boa prática tem como principais objetivos reduzir os 
teores de sal, gordura total, gordura saturada e açúcar; eli-
minar as gorduras hidrogenadas e conseguir o enrique ci-
mento em micronutrientes (vitaminas e minerais) de diver-
sos produtos. Em 2013, investimos na alteração das receitas 
dos cereais e envolvemos os respetivos forne cedores com o 
objetivo de garantir uma mudança coerente entre todos.  
Os principais resultados foram:

 Redução de 1,7 toneladas de gorduras saturadas em  
2 cereais de pequeno-almoço;

 Eliminação de gorduras hidrogenadas nos cereais de  
 pequeno-almoço; 

 Redução de alergénios de um tipo de cereal de  
 pequeno-almoço.

Semáforo nutricional 

Diariamente são desenvolvidos e lançados para o mercado 
novos produtos alimentares, dificultando ao consumidor 
uma escolha informada e consciente. Com o propósito de 
contornar esta questão e informar e educar o consumidor, 
temos o Semáforo Nutricional, um sistema de informação 
nutricional inovador exclusivo da marca Continente.

O Semáforo associa um código de 3 cores, semelhante a um 
semáforo de trânsito, à percentagem de VDR (Valor Diário 
de Referência) para quatro nutrientes específicos: gordura, 
gordura saturada, açúcar e sal, tendo em conta a dose de 
alimento.

Para que o consumidor possa também ter uma escolha mais 
informada no que respeita a composição nutricional dos 
restantes produtos disponíveis em loja, foi disponibilizado o 
Cartão Conversor com valores de referência dos nutrientes 
considerados no Semáforo Nutricional.
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Semáforo nutricional

Movimento Hiper Saudável

Sensibilizar e mobilizar a sociedade portuguesa para a 
mudança de atitudes e comportamentos em prol de 
melhores hábitos alimentares e de um estilo de vida mais 
saudável são os objetivos do Movimento Hiper Saudável 
Continente. 

No seu terceiro ano de implementação, o Movimento Hiper 
Saudável procura chegar a crianças, jovens, adultos e idosos 
através de três tipos de iniciativas complementares:

a) Aconselhamento Nutricional;

b) Ações de Sensibilização;

c) Palestras, Eventos e Parcerias.

a) Aconselhamento Nutricional

O aconselhamento nutricional é uma realidade nas lojas 
Continente desde 2009 e tem como objetivo auxiliar o 
consumidor no momento de decisão.

Com a iniciativa do aconselhamento nutricional, em 2013, foi 
possível executar 3.384 rastreios, 1.865 aconselhamentos 
nutricionais, 681 consultas de seguimento e 900 acom-
panhamentos nas compras com o apoio dos Nutritional 
Personal Shoppers.

b) Ações de Sensibilização

Em 2013, foram desenvolvidas 4 ações de sensibilização 
com temas distintos: “Faz a Prova dos 5 e Soma Saúde!”, 
“Começa o Dia com Energia”, “Prova do Mar – Escolhe 
Pescado, Escolhe Saúde!” e “Nutritional Personal Shopper – 
Comprar Saudável”.

Partilhando o propósito de sensibilizar os clientes para 
hábitos alimentares mais saudáveis, estas iniciativas 
incidiram sobre 4 temas distintos: 

 Consumo de frutas e legumes;

 Importância do pequeno-almoço;

 Consumo de peixe;

 Escolhas informadas e conscientes na hora de fazer as 
compras.

Em 2013, realizaram-se 308 ações de sensibilização com 
6.520 participantes, dos quais 5.038 são crianças e jovens 
em idade escolar.

Gordura

ALIMENTOS (POR 100g)

Baixo

≤ 3g

Elevado

>20g

Médio

3g - 20g

Gordura
Saturada

Baixo

≤ 1,5g

Elevado

>5g

Médio

1,5g - 5g

Açucares
Baixo

≤ 5g

Elevado

>12,5g

Médio

5g - 12,5g

Sal
Baixo

≤ 10,3g

Elevado

>1,5g

Médio

0,3g - 1,5g

Desde 2009, já 
aconselhámos 
mais de 32 mil 

clientes

Desde 2010 foram 
realizadas mais de 700 
ações de sensibilização, 

com mais de 16.700 
participantes
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Os colaboradores foram envolvidos no Movimento Hiper 
Saudável, com o objetivo de adquirirem novos conhe ci-
mentos na área da alimentação e nutrição, que permitam, 
por um lado sensibilizar para a importância de uma alimen-
tação saudável baseada na Roda dos Alimentos e, por outro, 
garantir que conhecem as campanhas promovidas e sabem 
interpretar o Semáforo Nutricional.

c) Palestras, Eventos e Parcerias

O envolvimento com a sociedade é fundamental para 
garantir uma mudança real de hábitos de consumo na 
população. Em 2013, continuámos a desenvolver parcerias 
com diversas organizações que partilham dos mesmos 
objetivos do Movimento Hiper Saudável e da nossa política 
de saúde e nutrição.

“Faz a Prova dos 5 e Soma Saúde”, para pré-escolar e 1º ciclo 

Sensibilizar para a importância do consumo diário de hortofrutícolas de cores variadas;

Potenciar o consumo diário de fruta e legumes;

Aprofundar o conhecimento sobre os vários tipos de hortofrutícolas que podem ser consumidos, através do contacto direto
com os mesmos.

“Começa o Dia com Energia”, para pré-escolar e 1º ciclo

Realçar a importância da toma diária do pequeno-almoço;

Fornecer conhecimentos sobre quais as escolhas alimentares mais saudáveis que poderão constar no pequeno-almoço.

“Prova do Mar – Escolhe Pescado, Escolhe Saúde” , para 1º e 2º ciclo

Alertar para a importância do consumo regular de pescado;

Alargar o conhecimento sobre os vários tipos de pescado que podem ser consumidos;

Desmistificar alguns conceitos sobre os enlatados e a aquicultura;

Fomentar a defesa dos ecossistemas de ambiente marinho e costeiro do mar português;

Despertar a curiosidade das crianças, através do contacto direto com o pescado, para que, através delas, a mensagem

possa ser passada também aos pais.

“Nutritional Personal Shopper – Comprar Saudável”,  do pré-escolar ao secundário

Fornecer conhecimentos sobre quais as escolhas alimentares mais saudáveis para a realização de compras conscientes;

Sensibilizar para a importância de uma alimentação saudável baseada na Roda dos Alimentos

Descodificar a rotulagem nutricional

Divulgar o semáforo nutricional como uma ferramenta facilitadora de escolhas alimentares mais saudáveis

Objetivos 
das ações de 

sensibilização 

 

Parceria 
com a Notícias

Magazine

6 artigos diferentes 
entre maio e junho 

com o intuito de desenvolver 
conteúdos informativos sobre 

alimentação saudável 
para a Notícias.
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Com este propósito, participámos em algumas palestras, 
direcionadas a alunos de Nutrição e Dietética, com o intuito 
de divulgar o Movimento Hiper Saudável e de dar a conhecer 
o Semáforo Nutricional como uma ferramenta facilitadora 
de escolhas alimentares mais saudáveis. As palestras 
realizaram-se nas seguintes instituições de ensino: 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências da 
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, Instituto 
Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz e Instituto 
Politécnico de Leiria. 

Adicionalmente participámos em eventos relevantes 
organizados por nós em parceria nomeadamente:

 Greenfest, no Centro de Congressos do Estoril, pelo 2º 
ano consecutivo;

 Congresso da Associação Portuguesa dos Nutricionistas, 
no Centro de Congressos de Lisboa;

 Comemorações do Dia Mundial da Hipertensão que 
decorreram em Santa Maria da Feira, em parceria com a 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão;

 Semana comemorativa do Dia Mundial da Criança na 
Gulbenkian, com a Nutriventures, durante a qual foram 
realizadas diversas atividades sobre alimentação;

 Caminhada promovida pelo Continente, em parceria com 
o Solinca, na qual o Movimento Hiper Saudável participa 
com rastreios e aconselhamento nutricional;

 Quinzena da Alimentação, pelo quinto ano consecutivo. 
Em 2013 contou com a parceria da Nutriventures e 
abrangeu mais de 430 alunos do pré-escolar e 1º ciclo.

Apostar nas parcerias com as universidades e outras instituições de ensino e promover a realização de estágios 
relacionados com qualidade alimentar

No final de 2013, tínhamos 7 estagiários e 6 parcerias com universidades, na área da qualidade alimentar.

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

Ver secção “Oferta responsável e escolha informada”, nomeadamente o Movimento Hiper Saudável.

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

Certificação prolongada por mais três anos.

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

Implementação do Continente +, uma aplicação a utilizar em telemóveis que permite aos colaboradores identificarem e 
avaliarem os produtos marca Continente através da leitura do código de barras do produto ou da descrição do produto.

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

Objetivo cumprido com mais de 25.000 análises sensoriais efetuadas.

Ver secção “Oferta responsável e escolha informada”.

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

Mais de 2.400 produtos rotulados com informação sobre ambiente e segurança, para além do exigido por lei.

Ver secção “Qualidade e Segurança do produto”.

Oferta responsável e 
escolha informada

Compromissos 
2013-2015

Desempenho
2013

       Compromisso cumprido                      Compromisso em cumprimento                      Compromisso não cumprido
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RESPONSABILIDADE NOS PRODUTOS MARCA 
PRÓPRIA

Retalho Alimentar

Demonstrando, por um lado, a preocupação em atingir 
públicos-alvo cada vez mais diversificados e, por outro, a 
promoção de uma alimentação equilibrada como um dos 
princípios básicos para uma vida saudável, temos uma larga 
oferta de produtos das gamas Continente Equilíbrio, 
Continente Biológico, Área Viva Continente e Continente Eco.

Em 2013, o nosso portfólio de produtos era composto por 213 
produtos Continente Equilíbrio, 75 Continente Biológico, 99 
produtos Área Viva Continente e 209 produtos Continente Eco.

Desenvolvimentos a destacar em 2013  

 Lançamento do Café Origens – As cápsulas de café com 
origens definidas são uma inovação no mercado português 
com origens tão definidas (Angola, Colômbia, Goa, Timor 
e Biológico). Cada uma das referências tem uma intensi-
dade e composição diferente, pensada para cada cliente. 
Todo o processo de transformação da matéria -prima é de 
origem nacional, bem como o embalamento e produção 
de embalagens. 

 Lançamento dos Iogurtes Continente com Fruta 100% 
Portuguesa – Este produto promove a Portugalidade e a 
aposta naquilo que é nacional, nomeadamente a Maçã de 
Alcobaça, Pêra Rocha e Ananás dos Açores.

 Relançamento da gama de Purés de Fruta para Bebés 
Preparados 100% com Fruta e fabricados em Portugal.

 

 Área Viva Continente, extensão de gama sem glúten.  
A Área Viva é um conceito dedicado tanto à alimentação 
saudável como a outros padrões alimentares, presente 
nas lojas Continente, Continente Modelo e Continente 
Bom Dia. Nos últimos anos, temos procurado alargar a 
oferta de artigos sem glúten dentro da Área Viva, o que 
reflete a nossa preocupação com a diversidade de artigos 
destinados ao público celíaco.

Laticínios / Congelados

DPH

Bebidas

Mercearia 

52 36

82 106

8 20

Desenvolvvimento de 
produto

55

50

28

75 6693

Alteração produto / fornecedor Renovação

Alimentar: Produtos não-perecíveis

(N.º de processos concluídos) 

87 57

16 6

7

88

625

80 25 49

48 4

Take Away

Padaria

Frutas e
Legumes

Charcutaria

Peixaria

Talho 16

Desenvolvimento
de produto

Alteração produto / fornecedor Renovação

Alimentar: Produtos perecíveis

(N.º. de processos concluídos) 
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 Desenvolvimento de outras gamas e produtos para ne-
ces sidades específicas: 

•	 Gelatinas	com	0%	de	açúcares;

•	 Lançamento	Gama	Continente	Vegetariano	–	Refeições	
Congeladas pensadas para os clientes mais exigentes e 
que fazem da alimentação um estilo de vida saudável;

•	 Lançamento	 de	 Gama	 de	 Chocolates	 Área	 Viva	
Continente com STEVIA;

•	 Mistura	de	vegetais	a	vapor	para	levar	ao	microondas;

•	 Novas	sementes	Área	Viva	Continente:	chia,	flocos	de	
aveia fina e farelo de aveia.

•	 Lançamento de novas gamas de produtos MYLABEL – 
A marca MYLABEL tem registado um crescimento 
significativo e este ano a Sonae investiu no lançamento 
de novas gamas no sentido de disponibilizar produtos 
direcionados para segmentos específicos. 

•	 Lançamento da Gama Continente Cotton Care, uma 
gama de pensos e tampões hipoalergénicos 100% de 
Algodão Orgânico. 

 Marca Contemporal: Extensão da marca
Em 2013, os vinhos Contemporal obtiveram 22 distinções, 
maioritariamente em concursos internacionais de grande 
prestígio. Com o objetivo de elevar o posicionamento da 
marca lançámos a gama Contemporal Selection e a Gama 
de Vinhos do Porto com uma imagem elegante e premium.

 Lançamento de novas gamas de produtos Fácil & Bom 
A gama Fácil & Bom foi criada para servir uma nova gama 
de prontos-a-comer e prontos-a-cozinhar e que inclui 
produtos das áreas de Take-Away, Talho, Peixaria, 
Charcutaria e Frutas e Legumes. Esta gama de produtos 
é concebida, desenvolvida e testada pelo Continente e 
está assente num processo de desenvolvimento com 
várias etapas: conceção da ideia, desenvolvimento de 
uma ficha técnica de produto, identificação e seleção de 
fornecedores e realização de testes de degustação e 
testes de validade.

A Fácil & Bom caracteriza-se por ser uma gama de 
produtos muito prática, que permite ao cliente preparar as 
suas refeições de uma forma fácil e rápida. 

2013 foi um ano de muito dinamismo e mudanças na 
gama Fácil & Bom, com destaque para as seguintes 
atividades:

1) Lançamento de novos produtos, como por exemplo a 
Francesinha (gama Pronto-a-comer) e o Frango 
recheado (gama Pronto-a-cozinhar) e de várias outras 
soluções de Pronto-a-cozinhar, que permitem ao 
cliente seguir as instruções de confeção que acom-
panham o produto adicionando sempre um toque 
pessoal ao seu cozinhado.

2) Renovação da imagem das embalagens.

3) Participação em vários eventos internos: Congresso 
das Sopas de Tomar, Mega Pic-Nic e Mercado dos 
Sabores.

4) Realização da 1ª Feira Fácil & Bom em 44 lojas onde, 
durante 15 dias, os nossos clientes tiveram oportu-
nidade de degustar a nossa gama.

5) Renovação do espaço em loja, para comunicação  
da gama.

6) Envolvimento de novos parceiros como a Escola de 
Hotelaria e Turismo de Lisboa, na captação de novas 
ideias para a gama e na introdução de refeições 
desenvolvidas pelos alunos finalistas.

A marca Continente foi, sem dúvida, uma das nossas fortes 
apostas este ano, nomeadamente através do enfoque no 
que é nacional e regional. Por exemplo, na área dos Frescos, 
comunicámos a nacionalidade e regionalidade dos produtos 
para enaltecer a qualidade dos mesmos. 
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Retalho Não Alimentar

A área não alimentar disponibiliza todo um universo de 
produtos e serviços, onde o cliente é convidado a dar vida 
nova à sua casa levando bem-estar e conforto, de um modo 
simples, rápido e low cost.  

Desenvolvimentos a destacar em 2013

Rebranding da marca Kasa Modelo para Kasa – Em 2013, foi 
concluído o processo de rebranding da marca Kasa Modelo 
para Kasa, através da renovação inovadora dos lineares de 
casa como montras de produto. Esta inovação permitiu: 

 Criar mini ambientes de casa sobre paletes pintadas de 
branco, de forma inspiradora, low cost e com total alinhamento 
com o universo hipermercado em que se insere a criação de 
mini-montras ao nível dos olhos e das mãos dos clientes.

 Lançar produtos de design próprios e exclusivos, com 
novas linhas nas gamas de Festa, serviços de louça, de 
lençóis e toalhas, com acompanhamento pelo programa 
“Querido, Mudei a Casa”.

 Incluir o Catálogo Kasa no Continente Online, comple-
mentando a venda nas lojas.

 Disponibilizar os produtos, através do conceito de stock 
virtual, onde os mesmos poderão ser entregues em casa 
ou preparados para levantamento numa loja física da 
preferência do cliente. 

Yämmi: O Robot de Cozinha para Foodlovers Inteligentes

O Continente, sempre atento às famílias portuguesas, às 
suas aspirações e a novas formas de simplificar os prazeres 
da vida, estabeleceu para si o desafio de criar uma máquina 
de cozinhar multifunção acessível à generalidade das 
famílias. Foi assim que nasceu a Yämmi, um produto 
desenvolvido pelo Continente de raiz, com reconhecimento 
e certificações internacionais.

Com a introdução da Yämmi tornámo-nos na segunda marca 
de distribuição em todo o mundo e primeira em Portugal e 
na Europa, a lançar uma máquina de cozinhar multifunções.

Merchandising Popota – De forma totalmente inovadora, a 
Popota deixou de ser apenas um símbolo Sonae associado a 
crianças e a uma época específica do ano (Natal) para ser 
transformada numa licença comercializável de peluches, 
jogos, vestuário, entre outros, vendidos em exclusivo nas 
lojas Continente.

Note.it nos CTTs – Consiste na comercialização da nossa 
marca própria Note.it noutros operadores, neste caso e pela 
primeira vez, nos CTTs. 

Balcão de Venda Ativa – Construção de um balcão 
inteligente, que reduz o tempo de espera no atendimento, o 
número de movimentos dos colaboradores e que tornou o 
contacto do colaborador sempre frontal com o cliente.

Concurso literário – Uma iniciativa destinada a oferecer aos 
autores amadores portugueses a oportunidade de lançarem 
um livro, editado pela book.it e com distribuição nacional (em 
todas as lojas Continente, Worten e book.it)

Tracer – O prazo de entrega de óculos com graduações de 
stock melhoraram com a instalação de um equipamento que 
lê as oculares das armações, permitindo que as lentes já 
venham cortadas do Fornecedor de acordo com todos os 
parâmetros solicitados. 

Serviço de medicina dentária – Tratamentos dentários nas 
lojas Well´s. Em 2013, a Well´s abriu 3 clínicas dentárias Malo 
Cllinic, sendo pioneira na prestação deste serviço em 
parafarmácias e hipermercados. 

Cadernetas de descontos Well’s – Foi a primeira marca de 
retalho de saúde e bem-estar a criar cadernetas de 
descontos segmentadas e a distribuí-las de forma massiva 
junto dos seus principais públicos-alvos. 

Rebranding das marcas de produtos não alimentares 
nomeadamente Note.It, Zoko, Continente, Continente 
Seleção, Wild Nature, É Continente e Pack.it.
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Objetivos do Processo de Desenvolvimento das Marcas 
Próprias

 A satisfação dos Consumidores dos produtos de Marca 
Própria como razão de sucesso do negócio;

 Garantir que o desenvolvimento dos produtos da Marca 
Própria é consequência de uma preocupação contínua 
em cumprir todos os requisitos, com procedimentos 
cuidados, de forma a enquadrá-los nos seus objetivos;

 Assegurar uma organização mais profissionalizada que 
permita melhorar a eficiência operativa, garantindo à 
empresa uma maior produtividade e, aos seus colabo-
radores, uma maior satisfação no desempenho da sua 
atividade profissional;

 Estreitar as relações com os fornecedores com vista à 
obtenção de produtos com a qualidade desejada;

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

Qualidade e Segurança do produto

Uma das nossas prioridades é garantir a qualidade e 
segurança dos produtos de marca própria, controlando todo 
o processo desde a preparação dos produtos até à sua 
disponibilização em loja. De forma a atingir este objetivo, 
apostámos na certificação do desenvolvimento de produtos 
de marca própria, no feedback recebido sobre os nossos 
produtos e no diagnóstico contínuo de qualidade.

Certificação do desenvolvimento de produtos  
de marca própria

Em julho de 2013 demos continuidade ao alargamento da 
certificação do processo de desenvolvimento das Marcas 
Próprias. Após a certificação da área Alimentar em 2012, em 
2013 a certificação abrangeu a Worten, que assim alcançou 
a certificação ISO 9001, o referencial reconhecido interna-
cionalmente para a gestão da qualidade.

Monitorização da qualidade e segurança dos produtos 
Marca Própria 

Para os produtos de Marca Própria, existe uma equipa de 
profissionais especializados que se dedica à monitorização 
da qualidade e segurança dos produtos através de auditorias 
e análises físico-químicas, microbiológicas, sensoriais e 
performance realizadas em laboratórios internos e externos. 
Esta monitorização é adaptada a cada tipo de produto, uma 
vez que se encontram definidos os testes laboratoriais, 
controlos de produção e planos anuais de recolha e controlo 
dos produtos em comercialização. 

Para a área de retalho não alimentar, a segurança infantil é 
uma preocupação e compromisso permanente. A aprovação 
dos produtos passa pela realização de testes que evidenciem 
o cumprimento das normas, da legislação Europeia e do 
Caderno de Encargos para cada tipologia de produto.

A rotulagem nos produtos é outro aspeto essencial. Para além 
das informações obrigatórias, em 2013 analisámos mais  
de 2.400 produtos com o objetivo de introduzir informação  
na rotulagem, que permita ao cliente uma correta utilização.

Boas Práticas

 Processo de produção é acompanhado por técnicos 
internos e externos, sendo validadas as diferentes fases 
de produção;

 Entidades externas são subcontratadas para realizar 
inspeções nas fábricas de origem;

 Aquando da receção das mercadorias são realizados 
controlos laboratoriais em laboratórios localizados nos 
Entrepostos;

 São feitas verificações nos produtos antes da sua entrega 
às lojas.

Segurança alimentar nas lojas  

Em 2013, foi feita a revisão do sistema de gestão de se gu-
rança alimentar implementado nas lojas. Esta revisão im-
plicou a formação de chefes de frescos e responsáveis de 
segurança alimentar das lojas, sendo que para as novas lojas 
da Madeira foram incluídos também os colaboradores das 
secções. Neste âmbito foram concedidas cerca de 260 horas 
de formação a colaboradores através de 7 formadores espe-
cialistas em segurança alimentar.

Continente+ 

Em 2013, implementámos a aplicação Continente+, para 
utilizar em telemóveis (iphone e android) e que permite 
obter o feedback dos produtos marca Continente através do 
envolvimento dos colaboradores.

Esta aplicação permite identificar e avaliar os produtos 
marca Continente através da leitura do código de barras do 
produto ou da descrição deste e extrair relatórios de 
avaliação contribuindo para a garantia e monitorização da 
Qualidade dos Produtos Marca Continente.
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Aposta em análises sensoriais (Minilabs e Sensebus)

O Minilab e o Sensebus são laboratórios de análise sensorial 
móveis utilizados para auscultar a opinião dos consumidores 
dos produtos marca Continente. 

Estes laboratórios cumprem todas as regras de higiene e 
segurança alimentar necessárias para uma prova sensorial. 
O Minilab é utilizado nas lojas Continente enquanto o 
Sensebus é utilizado nas lojas Continente Modelo. 

Qualidade e Segurança – Produtos de Eletrónica

Os produtos disponibilizados pela Worten são sujeitos a 
rigorosos testes de qualidade e segurança com o objetivo de 
garantir a eliminação dos riscos para a saúde, a diminuição 
do consumo de energia elétrica, facilitar a valorização no 
final do ciclo de vida e como não podia deixar de ser a 
segurança do produto junto do consumidor final.

Qualidade e Segurança – Produtos de Têxtil

Nesta área os requisitos de segurança que são determinantes 
na aprovação de artigos da área infantil ganham especial 
relevância. O processo de produção é acompanhado por 
técnicos internos, são validadas as diferentes fases de 
produção, desde o protótipo, a amostra de pré-produção até 
à amostra final. Para além de suporte técnico por entidades 
internacionais são efetuadas inspeções nas fábricas de 
origem e controlo na receção do produto. Aquando da 
receção de produtos no Entreposto existe um plano de 
recolhas aleatórios de produtos que seguem para testes de 
toxicidade e para avaliação da eventual presença de 
substâncias químicas nocivas para a saúde.

2013 foi um ano marcado pela entrada nos Estados Unidos 
da América, o que implicou a necessidade de estudar e 
avaliar requisitos deste mercado com exigências ao nível de 
produto, distintas da União Europeia. Foi necessário preparar, 
corrigir e adaptar produtos, nomeadamente ao nível de 
marcações e etiquetagem, avaliação de novos parâmetros 
de desempenho, da toxicidade e do comportamento ao fogo, 
estabelecidos por imposições legais e normas dos EUA.

Boas Práticas de controlo de segurança

 Fiabilidade: Todos os produtos são analisados inicial-
mente, tendo em vista a despistagem de componentes e 
a garantia da fiabilidade dos produtos de modo a au-
mentar a sua vida útil.

 Inspeções de embarque: Todos os produtos de marca 
própria são inspecionados à saída, para que se garanta a 
conformidade do lote, tanto a nível estético como 
funcional e de segurança.

 Controlo de Qualidade em entrepostos: Todos os 
produtos existentes em armazém são alvo de ações de 
controlo, de acordo com um ranking de artigos/forne-
cedores pré-definido.

Feedback dos Clientes

Ouvir e perceber os clientes sempre foi uma prioridade da 
Sonae, como forma de melhorar e garantir, em todos os 
momentos, a sua total satisfação. O sistema de gestão das 
sugestões e reclamações tem como propósito tratar e dar 
visibilidade aos assuntos que envolvem a organização em 
planos de melhoria contínua, reforçando a nossa relação 
com os clientes por via do acompanhamento e resolução das 
reclamações.

Nesse sentido, em 2010, iniciámos a certificação do Sistema 
de Gestão das Sugestões e Reclamações pela Norma NP ISO 
10002:2007 sendo, atualmente, a única empresa no setor 
com este sistema certificado.

Todos os anos são efetuadas cerca de 20 auditorias internas 
e externas ao sistema, de modo a acompanhar as equipas, 
lojas e estruturas centrais no cumprimento dos requisitos do 
sistema e promover a melhoria contínua. Este sistema 
permite melhorar a satisfação dos clientes, implementar 
medidas corretivas, dar voz ao cliente na empresa e medir a 
qualidade dos serviços que prestamos.

• 6.144 clientes

• 25.195 avaliações 

• 6 ações Minilab 

• 7 do Sensebus 

Resultados
Minilab e 
Sensebus
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Worten Resolve – Apoio ao cliente

Este serviço permite apoiar todo o atendimento de pós-
venda dos clientes em loja, sendo que para isso:

 Despista falsas avarias apresentadas pelos clientes, 
resolvendo o problema no momento.

 Resolve avarias de fácil reparação, para que o artigo possa 
ser entregue no momento ao cliente.

 Proporciona serviços, como venda de acessórios e/ou 
componentes, de forma a complementar a necessidade 
de reparação apresentada.

O Worten Resolve permite não só a resolução de avarias, 
como também uma redução da quantidade de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos que potencialmente 
seriam gerados.

Provedoria Sonae

A Provedoria Sonae tem como objetivo dar seguimento 
oportuno a reclamações, queixas ou sugestões que lhe são 
dirigidas. A Provedoria está acessível a todos os colabo-
radores, clientes, fornecedores e público em geral, aten-
dendo todo e qualquer contacto com destino às áreas de 
negócio da Sonae (Sonae MC, Sonae SR, Sonae RP, Gestão 
de Investimentos, Sonae Sierra e Sonaecom), fazendo o 
respetivo encaminhamento e controlo de respostas.

O Provedor reporta diretamente ao Presidente do Conselho 
de Administração da Sonae.
provedoria@sonae.pt

Responsabilidade 
nos produtos marca 

própria

Compromissos 
2013-2015 

Desempenho
2013

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

Foram efetuados novos desenvolvimentos de produtos, diferenciadores e inovadores, como por exemplo os cafés 
Origens, a gama Fácil e Bom e o merchandising da Popota.

Ver secção “Responsabilidade nos produtos marca própria”.

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

Manutenção da certificação garantida.

Ver secção “Responsabilidade nos produtos marca própria”.

Certificar o processo de desenvolvimento marcas próprias da Worten.

Certificação concedida em 2013.

Ver secção “Responsabilidade nos produtos marca própria”.

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

Politica formalizada.

Ver secção “Oferta responsável e escolha informada

       Compromisso cumprido                      Compromisso em cumprimento                    Compromisso não cumprido



R E L A T Ó R I O  D E  S U S T E N T A B I L I D A D E

SUSTENTABILIDADE DO PESCADO

Definimos uma Política de Pescado tendo em vista a susten-
tabilidade dos ecossistemas, das espécies e stocks de 
pescado de forma a cumprir toda a legislação nacional e 
comunitária aplicável ao setor das pescas. A Política de 
Pescado apresenta como principais vantagens:(i) a garantia 
de inexistência de fornecedores que estejam nas listas 
negras da Greenpeace, (ii) a introdução de novas etiquetas 
no Pescado Fresco (CCL – Comprovativo de Compra de 
Pescado Lota), (iii) escolha de fornecedores consoante os 

métodos de pesca utilizados, (iv) respeito pela legislação, 
pelas denominações científicas e pelas dimensões mínimas 
do pescado e (v) transmissão de confiança e lealdade aos 
consumidores.

Para saber mais sobre a Política de Sustentabilidade, 
consulte o site Sonae em:
http://www.sonae.pt/pt/sustentabilidade/politica-de-ambiente/

O Traffic light system é um sistema de apoio à decisão de 
compra do pescado, que permite avaliar as alternativas mais 
sustentáveis a comercializar. Este sistema facilita a classi fi-
cação de determinada espécie fornecida por cada forne-

cedor mediante o método de captura utilizado. Consoante o 
método de pesca atribuímos a cor vermelha, amarela, verde 
ou azul.

Traffic light system

4%

AquaculturaExistência de alguns problemas relativamente ao método de 
pesca utilizado

Os métodos de pesca causam pouco perigo à existência da 
espécie e dos ecossistemas

Os métodos de pesca utilizados prejudicam outras 
espécies / habitats

31%

24%

41%

2012

4%

44%

32%

20%

2013

Requisitos dos Fornecedores de pescado Sonae

Quando os fornecedores assinam um contrato com a Sonae, 
comprometem-se a: 

(i) Respeitar e cumprir as quotas máximas de captura de 
pescado legalmente estabelecidas, 

(ii) Atuar segundo as suas artes de pesca para não prejudicar 
os fundos marinhos e ecossistemas, 

(iii) Agir de acordo com uma política de captura de pescado 
sustentável e 

(iv) Fornecer pescado capturado exclusivamente em 
embarcações que não constem da “lista negra” da 
Greenpeace, obrigando-se a apresentar documentos 
comprovativos do seu cumprimento sempre que tal seja 
solicitado. Adicionalmente, é obrigatório que os 
documentos que acompanham a mercadoria contenham 
informação sobre espécie, lote, zona de captura e 
método de captura. Anualmente é solicitada atualização 
desta informação e do nome dos navios, certificados, 
nome dos capitães e porto de desembarque.

Outra forma de efetuar o controlo dos fornecedores é 
através das auditorias de qualidade efetuadas. 
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Contributo para a sustentabilidade  
do pescado

De forma a contribuir para a sustentabilidade do pescado, 
implementámos as seguintes medidas:

 Aposta na compra de pescado nas Docapesca;

 Promoção do aumento da quantidade de compras de 
Bacalhau Seleção7;

 Promoção do aumento das vendas nos produtos de 
Aquacultura;

 Introdução de produtos biológicos;

 Aposta na compra de bacalhau da Noruega (stock 
sustentável);

 Proibição da venda de Alabote de Gronelândia e Cação;

 Promoção da redução de compras resultantes de método 
de arrasto, com particular enfoque no arrasto de fundo;

 Redução das compras e vendas de Tamboril.

A par destas medidas, pretendemos despertar os consu-
midores para a problemática da sustentabilidade do pescado 
para que estes ajudem a contribuir para a proteção da 
biodiversidade marinha, nomeadamente através da não 
comercialização de espécies ameaçadas. Uma das formas 
mais visíveis de concretizar este objetivo foi dar maior 
visibilidade aos produtos provenientes de métodos de 
captura mais sustentáveis, mas também através da reali-

zação de ações de sensibilização, palestras, eventos e 
parcerias no âmbito do Movimento Hiper Saudável. 
Adicionalmente, estamos a comunicar a etiqueta CCL 
(certificado compra de lota) nas bancas de peixe fresco, 
temos cartazes na peixaria que explicam esta etiqueta e 
estamos em contacto com a Marine Stewardship Council8 

(MSC) para promoção da pesca sustentável.

7 Entre outros atributos, nomeadamente de qualidade, o Bacalhau Seleção é capturado pelo método de pesca à linha, método ancestral que previne a manutenção dos 
stocks de pescado no mar.
8 A MSC é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo definir os standards para a pesca sustentável.

Aumento
da Pesca

Sustentável

Aumento das
quantidades 

compradas do
Bacalhau Seleção

Introdução
dos Produtos

Biológicos

Aumento 
das Vendas nos

produtos de
Aquacultura

Compra
de pescado

nas Docapescas

Diminuição
da Pesca não
Sustentável

Probibição na venda
do Alabote

da Gronelândia
e Cação

Redução
nas compras e

quantidades vendidas
do Tamboril

Redução de compras
resultantes do Método

de Arrasto

Compra de Bacalhau
proveniente
da Noruega

Medidas implementadas para melhorar a Pesca 
sustentável

Medidas implementadas  
para diminuir a Pesca não sustentável
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MULTIPLICAÇÃO DA PARTILHA  
E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL 

Na Sonae, acreditamos que os nossos negócios poderão 
contribuir para a promoção do bem-estar social e cultural 
das comunidades onde operamos. Tendo este aspeto em 
consideração, continuamos a desenvolver o apoio à 
comunidade em seis eixos prioritários: Sensibilização 
Ambiental, Cultura, Educação, Saúde e Desporto, Ciência e 
Inovação e Solidariedade Social.

Orgulhamo-nos do nosso envolvimento com as comunidades 
através do apoio a projetos, quer seja de forma direta ou 
indiretamente através do envolvimento dos clientes, 
fornecedores e colaboradores no apoio à comunidade. 
Especificamente no que respeita à área de Retalho, o apoio 

global ascende a 9,4 milhões de euros, num total de 1.457 
instituições apoiadas. Adicionalmente é de destacar que, em 
2013, reforçámos a nossa preocupação com as famílias 
portuguesas, apoiando a poupança através do Cartão 
Continente e as cadernetas de descontos Well’s, a primeira 
marca de retalho de saúde e bem-estar a criar cadernetas 
de descontos segmentadas e a distribuí-las de forma 
massiva junto dos seus principais públicos-alvo.

Em 2013, cerca de 3,4 milhões de clientes beneficiaram dos 
descontos e benefícios do Cartão Continente e dos talões de 
desconto, nomeadamente, combustível, ginásios, saúde, 
cultura e desporto.

Sensibilizar os clientes para a problemática da sustentabilidade do pescado

Reforçámos a comunicação da etiqueta CCL nas bancas de peixe fresco. Esta etiqueta representa peixe de lota e é 
uma forma de comunicação de pesca sustentável. Adicionalmente colocámos cartazes na peixaria que explicam 
esta etiqueta e iniciámos negociações com um parceiro credível para promoção da pesca sustentável, sendo que 
em 2014, iremos reforçar a nossa ação junto dos clientes.

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

Aumentámos a percentagem de pescado proveniente de métodos de pesca sustentáveis, passando de 24% em 
2012 para 31% em 2013. Este objetivo foi atingido maioritariamente em pescado fresco, através do aumento de 
compra nas lotas nacionais.

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

Iniciou-se um trabalho de sensibilização junto dos fornecedores de bacalhau no sentido de promover a 
sustentabilidade do negócio. Em 2013 assegurámos que todos os nossos fornecedores de bacalhau estavam 
certificados pelo Marine Stewardship Council (MSC), a nível de matéria-prima para produção do seco salgado.

Implementar requisitos de sustentabilidade progressivamente mais exigentes

A pescada é um artigo que está sempre no topo das vendas. Em 2013 iniciámos transferência de compras de uma 
localização identificada pela Greenpeace como região de risco, para uma segunda localização, onde trabalhamos 
com fornecedores certificados pela MSC. Além disso, limitámos a compra de solha às espécies e zonas de captura 
não identificadas na lista vermelha da Greenpeace.

Contributo para 
a Sustentabilidade

do Pescado

Compromissos for 
2013-2015 

Desempenho
2013

       Compromisso cumprido                  Compromisso em cumprimento                Compromisso não cumprido

Sensibilização
Ambiental

Cultura Ciência
e Inovação

Educação Saúde
e Desporto

Solideriedade 
Social
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O Cartão Sport Zone também aumentou a sua penetração 
e envolvimento com os clientes, contando, no final de 2013, 
com cerca de 1 milhão de famílias praticantes de desporto e 
de atividades ao ar livre, tendo contribuído para o reforço da 
liderança da Sport Zone no retalho desportivo em Portugal.

Sensibilização Ambiental  

 Equipa Worten Equipa (EWE) – Lançado em 2009, o EWE 
é um projeto de responsabilidade social da Worten, que 
tem como objetivo contribuir para um ambiente livre de 
resíduos nefastos para o ambiente, ao mesmo tempo que 
apoia aqueles que mais precisam.

 Nos últimos cinco anos, o EWE recolheu mais de 23 mil 
toneladas de REEE9 e ofereceu mais de 13 mil novos 
equipamentos a um total de 1.280 instituições, o que se 
traduz no apoio direto a mais de 314 mil pessoas 
carenciadas.

 Projeto “Pegada Ecológica de Produtos Alimentares” 
(PEPA) – O Continente apoia a Quercus, em regime de 
mecenato, no desenvolvimento deste projeto, que visa o 
acompanhamento e a capacitação de produtores 
portugueses no âmbito da aplicação da metodologia 
europeia padronizada para o cálculo da “Pegada Ecológica 
de Produtos Alimentares” que está a ser desenvolvida 
pela Comissão Europeia (CE). O PEPA pretende contribuir 
para o aumento da competitividade e sustentabilidade 
dos produtos do setor agro-alimentar português, através 
da criação de uma rede de transferência de conhecimento 
e de partilha de informação que opere a melhoria do 
conhecimento sobre o cálculo e a pegada ecológica de 
produtos na área alimentar.

Saúde e Desporto

 Através da Sport Zone, promovemos a organização de 
eventos para o fomento do desporto como, Meia 
Maratona Sport Zone, Corrida da Mulher, Marginal à Noite 
Sport Zone, Deeply-Circuito Nacional de Surf esperanças, 
Gira Vólei, Sport Zone Soccer Camp, Sport Zone Island.

 Com o Projeto Pêra do Continente, foi possível doar 
diversos produtos alimentares, que se traduziram na 
oferta de pequenos-almoços a 613 crianças carenciadas 
em 10 escolas do Grande Porto.

Ciência e Inovação

 Como membro da COTEC temos o objetivo de contribuir 
para uma cultura de inovação e apoiar a aposta em 
investigação em Portugal.

 Agile Marathon – Maratona de inovação na área do 
e-commerce, em parceria com o Centro de Competências 
de Inovação e Desenvolvimento de Produtos e Serviços 
(CiPS) da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto (FEUP).

Solidariedade Social  

A solidariedade social continua a ser muito relevante, 
principalmente no contexto sócio-económico atual, pelo que 
continuámos a apoiar organizações reputadas e com resultados 
concretos e tangíveis no que diz respeito à promoção do bem-
estar social: Aldeias SOS Criança, AMI, Associação Ajuda de Mãe, 
Banco Alimentar Contra a Fome, Cáritas Portugal, Cruz 
Vermelha Portuguesa, Make a Wish, entre outras.

 Portugal mais Feliz (Worten) - Apoio a famílias 
carenciadas na reconstrução dos seus projetos de vida, 
combatendo a pobreza e a exclusão social. Com esta 
iniciativa, em 2013, atingimos o valor de 175.000€ 
angariados para a Cruz Vermelha Portuguesa, através de 
200 mil embrulhos de Natal vendidos.  

 Projeto Banco Solidário Animal (Continente) - Projeto 
que consistiu no desenvolvimento de uma iniciativa de 
solidariedade de recolha de artigos para animais 
(sobretudo alimentação) em parceria com Animalife e as 
90 associações de animais abandonados por ela 
representadas.

 Missão Sorriso (Continente) - Em 2013, a Missão Sorriso 
ultrapassou os 2 milhões de euros doados, dos quais mais 
de 1 milhão dizem respeito a produtos doados, 880 mil a 
projetos que beneficiaram de mais de 4 milhões de 
votações, envolvimento de mais de 5.500 voluntários da 
Cruz Vermelha Portuguesa e mais de 1.750 colaboradores 
em ações de recolha de alimentos.

 Projeto Nós (Mo) - Este projeto pretende ajudar causas 
que contribuem para a melhoria das condições de vida 
dos portugueses que mais precisam. Neste sentido, em 
2013 foram vendidos 25.000 cachecóis que se 
materializaram em 50.000€ angariados para a Make a 
Wish Portugal.

9 REEE significa Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
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B E T T E R  P L A N E T

GESTÃO EFICIENTE DO DESEMPENHO 
AMBIENTAL

Gestão e boas práticas ambientais

Certificações ambientais

Em linha com os anos anteriores, reforçámos o conjunto de 
Certificações Ambientais de acordo com a Norma 
internacional ISO 14001.

Em 2013 foram mantidas todas as 26 Certificações Ambientais 
de Instalações, das quais 7 foram renovações e 18 foram 
manutenções, tendo sido ainda renovada a Certificação 
Ambiental Corporativa para a Área de Retalho da Sonae. 
Adicionalmente foi concedida uma nova certificação para uma 
loja Worten.

O conjunto das certificações obtidas reflete a preocupação 
constante com o desempenho ambiental. 

Boas práticas ambientais

A implementação de boas práticas não se limita à gestão das 
lojas existentes, incluindo também novas instalações, 
grandes remodelações e entregas ao domicílios. 

Entre outras, podemos destacar a utilização de Tableau de 
Bord Ambiental nas lojas, a utilização de gases de 
refrigeração com menor impacte ambiental, a venda de 
sacos reutilizáveis, a gestão dos resíduos, quer gerados pela 
atividade, quer os depositados pelos clientes nas lojas, e a 
reutilização de caixas térmicas rígidas nas entregas ao 
domicílio.

O Tableau de Bord Ambiental é um sistema de monitorização 
de indicadores ambientais (água, energia, combustíveis, 
resíduos, etc.). Em 2013, todas as lojas Continente e Worten 
(Portugal) tinham esta ferramenta implementada.

Formalizar a estratégia de atuação da Sonae em matéria de apoio à Comunidade incluindo definição de 
áreas estratégicas, objetivos, e formas de reporte da informação.

Compromisso em cumprimento.

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

Dar continuidade a projetos com impactos sociais positivos na Comunidade, nas áreas da Saúde e 
Desporto, Educação, Solidariedade, Sensibilização Ambiental, Cultura, Ciência e Inovação.

Compromisso cumprido.

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

Dar continuidade aos investimentos efetuados na Comunidade

Aumentámos o orçamento de investimento na comunidade face a 2012, tendo aumentado de 10,1 
para 10,6M€.

Desenvolver e promover o voluntariado na empresa, através do Programa Sonae Activshare diversifi-
cando as ações e facilitando o acesso às mesmas.

Continuámos a promover o voluntariado na empresa. Em 2013, envolvemos 1.800 colaboradores em 194 ações 
desenvolvidas.

Multiplicação da 
partilha e promoção 
do bem-estar social

Compromissos 
2013-2015 

Desempenho
2013

       Compromisso cumprido                          Compromisso em cumprimento                      Compromisso não cumprido
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Gases de refrigeração

Em 2013, prosseguimos com o programa de melhoria 
contínua da eficiência das suas instalações de produção de 
frio para conservação de alimentos no parque de lojas 
alimentares (Continente), procurando utilizar gases de 
refrigeração com um impacte ambiental cada vez menor. 
Neste âmbito as principais iniciativas implementadas foram:

 Continuação da aposta na utilização do R290, em lojas de 
menores dimensões, sempre que tecnicamente viável;

 Utilização do gás R134, uma nova aposta iniciada em 2013;

 Implementação piloto de sistemas de refrigeração 
híbridos (em cascata) em 4 novas lojas, com a utilização do 
gás R134 no circuito primário de produção de frio positivo 
e do R744 (CO2) no circuito de produção de frio negativo.

Como resultado da nossa atuação, e não obstante o cresci-
mento orgânico registado, 2013 fica marcado pela redução, 
em 3 pp, da percentagem de utilização do gás R 404 – o mais 
nocivo em termos de efeito de estufa – e em 4 pp da percen-
tagem acumulada de utilização do conjunto dos gases mais 
nocivos para o ambiente (R404, R427 e R22).

1

26 
Certificações 
Ambientais 

mantidas

1 
Nova 

Certificação 
Ambiental

3

Continente

2

Continente 
Bom Dia

5

Worten 
(4 em Portugal 

e 1 
em Espanha)

8

Continente
Modelo

1

Área de 
Retalho da Sonae 

(corporativa)

1

Centro 
de Fabrico

(Centro de Processa-
mento de Carnes)

6

Entrepostos

Loja
Worten
Cascais

2011 2012 2013

R404 R427a Glicol R22 R134 R290 R744

2%

10%9%

79%

1% 1%2% 3% 1%

10% 9%
7%

82%
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Tipo de fluídos de refrigeração utilizados  
nas centrais de frio
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Gestão de resíduos  

A gestão de resíduos na área do Retalho abrange não só os 
resíduos produzidos no âmbito da sua atividade mas também 
os resíduos depositados pelos clientes nas nossas lojas, uma 
vez que procuramos promover e facilitar um comportamento 
ambientalmente mais responsável por parte dos cidadãos.

No ano de 2013, a área do Retalho foi responsável pela 
gestão de 62.993 toneladas de resíduos, o que corresponde 
a um aumento de 2,3% face a 2012. Este aumento está 
associado, por um lado, ao crescimento da atividade, e por 
outro, à redução de resíduos depositados pelos clientes nas 
lojas. Neste âmbito, é de notar:

 A dissociação do crescimento de resíduos gerados na ati-
vidade face ao crescimento do negócio, que evidencia os 
nossos esforços em minimizar o seu impacte ambiental;

 O aumento significativo na entrega de roupa de clientes 
nas lojas, reflexo de ações de sensibilização desenvolvidas, 
apesar de ser ter verificado uma diminuição de cerca de 
15% de resíduos depositados pelos clientes nas lojas.

Em 2013 continuámos a privilegiar a valorização dos 
resíduos, tendo conseguido aumentar a taxa de valorização 
para 79,4%, o que correspondeu a um aumento de 2,2pp 
face a 2012. Para o crescimento da taxa de valorização 
contribuiu, sobretudo: 

 Crescimento muito pouco expressivo (0,4%) da produção 
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs); 

 Dentro da parcela dos RSUs, o crescimento do envio para 
Valorização Orgânica e a redução do envio para Aterro, 
ambos bastante consideráveis;

 O aumento dos resíduos recicláveis gerados na atividade 
(essencialmente resíduos de embalagens).

Programas de Responsabilidade Ambiental  
para a Minimização de Resíduos

Entre as iniciativas que contribuem para que o volume de 
resíduos geridos seja menor, destaca-se a gestão da 
“Quebra”, isto é, do que se compra e não se vende, na Área 
Alimentar e o programa Outlet/ UTRAD (Unidade de Trata-
mento de Artigos Depreciados) da Worten. Por seu turno, o 
aumento da venda de sacos reutilizáveis e a substituição 
gradual de bolsas térmicas resulta na redução da produção 
de resíduos pelos seus clientes.

Em relação à área alimentar, esta dispõe de uma unidade 
central que tem por objetivo o controlo e redução da “Quebra”. 
Esta unidade contribui para a redução da potencial produção 
de resíduos, pois parte do que se compra e não se vende 
re sulta em resíduos. Os produtos que estão em boas con-
dições mas que não podem ser vendidos (na sua grande 
maioria, por deficiências na embalagem), são doados a 
organizações do 3º setor. Ainda de mencionar que através 
da interação constante com os fornecedores, descrita com 
maior pormenor na secção Better People, possibilitamos 
uma produção mais ajustada às preferências dos consu-
midores (resultando assim numa menor quantidade de pro-
dutos que não se vendem) e ainda incentivamos os forne-
cedores a utilizar embalagens com menor impacte ambiental.

58.567
ton.

Gestão de 
resíduos

Resíduos
gerados pela
atividade da

Sonae

Resíduos 
depositados 

pelos clientes 
nas lojas

+ 3,9% 
resíduos

4,426 
ton.

-15%
resíduos

Reciclagem Val. Orgância Val. Energética Aterro

2012 2013

39.72838.422

7.1575.804
3.1503.297

12.95814.067

Destino final dos resíduos

Venda de sacos 
reutilizáveis  

(2013 vs 2012)

+6% sacos APED
+ Continente 
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A UTRAD tem como objetivo a minimização da quebra global 
da cadeia de valor através da recuperação de artigos depre-
ciados para comercialização em Outlet, possibilitando a 
redução de quebras, resíduos e transportes, com a vantagem 
de proporcionar a troca de conhecimento entre parceiros e 
de aquisição de componentes, potenciando a reparabilidade 
dos artigos. Sem este serviço, estes artigos seriam enca-
minhados para reciclagem. Desta forma, o programa Outlet 
/ UTRAD tem benefícios que se estendem ao longo de toda 
a cadeia de valor. Em 2013, foi possível alcançar uma taxa de 
recuperação de artigos depreciados de 79%, um valor signi-
ficativo e representativo do valor acrescentado da UTRAD.

Em 2013, continuámos a incentivar os clientes a reutilizar os 
sacos próprios para as suas compras. Neste âmbito verifi-
cou-se um aumento de 6% da venda de sacos reutilizáveis.

Por último, também na entrega ao domicílio, procurámos im ple-
mentar práticas que conduzam a um desempenho am biental 
mais responsável. Entre outras, iniciou-se a substi tuição gradual 
de bolsas térmicas por caixas térmicas rígidas, tendo-se 
alcançado, em 2013, um rácio de utilização de cerca de 60% de 
caixas térmicas e 40% de bolsas térmicas, sendo que estas 
últimas só foram utilizadas quando já não existiam caixas tér-
micas disponíveis. Também neste âmbito, reduzimos a utili-
zação de sacos de plástico nas entregas ao domicílio em 2013.

Gestão Eficiente 
do Desempenho 

Ambiental

Compromissos  
2013-2015 

Desempenho
2013

Alargar o Programa de Certificações Ambientais segundo a Norma ISO 14001 a Lojas das Áreas Têxtil e de Desporto

O alargamento do programa de certificações ambientais encontra-se programado para o período 2013-2015, não 
tendo sido obtida nenhuma certificação em 2013.

Manter as atuais Certificações Ambientais segundo a Norma ISO 14.001 e alargar o programa de 
Certificação das Lojas Worten

Em 2013 foram mantidas todas as Certificações Ambientais e foi concedida uma nova Certificação a uma loja 
Worten.

Concluir o Programa de Substituição do gás refrigerante R22 em centrais de Frio

O programa sofreu um adiamento, consequência da necessidade de investimentos elevados e das indefinições verificadas 
durante o ano de 2013,  decorrentes das sucessivas propostas (a nível da União Europeia) de revisão do Regulamento 
Europeu relativo à utilização de gases de refrigeração, com influência direta nas possíveis opções sobre tecnologias a adotar.

Promover a utilização de caixas rígidas com forro descartável e substituir as bolsas das caixas rígidas, nas 
entregas ao domicílios

Foi iniciada uma substituição progressiva.

Reduzir a utilização de sacos de plástico na distribuição ao domicílio

Em 2013 foram utilizados, em média, 14,9 sacos por encomenda, tendo havido uma redução face a 2012.

Reforçar o conceito Outlet/ UTRAD - Unidade de Tratamento de Artigos Depreciados, tendo em vista a 
recuperação de artigos que seguiriam para o canal de resíduos

Em 2013, foi conseguida uma taxa de recuperação de artigos depreciados de 79%.

Implementar boas práticas ambientais em novas instalações (lojas, centros de fabrico) ou em grandes 
remodelações de instalações existentes (utilização de materiais recicláveis, adaptável às alterações 
climáticas, eficiência energética, utilização de fontes renováveis, eficiência no consumo de água, etc.)

Em 2013, foram implementadas boas práticas ambientais nas novas instalações e nas instalações existentes.

Implementar “Tableau de Bord Ambiental” em 80% das Lojas Continente e Worten

Implementado em todas as Lojas Continente e Worten (Portugal).

Compromisso não cumprido       Compromisso cumprido                       Compromisso em cumprimento
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SONAE “FOOTPRINT”

Energia

O consumo de energia é um dos principais impactes am-
bientais resultantes da atividade de Retalho e um custo ope-
ra cional relevante. A principal forma de energia consumida 
é a eletricidade (cerca de 76,4% da energia total consumida 
pela área de Retalho em 2013), seguida do consumo de 
combustíveis (maioritariamente gasóleo associado ao trans-
porte de mercadorias pela frota contratada). O consumo 
total de energia situou-se, em 2013, em 1.957.092 GJ, cor-
res pondendo a uma redução de cerca de 2,7% relati vamente 
ao ano anterior.

No que diz respeito à eletricidade, no ano 2013:

O consumo de energia elétrica foi de aproximadamente 
415,3 GWh (incluindo lojas, entrepostos e centros de 
fabrico), correspondendo a 1.495.242 GJ, de que resultou 
uma emissão de 158.308 toneladas CO

2
e;

O consumo específico de energia elétrica (CEE) para as 
lojas, por área de vendas, situou-se em 0,45 GWh /1000 
m2, continuando a apresentar uma tendência decrescente 
(-5,2%);

Registou-se uma diminuição do consumo de energia 
elétrica de 3% face a 2012.

A redução no consumo de eletricidade verificada é reflexo de 
um conjunto de medidas adotadas, quer no retalho alimentar, 
quer no retalho especializado, que têm vindo a ser imple-
mentadas nos últimos anos, e reforçadas por novas medidas 
implementadas ao longo de 2013 enquadradas pelo Projeto 
Trevo.

Relativamente às emissões de CO
2
e associadas ao consumo 

de energia elétrica, verificou-se uma redução de 6% face  
a 2012.

Ainda relativamente à energia, associada ao referido Projeto 
Trevo, continuámos a aposta na produção autónoma de 
energia a partir de fontes renováveis, com a instalação de 13 
novas centrais. Assim, no final de 2013, tínhamos instalado 
113 centrais de produção autónoma de energia a partir de 
fontes renováveis - 112 recorrendo à tecnologia fotovoltaica 
e 1 à tecnologia eólica. Das 113 centrais instaladas, 43 
integram-se no regime de Microgeração e 70 no regime de 
Minigeração. Este conjunto de centrais corresponde a uma 
potência total instalada de cerca de 5,1 MWp.

Em 2013, a produção acumulada destas 113 centrais, todas 
com injeção da respetiva produção na Rede Nacional, foi de 
6.018 MWh (6 GWh) correspondendo a um aumento de cerca 
de 195% relativamente ao ano anterior.

Por último referir que, com este projeto e respetivas 
produções injetadas na Rede Nacional, contribuímos, em 
2013, para que se tivesse evitado a emissão de cerca de 
2.830 toneladas de CO

2
e para a atmosfera.

Otimização energética

Retalho alimentar (Projecto Trevo)

Otimização do rendimento das centrais de frio (80 lojas), 
que incluiu:

− Instalação de sistemas de aspiração e condensação 
flutuante;

− Afinação mecânica das centrais de frio;

− Afinação e ajuste dos parâmetros de funcionamento 
das centrais e dos postos frigoríficos.

Regulação dos set-points de funcionamento das unidades 
de climatização (39 lojas).

Retalho especializado

Otimização de níveis de iluminação em diferentes áreas 
das Lojas;

Otimização de set-points de sistemas de climatização;

 Instalação de novas tecnologias de climatização 
(freecooling e aspiração noturna)

Sensibilização dos colaboradores.

1.773.315

1.541.095
1.495.242

2011

0,557
0,477

0,452

2012 2013

Consumo de eletricidade CEE - lojas

Consumo de eletricidade

GJ
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Transporte e logística

Em 2013, continuámos a atuar no sentido da utilização de 
um transporte mais eficiente, mantendo as exigências junto 
das empresas de transporte no sentido de melhorar a frota 
contratada. Assim, no final de 2013, 94,1% dos veículos 
cumpria com a Norma Euro 4 ou superior, correspondendo a 
um aumento de cerca de 5pp em relação ao ano anterior. 
Mais especificamente, 65,8% das viaturas cumpria já com a 
Norma Euro 5. A frota contratada percorreu cerca de 33,7 
milhões de quilómetros representando uma emissão de 
26.842 toneladas de CO

2
, correspondendo a uma redução de 

cerca de 2,4% relativamente ao verificado em 2012. 

Também ao nível da eficiência logística se verificaram me-
lhorias significativas em 2013. Nas entregas ao domicílio, con-
ti nuámos a otimizar as rotas, tendo conseguido atingir uma 
redução de 4% de kms por entrega. Por sua vez, no âmbito do 
abastecimento das lojas, foram transportadas 7,8 caixas por 
Km percorrido (7,2 em 2012). Analisando a evolução das 
emissões por caixas transportadas, em 2013 foram emitidos 
cerca de 102 Kg de CO

2
 por 1000 caixas transportadas, o que 

corresponde a uma diminuição de 9,7% face a 2012.

Emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE)

A emissão global de GEE em 2013 situou-se em 196.182 
toneladas, representando uma diminuição de 5,3% relati-
vamente ao ano anterior.

As emissões de GEE dividem-se em:

Emissões de Âmbito 1 (diretas), que estão associadas ao 
consumo de combustíveis a nível das lojas e do transporte 
de produtos e colaboradores;

Emissões de Âmbito 2 (indiretas), relacionadas com o 
consumo de eletricidade;

 Emissões de Âmbito 3 (outras emissões indiretas), 
relacionadas com a gestão de resíduos.

Nas emissões de Âmbito 1, registou-se uma redução de 
cerca de 2% em relação ao ano anterior, mesmo com o 
crescimento da atividade registado em 2013. No que diz 
respeito aos Âmbitos 2 e 3, a diminuição foi de, respe-
tivamente, 6% e 7%.

120

113

102

2011 2012 2013

(Kg CO2 eq por 1000 caixas transportadas)

2011 2012 2013

6,7

7,2

7,8

Emissões CO
2
/eq por caixa transportada N.º de caixas transportadas por km percorrido

Âmbito 1 Âmbito 2 Âmbito 3

2012 2013

34.589 33.900

4.2713.974

168.400
158.308

Emissões de GEE

ton CO
2
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Água

Em 2013, verificou-se um consumo total de água potável 
nos Hiper e Supermercados Continente de 650.744 m3, 
representando uma redução de 1,3% relativamente ao 
consumo total verificado no ano anterior. Por seu turno, o 
consumo específico situou-se em 1,18 m3 por m2 de área de 
venda, correspondendo a uma diminuição de 5,6% face a 
2012. Para o universo comparável de lojas, a melhoria do 
consumo específico foi de 4%.

A diminuição do consumo de água verificada teve origem 
num conjunto de medidas de controlo de desperdícios 
aplicadas nos últimos anos, das quais destacamos:

Utilização de equipamentos mais eficientes;

Incentivo a alterações comportamentais por parte dos 
colaboradores;

Rápida resolução de fugas acidentais.

Para além destas medidas, 2013 fica ainda marcado, no 
âmbito do Projeto Trevo, pelo início da implementação de 
um programa generalizado de intervenção ao nível de 
equipamentos, sobretudo em torneiras, de modo a 
intensificar a redução de consumos das lojas. 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. 

Pegadas carbónica e hídrica

Em linha com a posição de liderança e antecipação de ten-
dências que a empresa tem assumido, a Sonae iniciou um 
projeto-piloto de cálculo das pegadas carbónica e hídrica de 
produtos. Em 2013, foi já possível o cálculo experimental das 
referidas pegadas para produtos selecionados de peixaria, 
charcutaria e talho. Este projeto continuará em 2014 conce-
dendo enfoque à área de Frutas e Legumes e seguindo a 
metodologia adotada em 2013, designadamente:

Seleção de produtos base a modelar;

Visitas técnicas a produtores;

Desenvolvimento dos modelos de cálculo;

Ensaios de consistência para os modelos entretanto 
desenvolvidos.

É de notar que a determinação da pegada de carbono dos 
produtos permitirá, numa fase posterior, perceber quais as 
práticas de produção animal e vegetal que libertam mais 
emissões de GEE, e assim atuar, junto dos produtores, no 
sentido de minimizar o impacte associado a estes produtos. 

Pretendemos também promover a redução da pegada de 
carbono, encurtando a distância entre os locais onde as 
mercadorias perecíveis são produzidos e as lojas. Um 
projeto-piloto foi iniciado em 2013 pelo qual os produtores 
de alface locais efetuam as entregas diretamente a um 
número limitado de lojas.

Relativamente a águas residuais, a maioria dos efluentes 
líquidos gerados nas instalações são descarregados em 
coletores públicos, à exceção de três lojas (Vagos, Cancela e 
Ribeira Brava) e cinco entrepostos (Azambuja, Plaza I, Plaza 
II, C1 e C2), onde esta condição não se verifica dada a 
inexistência de infraestruturas públicas. As instalações 
referidas estão dotadas de estações de tratamento de águas 
residuais que dispõem de tratamento biológico (tratamento 
secundário).

724.414

659.481
650.744

2011 2012 2013

Consumo total de água (m3) Consumo específico de água  (m3/ m2)

1,40
1,25

1,18

Consumo de água 
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Consciencialização ambiental

Como retalhista, temos a oportunidade de promover 
escolhas responsáveis juntos dos nossos clientes. Neste 
sentido, em 2013, prosseguimos com o apelo à compra de 
equipamentos energeticamente mais eficientes. Mais 
especificamente, a Worten lançou uma campanha com 
descontos a partir de 20% em talão, na compra de grandes 
domésticos de classes energéticas A++ e A+++. Reflexo 
desta iniciativa, em 2013, continuámos a vender equipa-
mentos progressivamente mais eficientes.

Por outro lado, tal como em anos anteriores, em 2013 foi 
dada continuidade à recolha de resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (REEEs), no âmbito do projeto Equipa 
Worten Equipa. Este ano verificou-se uma redução de 16% 
de entrega destes equipamentos, associada ao enqua-
dramento económico das famílias portuguesas. 

Venda de equipamentos eficientes

Eletrodomésticos

89% dos equipamentos vendidos em 2013 possuem  
Classe A+ ou superior.

Aumento de 6 pp na Classe A+++.

Televisores

70% dos equipamentos vendidos em 2013 possuem 
Classe A ou superior.

Aumento de 19 pp na Classe A+.

Redução de 27 pp nas classes Classe B ou inferiores. 

Globalidade de Equipamentos

54% dos equipamentos vendidos em 2013 possuem 
Classe A+ ou superior.

Aumento de 19 pp em equipamentos com Classe A+ ou 
 superior.

Redução de 20 pp em Classe A ou inferior.

(pp calculados em relação a % de 2012)

Para além das iniciativas referidas, procuramos ainda 
contribuir para uma maior sensibilização para as temáticas 
ambientais, quer da parte dos clientes quer da parte dos 
colaboradores.   

Em 2013, foram realizadas as seguintes iniciativas, 
orientadas para:

Clientes:

Distribuição do Guia de Boas Práticas Ambientais;

Distribuição de calendários de bolso e de marcadores de 
livros – Sensibilização para temas como óleos alimentares 
usados, água, energia, transportes e resíduos;

Inclusão de temas ambientais nos questionários de 
avaliação da satisfação do cliente;

Adesão à campanha “Procuram-se equipamentos em fim 
de vida” lançada pela APED e integrada no Projeto EWE 
da Worten, tendo por objetivo o incentivo à recolha e 
reciclagem de REEE – Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos.

Colaboradores:

Distribuição de calendários de secretária – Sensibilização 
para as temáticas da água, da energia, dos transportes e 
dos resíduos;

Publicação de Newsletters trimestrais com as principais 
iniciativas ambientais e resultados da Sonae;

Inclusão de tópicos ambientais nas reuniões diárias  
de início de actividade das lojas alimentares (“Reuniões 
Bom Dia”).
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Sonae 
footprint

Compromissos 
2013-2015 

Desempenho
2013

Calcular a pegada de carbono de produtos a selecionar

Processo iniciado em 2013. Calculadas as primeiras pegadas para produtos selecionados de Talho, Peixaria e 
Charcutaria.

Implementar um sistema de car sharing

Em fase inicial de desenvolvimento.

Manter o procedimento de otimização de rotas nas entregas de encomendas ao domicílio, contribuindo 
para a redução da pegada de carbono

Em 2013, continuámos a reduzir os kms por entrega, diminuindo o CO
2 

associado.

Substituir carros tri-temperatura por bi-temperatura nas entregas ao domicílio

Em 2013, procedemos à substituição a 100%.

Calcular a pegada hídrica de produtos a selecionar

Processo iniciado em 2013. Calculadas as primeiras pegadas para produtos selecionados de Talho, Peixaria e 
Charcutaria.

Estudar e promover as melhores práticas de produção animal e vegetal no sentido de reduzir a pegada 
carbónica e hídrica dos produtos do Clube de Produtores Continente 

Sem desenvolvimentos significativos em 2013, uma vez que está também dependente do projeto de cálculo das 
pegadas carbónica e hídricas.

Promover a redução da pegada carbónica aproximando os locais de produção de produtos perecíveis das 
lojas Continente, se possível aos membros do Clube de Produtores Continente 

Processo iniciado em 2013.

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

Em 2013 instalámos mais 13 novas centrais, fechando o ano com 113 centrais instaladas.

Incluir questões ambientais aquando da monitorização da satisfação do cliente

Em 2013, os temas ambientais foram incluídos nos questionários para os clientes.

Mensalmente, incluir tópicos Ambientais nas “Reuniões Bom Dia”

Processo iniciado em 2013.

       Compromisso cumprido                       Compromisso em cumprimento Compromisso não cumprido
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IMPACTO AMBIENTAL DAS EMBALAGENS

Conscientes da relevância que as embalagens assumem, 
pela natureza do negócio, temos desenvolvido esforços no 
sentido de reduzir os materiais associados à embalagem dos 
produtos de marca própria, continuando a assegurar a 
qualidade dos mesmos.

Em 2013, efetuámos pequenas alterações num conjunto  
de produtos, que deram já origem a reduções significativas.  
As principais medidas implementadas foram a redução de 
cartonagem nas embalagens de iogurtes e a alteração de 
cápsulas nas garrafas de óleo. Neste âmbito, foi conseguida 
uma poupança relevante de materiais de embalagem, 
nomeadamente uma redução de 8,1 toneladas de cartão a 
nível dos iogurtes de soja Área Viva Continente e de 8,6 
toneladas de plástico nas garrafas de óleo alimentar 
Continente. 

Para além das medidas referidas, procedemos ainda à dimi-
nuição da quantidade de plástico usado nas embalagens de 
frutas e legumes, eliminámos as asas de plástico dos sacos 
de batatas de 3 kg e iniciámos a venda de frutos e legumes 
exóticos a granel, substituindo as embalagens. Por último, 
procedemos ainda à substituição, em alguns produtos de 
marca própria, de etiquetas e rótulos por impressão direta 
nos produtos. 

A redução de materiais de embalagem, foi realizada, não só 
atuando ao nível da embalagem primária dos próprios 
produtos, mas também a nível das caixas de transporte. Mais 
especificamente, em 2013 foram otimizadas as caixas de 

transporte (implementação da Solução de SRP – Self Ready 
Packaging) em 4 artigos de marcas controladas: 2 referências 
de sacos do lixo “É Continente”, 1 Referência de bolachas 
Continente e 1 Referência de atum em conserva Continente.

Exemplos de redução dos materiais de embalagem

 

Material Artigo Alteração Redução (Ton. / Ano)

Cartão Iogurtes de soja Área Viva  
Continente Eliminação do cartão agregador 8,1

Papel Marmelada Continente Eliminação do rótulo na lateral da 
embalagem 0,5

Plástico Doces Continente  
e Cont. Equilíbrio Retirar selo de garantia 0,5

Papel Doces Continente e Continente Equilíbrio Redução dimensão do rótulo 0,5

Plástico Garrafas de óleo vegetal  
Continente Cápsula bipeça para monopeça 8,6

Impacto ambiental 
das embalagens 

Compromissos  
2013-2015 

Desempenho
2013

Reduzir os materiais de embalagem nos produtos marca própria 

Em 2013, continuámos a reduzir significativamente os materiais de embalagem.

Otimizar as caixas de transporte com vista à redução de materiais de embalagem

Em 2013, otimizámos as caixas de transporte de produtos como Sacos do Lixo “É Continente”, bolachas Continente 
e Atum em conserva Continente.

       Compromisso cumprido                       Compromisso em cumprimento                     Compromisso não cumprido
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B E T T E R  P E O P L E

DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

Em 2013, contávamos, no quadro de pessoal para o negócio 
de retalho com mais de 37 mil colaboradores, um aumento 
de 4% face ao ano anterior, sendo que 67% destes colabo-
radores são mulheres e 8% são colaboradores internacionais 
espalhados por quatro geografias: Espanha, Brasil, China e 
Turquia.

Atração eficaz das pessoas

De forma a identificar e atrair jovens talentos, na Sonae 
temos vindo a criar programas e parcerias com diversas uni-
versidades. Através da dinamização de diferentes programas, 
apoiamos o desenvolvimento pessoal e profis sional de 
estudantes e recém-graduados e atraímos talento jovem 
para integrar as nossas equipas.

Agile Marathon

Lançado em outubro, consistiu numa maratona que reuniu 
130 estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto durante 29 horas seguidas, onde, em equipa e 
através de técnicas de programação, os estudantes tiveram 
que desenvolver uma aplicação (app) para o Continente 
Online.   

O desafio teve como objetivo estimular e apoiar projetos de 
inovação de e-commerce na área do retalho, promovendo 
nos estudantes uma verdadeira cultura de sinergia e 
colaboração.

Call For Solutions

O Call for Solutions é um programa de open innovation10 que 
convida finalistas de mestrado das melhores universidades 
portuguesas a realizar um estágio curricular na Sonae, 
contribuindo com ideias e soluções disruptivas para a 
resolução de desafios propostos pelos negócios. 

Através deste programa pretende-se trazer valor acres-
centado para os negócios e detetar talento jovem, permi-
tindo aos estudantes contactarem desde cedo com um 
contexto de trabalho real. Com duração de 4-5 meses,  
nos últimos quatro anos, o programa já envolveu mais de  
30 direções e jovens de mais de 10 instituições do ensino 
superior. 

Em 2013, foram realizadas duas edições, tendo sido lançados 
37 desafios aos finalistas de mestrado considerados com 
potencial para poderem, após o estágio, vir a integrar os 
quadros da Sonae.

Movimento para a Empregabilidade Jovem

Em conjunto com o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional assumimos o compromisso de atribuir estágios 
profissionais a jovens que terminaram recentemente a sua 
formação académica, estando à procura de uma oportu-
nidade de integração no mercado de trabalho. Em 2013, 71 
jovens foram selecionados, tendo iniciado o estágio de 1 ano 
na Sonae.

Formação e desenvolvimento

A qualificação e desenvolvimento dos colaboradores são um 
elemento vital para a estratégia de criação de valor no curto, 
médio e longo-prazo. Em 2013 foi dada continuidade a pro-
gramas de formação diversificados e diferenciadores, em 
escolas de referência nacionais e internacionais, que 
reforçam as competências chave de gestão e liderança, bem 
como competências pessoais e interpessoais.

Sonae Retail School

A Sonae Retail School, um sistema global de formação sob 
a forma de escolas e academias alinhadas com os eixos 
estratégicos dos negócios, continua a ser uma aposta e um 
alicerce no desenvolvimento do capital humano.

estágios
curriculares

+ de
1.400

estágios
profissionais

+ de
100

10 “Inovação acessível a todos”
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Cada vez mais existe a ambição de chegar a todos os 
colaboradores e dar resposta às especificidades de todas as 
geografias. Os fatores de sucesso são já reconhecidos: 
programas diversificados e segmentados por área e por perfil 

funcional, conteúdos à medida, não esquecendo a bolsa de 
formadores altamente qualificada. Em 2013, foi ultrapassada 
a marca de mais de 1 milhão de horas em 109.195 ações de 
formação distribuídas da seguinte forma:

Academia Comercial

Academia de Gestão

Academia de Liderança

Academia de Competências Transversais

Melhoria contínua / Kaizen 

Escola de Perecíveis

Escola Saúde

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

Formação técnica de fornecedores/produtos

Gestão Ambiental

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho

Escola de Logística

Escola Operações Continente

Academia Sport Zone

Outras ações

Total

48

20

94

505

18.277

19.056

33

5.527

24.360

82

7.374

453

3.221

4.200

25.105

108.355

66

213

88

10

57

- 

- 

-

286

- 

23

- 

- 

21

76

840

Programas
2013

N.º ações
PT

N.º ações
ES
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Avaliação e Gestão do Desempenho

Upward Feedback – The Team Voice

Em 2013 foi realizada mais uma edição do Upward Feedback 
aos líderes da área de Retalho, porém este ano com uma 
ferramenta e modelo renovados e mais alinhados com o “à 
nossa maneira”.

Esta ferramenta de desenvolvimento bottom-up encerra em 
si a formalização de um momento de feedback por parte dos 
colaboradores aos seus líderes. Tem como objetivo proporcio-
nar a cada chefia informação relevante sobre a sua atuação 
como Gestor de Equipa em 3 vertentes de desenvolvimento: 
Gestor de atividade, Promotor do desenvolvimento e Inspira-
dor do compromisso, servindo de âncora a um processo con-
tínuo de mudança e crescimento individual.

Desenvolvimento 
do capital humano

Compromissos 
2013-2015 

Desempenho
2013

Aumentar a representatividade de mulheres em cargos de gestão  

Em 2013 desenvolvemos trabalho neste sentido registando:

NQ a G111 – 54% Mulheres em cargos de gestão

G6 to G1 – 33% Mulheres em cargos de gestão

Universo: todas as mulheres em cargos de gestão.

Monitorizar continuamente os indicadores internos de diversidade

Leadership Diversity12

 Nacionalidade – 21% de posições de liderança ocupadas por colaboradores de nacionalidades não portuguesas

 Género – 54% Mulheres em cargos de chefia

 Gerações – 19% geração Y em funções de liderança

Diversity
 Nacionalidade – 16% de nacionalidade não portuguesa

 Género – 67% mulheres  

 Gerações – 46% geração Y

Manter o planeamento estratégico de Recursos Humanos no médio-longo prazo

À semelhança de 2012, também em 2013, em alinhamento com o ciclo de planeamento estratégico dos negócios, 
foi conduzido o processo de planeamento de médio e longo prazo dos nossos recursos humanos.

Dar continuidade à internacionalização de políticas e processos de Recursos Humanos

Existência de políticas e processos a nível internacional, nomeadamente no que diz respeito às políticas de gestão 
da performance e talento, política de formação e desenvolvimento política retributiva e política de mobilidade.

Dar continuidade à agilização da estrutura de Recursos Humanos com vista a uma maior eficiência e 
resposta mais próxima às necessidades do negócio

Tendo em consideração que os eixos estratégicos de RH para 2013, abaixo apresentados, todas as nossas ações e 
recursos foram desenhadas tendo em vista concretização destas orientações estratégicas. Estas, por seu turno, 
estão em linha com o tema da agilização, eficiência e proximidade às necessidades do negócio.

1. Moving Forward & Closer – evoluir para uma direção mais aberta, mais internacional, mais presente no mercado e mais 

próxima das pessoas;

2. Step up – identificar, desenvolver e fortalecer competências, pessoas e equipa;

3. Speed up – desafiar e contribuir para que os negócios atinjam mais rápido os seus objetivos;

4. Faster, Better & Value Adder drive – promover uma cultura de maior agilidade, simplicidade, eficiência e de valor acrescentado.

       Compromisso cumprido                       Compromisso em cumprimento                     Compromisso não cumprido

11 NQ=Não quadro / G= Grupo funcional (1 - Estratégico; 9 – Operacional)
12  Diversidade de liderança
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BEM-ESTAR E SATISFAÇÃO INTERNA

Saúde ocupacional

Na Sonae, a promoção da saúde resulta do esforço conjunto 
da organização e dos colaboradores, sendo a procura do 
bem-estar de todos, uma preocupação constante. Desta 
forma, procuramos perceber quais os fatores que o podem 
influenciar, tanto positiva como negativamente, de forma a 
atuar proactivamente, antecipando as alterações de saúde. 

A medicina do trabalho é transversal a todos os colabora- 
dores e ultrapassa por vezes as fronteiras da empresa, sendo 
um serviço para todos e sempre disponível, com o objetivo 
de diminuir o absentismo, evitar as doenças profissionais e 
colaborar na prevenção de acidentes de trabalho. 

A existência de 150 consultórios médicos dentro das 
instalações da empresa, proporciona um serviço mais rápido, 
eficiente e adaptado às necessidades. Em 2013, foram 
realizados 20500 exames médicos, com o apoio de 100 
profissionais de saúde, que tiveram em consideração, não só 
os aspetos do trabalho, mas também a saúde global das 
nossas pessoas.

Algumas ações desenvolvidas:

Plano de integração de novos colaboradores – todos os 
novos colaboradores recebem formação sobre Medicina do 
Trabalho: Trabalho e Boas Práticas em Saúde; 

“Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional” – desen-
volvemos um sistema que tem como objetivo melhorar toda 
a atividade da medicina do trabalho no que se refere a um 
maior controlo da saúde e segurança, consolidando toda a 
atividade desenvolvida nesta área;

Apostamos na promoção da saúde e bem-estar através do 
desenvolvimento de diversas campanhas internas para 
sensibilização e consciencialização de todos sobre prevenção 
na área da Saúde e adoção de estilos de vida saudáveis;

“Plataforma interativa Vita Salutis”, que aborda e divulga 
vários temas de saúde ao longo do ano;

100 Rastreios de Saúde, 120 Sessões de Orientação 
Nutricional e Workshops sobre cancro da mama;

Dádivas de sangue para o Instituto Português de Sangue e 
Transplantação reforçando a nossa preocupação social;

Programa DAE (desfibrilhação automática externa) - dando 
continuidade aos programas de DAE implementados nas 
lojas, alargámos a sua implementação ao Parque de 
Negócios das Empresas Sonae que é agora uma “Área 
Cárdio-protegida” e certificada pelo INEM.

Saúde e Segurança no Trabalho (SST)

A Saúde e Segurança no Trabalho é uma preocupação diária 
em toda a empresa.

Toda a linha de gestão é apoiada por uma rede de técnicos 
de segurança que desenvolvem e implementam medidas de 
prevenção e proteção, no âmbito da gestão da SST e com o 
objetivo da melhoria do desempenho.

Localmente é realizado um trabalho de proximidade entre 
os técnicos de segurança e os “Animadores de Segurança”, 
elementos que auxiliam ativamente na implementação 
dessas medidas, garantindo assim um funcionamento da loja 
seguro e saudável.

Durante o ano 2013, intensificámos esforços para a redução 
da sinistralidade, desenvolvendo um conjunto de ações, das 
quais destacamos:

 “Safety Walks”  – Presença dos técnicos de segurança nas 
unidades, sensibilizando os colaboradores e observando 
os seus comportamentos e dando feedback; 

 Auditorias externas – Com o objetivo de garantir a melhoria 
contínua do sistema de gestão de SST, todas as unidades 
são auditadas por uma entidade externa, avaliando assim 
o cumprimento da legislação aplicável bem como de 
práticas internas;

 Ações semestrais de formação e partilha de conhe-
cimentos e boas práticas, entre os técnicos de segurança 
e todos os Animadores de Segurança;
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 “Safety Alerts” – Numa dinâmica de “lessons learned”, 
realiza-se sistematicamente a partilha de informação 
relacionada com a Saúde e Segurança, onde se informam 
os riscos e as medidas preventivas a adotar; 

 Investigação dos acidentes de trabalho – Apuram-se as 
causas, definem-se e implementam-se medidas para 
evitar a sua recorrência; 

 Consulta aos colaboradores em matéria de Saúde e 
Segurança no Trabalho, abrangendo questões relativas a 
Saúde e Bem-Estar. Todos os anos realizamos duas 
consultas anuais a todos os colaboradores, sendo a taxa 
de concretização na 1ª consulta de 84% e na 2ª consulta 
de 8%. Os resultados da consulta são analisados e 
partilhados com as unidades para posterior definição de 
medidas preventivas;

 Plano de integração de novos colaboradores. Todos os 
colaboradores recebem formação de Saúde e Segurança 
no Trabalho quando iniciam a sua atividade;

 Campanha “Em abril, segurança mil”. Em 2013, lançámos 
a 3ª edição da campanha com o objetivo de promover um 
conjunto de ações de sensibilização no âmbito da 
Segurança e Saúde. A diminuição do absentismo e 
sinistralidade, bem como a melhoria dos níveis de 
satisfação e bem-estar em saúde e segurança e a 
motivação dos colaboradores para a prevenção e boas 
práticas nestas matérias, são os principais focos desta 
campanha. De entre as iniciativas desenvolvidas, 
destacamos a realização de um filme interno de SST, 
criação de uma área de Saúde e Segurança no Portal do 
Colaborador, o Concurso Sonae Safety Day – que destaca 
as ações que mais contribuíram para a redução de 
comportamentos inseguros, acidentes de trabalho e 
doenças profissionais, com a participação direta e efetiva 
dos colaboradores – bem como outras iniciativas que 
incidiam em temáticas como estilos de vida saudáveis, 
alimentação saudável e consciencialização para o tema 
da ergonomia e movimentação manual de cargas.

Prémio Internacional de Boas Práticas de Segurança  
e Saúde no Trabalho

Em 2013, a Sonae foi novamente vencedora dos European 
Good Practice Awards, prémios da Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho que distinguem as melhores 
práticas em matéria de saúde e segurança nas organizações. 
A distinção entre centenas de empresas oriundas de 29 
países europeus resulta do conjunto de boas práticas 
seguidas pela Sonae, nomeadamente no envolvimento  
da gestão de topo e dos colaboradores na prevenção de 
riscos e na promoção da segurança e saúde do trabalho na 
área de Retalho.  

Manual de Fornecedores para a Saúde e Segurança

Na Sonae, assumimos as questões da Saúde e Segurança no 
Trabalho como uma das suas prioridades e é nesse sentido 
que nos comprometemos a garantir as condições de saúde, 
segurança e bem-estar dos nossos colaboradores, bem 
como, e sempre que seja possível, assegurar as mesmas 
condições a pessoas de outras empresas que colaborem 
connosco.

Como forma de garantir que todos caminham no sentido de 
garantir que este compromisso é atingido com sucesso, 
foram desenvolvidas as seguintes práticas:

 Elaboração de um Guia de Boas Práticas de SST - Este 
guia pretende informar todas as empresas subcontratadas 
sobre quais as regras que devem ser rigorosamente 
cumpridas quando estão a prestar serviços nas nossas 
instalações. O Guia oferece assim informações práticas 
relacionadas com a Saúde e Segurança no Trabalho, 
garantindo desta forma que os prestadores de serviço 
possam manter os seus colaboradores informados e 
sensibilizá-los para os riscos decorrentes das atividades 
que irão desenvolver;

 Elaboração de Critérios de Saúde e Segurança no 
Trabalho para procedimentos específicos, tais como 
seleção e contratação de fornecedores de bens e 
serviços. Neste documento são especificados todos os 
critérios de saúde e segurança que são necessários 
garantir e todas as situações a que devem estar alerta 
para cada tipo de serviço contratado e cada tipo de 
equipamento utilizado.
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Monitorização da Satisfação Interna

Em 2013, continuámos a desenvolver um conjunto de pro-
gramas com o propósito de aumentar a satisfação interna.  

Sonae Sharing Views

Conhecer e compreender com regularidade o modo como 
cada colaborador vive o seu ambiente de trabalho, as suas 
relações profissionais, bem como a forma como percebe e 
sente as políticas e práticas da empresa, são condições 
fulcrais para o cumprimento da nossa convicção de fazermos 
um “walk the talk” 13 no que toca à estratégia de gestão de 
pessoas.

Por este motivo, desenvolvemos, periodicamente, diagnós-
ticos de clima social de forma a medir o grau de bem-estar 
dos colaboradores e poder atuar sobre potenciais situações 
de risco. Neste sentido, tendo o último questionário decor-
rido no final de 2012, o ano de 2013 foi dedicado à comu-
nicação dos resultados, identificação de oportunidades de 
melhoria e sistematização das respetivas propostas de ação.

Exemplos de algumas das iniciativas já implementadas:

Operações Logísticas e Centros de Fabrico

 Logística solidária – proporcionar aos colaboradores 
momentos de partilha e de ação social;

 Eventos Sociais – Eventos destinados a festejar em 
conjunto de datas aniversário, dias temáticos – como é o 
caso do dia da mãe, dia da criança, dia da mulher, dia da 
família e aniversário das unidades – e workshops diversos, 
por exemplo, de nutrição, higiene oral e violência 
doméstica;

 Programa SMILE – Contempla ações diversas com vista 
ao bem-estar e à felicidade no trabalho.

Continente Bom Dia

 Bazar de Natal para Colaboradores – realizado com o 
objetivo de possibilitar a aquisição de determinados 
artigos a custo quase zero, a todos os que neste momento 
atravessam uma fase de maior dificuldade económica. 

Worten

 Remodelação de espaços sociais e implementação de 
vestiários em algumas lojas em que os cacifos não 
estavam em área própria, bem como colocação de 
bebedouros nas lojas que não tinham; 

 Oferta de refeições aos colaboradores em dias especiais 
como, por exemplo, no 1º de maio e programa “Notas 20”.

Sonae MC e Sonae SR na região do Algarve

 Programa piloto de apoio social  – em parceria com a 
Cruz Vermelha, destinado a colaboradores em situação 
de necessidade e que não têm por si só condições para a 
sua resolução. O tipo de apoio é muito diverso: desde 
gestão da economia familiar, apoio jurídico, apoio na 
identificação das instituições a contactar, de acordo com 
o tipo de problema, ajudas técnicas, apoio de bens em 
espécie se for o caso, etc.

 

13 Walk the talk significa fazer o que se diz.
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       Compromisso cumprido                       Compromisso em cumprimento                     Compromisso não cumprido

Bem-estar 
e satisfação interna

Compromissos 
2013-2015 

Desempenho
2013

Implementar um programa de promoção da Saúde na área da Logística

O Programa de promoção da Saúde, com o apoio de especialistas aos colaboradores da área da Logística foi 
implementado com sucesso em 2013. Foram realizadas ações de bem-estar emocional, cuidados com os pés, 
saúde oral; prevenção para o consumo de álcool e medicamentos e técnicas de relaxamento.

Implementar uma ferramenta informática de suporte ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança da Sonae 

Ferramenta informática de suporte ao Sistema de Gestão de Saúde e Segurança da Sonae implementada.

Implementar uma ferramenta informática de suporte à Medicina do Trabalho

Ferramenta informática de suporte à Medicina no Trabalho implementada.

Promover ações de saúde no âmbito da responsabilidade social interna

3 ações implementadas: Dádivas de sangue, 100 Rastreios de saúde, 102 ações de aconselhamento nutricional.

Manter o foco em estilos de vida saudáveis junto dos colaboradores

Cerca de 10 campanhas, destinadas a todos os colaboradores e outras ações focadas em população específica: Dia 
da Mulher; Gripe; Cancro da Mama; Prevenção cárdio-vascular; Diabetes; Nutrição; Gestão de stress; Ergonomia; 
Alergias; Seguimento gravidez; Programa Smile.

Continuar a promover a comunicação interna sobre os temas referentes a Saúde, Bem-Estar, Higiene e 
Segurança junto dos colaboradores

Para medir a execução desta iniciativa, utilizamos o grau de cumprimento do plano de comunicação interna sobre 
os temas referentes a Saúde, Bem-Estar, Higiene e Segurança junto dos colaboradores.

Elaborar e divulgar um Manual de Fornecedores/Subcontratados sobre Segurança, com a descrição das 
boas práticas nesta matéria, a fornecedores  

Compromisso em cumprimento. Numa primeira fase, foi definido e implementado um procedimento de compras 
que contemplava os requisitos de Saúde e Segurança no Trabalho para compras de bens e serviços (prestadores 
serviços e subcontratados), tendo sido elaborado e implementado com a colaboração da direção de Gestão de 
Procedimentos. 

Iniciou-se numa loja o “piloto” da distribuição de um “Guia de boas práticas de SST para fornecedores e 
subcontratados”.
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RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE 
FORNECIMENTO

No âmbito do processo de desenvolvimento de Marcas 
Próprias (MP) e acompanhamento de produto e fornecedores 
após desenvolvimento/lançamento, que se encontra certi-
ficado de acordo com o referencial internacional EN ISO 
9001, todos os produtos e fornecedores de marca própria 
são submetidos a um processo prévio de validação e apro-
vação, que visa assegurar o cumprimento de todos os requi-
sitos normativos, de segurança e performance, exigido no 
âmbito do padrão de qualidade das Marcas Próprias.

Paralelamente, os nossos fornecedores são submetidos a 
um processo de avaliação, no qual são realizadas auditorias 
de seleção e qualificação que visam avaliar o grau de cum-
primento dos fornecedores com a nossa política, decidindo-
-se sobre a aceitação ou não do fornecedor, assim como a 
implementação de ações corretivas em conjunto com o for-
necedor. 

A obrigatoriedade de realização de auditoria ou aceitação de 
certificados dos fornecedores depende da origem do 
fornecedor. Assim, de acordo com os critérios de risco 
associados a cada país, foi elaborada uma lista de países de 
risco sendo que, caso tenha uma origem identificada nesta 
lista, o fornecedor é sujeito a auditoria, mesmo que seja 
certificado.  

Estas auditorias são realizadas com base em cerca de 300 
requisitos, organizados em 20 secções, e que incidem sobre 
aspetos relativos a qualidade, ética, ambiente e higiene e 
segurança nas fábricas de fornecedores nacionais e 
internacionais. 

Em 2013 foram revistos os critérios que classificam o risco 
do fornecedor, tendo em consideração a sua localização 
geográfica e os requisitos que compõem o âmbito das 
auditorias a realizar. Esta revisão incidiu sobretudo sobre os 
aspetos ambientais. 

Também em 2013, foi formalizado um procedimento de 
avaliação das não conformidades identificadas nas au-
ditorias. A integração destas ações corretivas e oportu-
nidades de melhoria nos fornecedores são acompanhadas 
pelas nossas equipas, permitindo estreitar as relações com 
os fornecedores, facilitando a obtenção de produtos de 
marca própria Continente de elevada qualidade. Este pro-
cesso permite sistematizar todas as atividades necessárias 
para confirmar a implementação das ações corretivas. Em 
2013, foram auditados 827 fornecedores em todos os 
segmentos de negócio. 

Sonae subscreve Código de Conduta Europeu da Cadeia  
de Abastecimento Alimentar

A Sonae aderiu ao Código de Conduta Europeu de Boas 
Práticas na Cadeia de Abastecimento Alimentar, uma ini-
ciativa europeia que resulta de um acordo entre as principais 
associações europeias das indústrias alimentares e da 
distribuição relativa aos princípios que devem reger as 
relações entre produção e distribuição. 

Este Código aposta na auto-regulação como melhor forma 
de reger as relações da cadeia de abastecimento alimentar, 
favorecendo o diálogo e estabelecendo uma concorrência 
saudável. O acordo europeu dá uma atenção especial às 
pequenas e médias empresas, o que em Portugal ganha 
especial relevância dado que existem grandes empresas 
multinacionais na produção, mas também muitas PME. 

De forma a garantir as boas relações entre as partes e a 
resolver eventuais diferendos, o CCE inclui mecanismos de 
resolução de litígios, entre os quais a mediação e arbitragem, 
bem como um grupo de acompanhamento que inclui 
representantes de todas as partes da cadeia de valor e que 
assegura a implementação das melhores práticas.

Certificação Internacional de Fornecedores Sonae

Com o objetivo de estabelecer parcerias de longo-prazo mu-
tuamente benéficas com os fornecedores de produto, de-
mos início a um processo de certificação de fornecedores.

Para a sua obtenção, é necessário que o fornecedor obtenha 
boa avaliação no índice de qualidade, nos últimos dois anos, 
calculado com base nos resultados das auditorias realizadas, 
nas inspeções, nas avaliações qualitativas e em ocorrências 
como retirada dos produtos de loja, testes laboratoriais, não 
conformidades de entreposto e loja e reclamações de 
clientes.

Este processo de certificação proporcionará maior confiança 
e transparência na relação com os fornecedores relevantes 
para as áreas de negócio e, simultaneamente reduzirá os 
custos de fornecimento tanto para os fornecedores como 
para a Sonae.



R E L A T Ó R I O  D E  S U S T E N T A B I L I D A D E

Comunicação e relação com os fornecedores – Portal 
do Fornecedor

O Portal do Fornecedor é um moderno e privilegiado canal 
de comunicação que permite estabelecer um relacionamento 
mais próximo e eficiente na gestão colaborativa da cadeia de 
fornecimento. Através do Portal do Fornecedor é possível 
uma rápida, segura, integrada e consistente troca de infor-
mações e documentos, o que viabiliza a otimização do 
negócio e a melhoria da prestação de serviços ao cliente 
final. Entre as diversas vantagens deste portal, destacam-se:

 Aumento da rapidez e disponibilidade no acesso à 
informação;

 Eliminação do risco de perda de informação; 

 Redução de custos operacionais e administrativo;

 Melhoria do nível de serviço prestado ao cliente final.

Fornecedores Eletrónica

Na Worten, todos os fornecedores são auditados inicialmente, 
com uma renovação planeada de três em três anos, tendo em 
vista a sua classificação final e a sua validação. Em 2013, o 
número de fornecedores auditados foi reforçado, tendo sido 
auditados 24 dos 159 fornecedores. Nestas auditorias, para 
além dos aspetos gerais incluídos em todas as auditorias, 
como capacidade de produção, qualidade, segurança ou 
responsabilidade social, são também incluídos alguns 
requisitos específicos, nomeadamente no que diz respeito à 
segurança elétrica, à compatibilidade eletromagnética e 
eficiência energética, entre outros.

LVD14 – Segurança Elétrica  

Todos os produtos têm de cumprir com os requisitos de 
segurança elétrica através das normas Europeias de cada 
família de produto. Para isso, os fornecedores enviam todo 
o dossier técnico e uma amostra inicial para análise (através 
de parcerias externas com o ISQ – Instituto de Soldadura e 
Qualidade, IEP – Instituto Eletrotécnico Português, CATIM – 
Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica, 
SGS e TUV).

Este requisito garante a segurança do produto junto do 
cliente final.

EMC – Compatibilidade Eletromagnética

Todos os produtos têm de cumprir com os requisitos de com-
patibilidade eletromagnética através das normas Europeias, 
sendo que os fornecedores enviam os testes efetuados pe-
las suas parcerias laboratoriais.

Este requisito elimina, entre outros, riscos de saúde junto do 
cliente final.

Eficiência Energética

Todos os produtos são escolhidos tendo em conta que a sua 
eficiência energética deve ser a melhor possível (de acordo 
com os requisitos da gama). Para a globalidade dos produtos 
vendidos em 2013, 54% tinham classificação A+ ou superior, 
tendo-se observado uma redução de 20 pp em artigos com 
Classes A ou inferiores.

Este requisito garante uma diminuição do consumo de 
energia elétrica.

Fornecedores Têxtil

Os nossos fornecedores têxtil são sujeitos a diferentes tipos 
de auditorias, nomeadamente auditorias de qualificação e 
seleção, de diagnóstico, técnicas e sociais. Desta forma, 
garantimos que contratamos apenas fornecedores que 
operam de acordo com práticas seguras e com garantias de 
qualidade.

As auditorias de diagnóstico e auditorias técnicas têm como 
principal objetivo avaliar o potencial de certificação do 
fornecedor.

As auditorias sociais para atribuição da certificação Social 
Ética e Ambiental são usadas para assegurar o cumprimento 
da Política de Sustentabilidade por parte dos fornecedores, 
assim como as boas práticas sociais, éticas e ambientais, de 
acordo com os compromissos assumidos.

Níveis de Certificação

Existem três níveis de certificação atribuídos aos forne-
cedores têxtil dependendo da pontuação final que atingem 
aquando da avaliação das auditorias de diagnóstico, social, 
ética, ambiental e técnica: Gold, Silver e Bronze. Estes três 
níveis de certificação implicam diferentes critérios de 
controlo dos artigos, frequência de auditorias e validade dos 
certificados atribuídos. Sempre que forem detetadas não 
conformidades críticas, os fornecedores perdem a certi-
ficação e, no caso de ser detetada mercadoria não conforme, 
o fornecedor deverá assumir a sua rejeição e pagar custos 
imputados.

14 Diretiva de baixa tensão 
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Gold
Classificação Final

≥ 90%

• Certificado válido por 2 anos

• Re- auditado nas áreas social 
e ambiental ao fim de 2 anos. 

Se mantiver a classificação, o certificado 
aumenta a validade para 3 anos.

Controlo: 
- 10% dos seus artigos 

são controlados na chegada. 

- Após deteção do 3º incidente no prazo 
de 1 ano, o controlo passa para 25% 
e os custos inerentes ao aumento 

da amostragem passam a ser 
assumidas pelo fornecedor. 

Silver
Classificação Final

≥ 75%; < 89%

• Certificado válido por 1 ano

• Re- auditado nas áreas social 
e ambiental ao fim de 1 ano. 

Se mantiver a classificação, o certificado 
aumenta a validade para 2 anos.

Controlo: 
- 25% dos seus artigos 

são controlados na chegada.  

- Após deteção do 3º incidente no prazo 
de 1 ano, o controlo passa para 40% 
e os custos inerentes ao aumento

da amostragem passam 
a ser assumidas fornecedor.

Bronze
Classificação Final

≥ 60%; < 75%

• Certificado válido por 1 ano

• Re- auditado nas áreas social e ambiental 
ao fim de 1 ano. Se mantiver a classificação, 

o certificado aumenta a validade para 3 anos. 

Controlo: 
- 40% dos seus artigos 

são controlados na chegada. 

- Após deteção do 3º incidente no prazo 
de 1 ano, o controlo passa para 50% 
e os custos inerentes ao aumento

da amostragem passam a ser assumidas
 pelo fornecedor. 
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Certificação Oeko-Tex

A OEKO-TEX® Standard 100 é um sistema de ensaio e 
certificação independente para produtos têxteis que verifica 
a existência de substâncias nocivas para a saúde e ambiente.

Estas verificações de substâncias nocivas orientam-se pela 
utilização real do têxtil, sendo que, quanto mais 
intensamente um produto entrar em contacto com a pele, 
mais rigoroso tem de ser o cumprimento dos requisitos 
humanos e ecológicos. Temos progressivamente trabalhado 
com os fornecedores com o propósito de privilegiar 
fornecedores que aderem a esta certificação e/ou adotam 
progressivamente os requisitos desta Oeko-Tex.

ColorADD na coleção primavera-verão  
de 2013 da Zippy e Mo

Ao incluir estes códigos de cores nas roupas das marcas 
Zippy e Mo, com o objetivo de permitir aos daltónicos 
identificar facilmente as respetivas cores através de 
símbolos, estamos a promover a inclusão social de 
daltónicos. Na sequência da internacionalização da Zippy, 
esta implementação do ColorADD torna-se ainda mais 
relevante e um fator de diferenciação já que atualmente não 
é necessário incluir os nomes das cores nas etiquetas nas 
várias línguas. Todos os produtos Zippy e Mo possuem as 
etiquetas ColorADD.

Clube de Produtores Continente

O Clube Produtores Continente (CPC) continua a ser uma 
aposta muito sólida da Sonae no desenvolvimento económico 
nacional e regional. No final de 2013 contava com 267 
membros (mais 14 que em 2012) e, em termos de volume de 
compras aos membros do Clube, o valor foi de 253 milhões de 
euros, um crescimento de 8% face ao ano anterior.

Em 2013, o CPC esteve representado em vários eventos, dos 
quais se destacam:

 Mercado de Sabores no Edifício da Alfândega do Porto, 
que teve como objetivo a promoção dos sabores e 
saberes de Portugal, contando com a visita de 17.500 
pessoas;

 Mega Pic-Nic Continente, realizado em Lisboa, contou 
com mais de 600.000 visitantes.

No âmbito deste programa, desenvolvemos o Prémio 
Inovação Clube de Produtores, que já vai na quarta edição, 
onde são destacados os membros pelo seu desempenho e 
alinhamento com as políticas do retalho. É uma forma de 
estimular a inovação e a sustentabilidade da economia 
portuguesa junto dos nossos fornecedores, dando, ao 
mesmo tempo, uma grande visibilidade e reconhecimento 
para os vencedores com os projetos mais inovadores em 
áreas como o ambiente, marketing, produção e desen-
volvimento de produto. O Prémio Inovação 2013 foi atribuído 
ao projeto “Adega amiga do ambiente” da Adega Cooperativa 
de Borba CRL.
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Manutenção da certificação do Clube de Produtores 
Continente

O CPC tem como objetivo “levar o melhor de Portugal “ a 
todos os clientes, promovendo os produtos nacionais de 
acordo com elevados padrões de qualidade e segurança e 
apoiando os seus associados de forma consistente e 
estruturada.

Os produtores têm assim garantida uma via para o escoa-
mento da sua produção, ficando a Sonae com a certeza de 
estar a oferecer aos seus clientes produtos portugueses de 
origem e qualidade comprovada.

 
A especificação técnica elaborada pretende descrever os 
requisitos, critérios e atividades aplicadas ao funcionamento 
do Clube de Produtores Continente. 

Em 2013, apostámos fortemente na marca Continente, 
nomeadamente através da valorização da oferta nacional 
com destaque para os fornecedores, produtos sazonais e 
região do produto em causa.

Responsabilidade 
na Cadeia de 

Fornecimento

Compromissos  
2013-2015 

Desempenho
2013

Implementar o Manual de Fornecedores, que inclui a Política de Fornecedores e o Código de Conduta para 
Fornecedores 

Manual de Fornecedores elaborado no âmbito do Fórum de Sustentabilidade.

Reforçar o número de fornecedores de marca própria auditados, incluindo auditorias de qualificação e seleção

Com exceção dos fornecedores têxtil e alimentares, reforçámos a auditoria a fornecedores, nomeadamente 
desporto, eletrónica e não alimentar.

Aumentar o número de fornecedores têxtil certificados nos pilares Social, Ético e Ambiental

Em 2013 não foi possível aumentar o número de fornecedores certificados, sendo relevante destacar que será uma 
prioridade para 2014 e 2015.

Garantir a manutenção da certificação do Clube de Produtores Continente, segundo especificação técnica 
Clube de Produtores

Clube de Produtores Continente certificado segundo especificação técnica Clube de Produtores.

Formalizar um procedimento de avaliação das não conformidades encontradas em auditorias a fornecedores

Procedimento de avaliação das não conformidades encontradas em auditorias a fornecedores formalizados.

       Compromisso cumprido                       Compromisso em cumprimento                     Compromisso não cumprido
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Investimento

Expansão e 
renovação anúnciadas 
para o FrançaShopping 

(Brasil) com um 
investimento de 31 M€ 

acrescentando 11.000 M2 
ao ABL (Área Bruta 

Locável).

Inaugurada a 
expansão de 4,5M€ 
do AlgarveShopping 

e iniciada a renovação 
de 5 M€ do NorteShopping 

(ambos em Portugal).

O acordo obtido com 
a Rockspring Property 
Investment Managers 

para a aquisição de 50% 
de participação no 

CascaiShopping 
(Portugal).

Sierra Fund 
e CBRE Iberian Value 

Added Fund venderam o 
Parque Principado 

(Espanha)
 por 141,5 M€.

Sierra Fund
vendeu o Valecenter

e o Airone (ambos em 
Itália) à Blackstone 

Real Estate Partners
por 144,5 M€.

Desenvolvimento

Anunciado o 
primeiro projeto de 

desenvolvimento em 
Marrocos, uma joint venture 
com Marjane, Al Futtaim e 
Société d’Aménagement 

de Zenata 
(Grupo CDG)

Inaugurado o 
Hofgarten Solingen 

(Alemanha) 

Inaugurado 
Boulevard Londrina 
Shopping e Passeio 
das Águas Shopping 

(ambos no Brasil)

Início do 
desenvolvimento do 

Parklake na Roménia,
uma joint venture 

com Caelum 
development

Gestão

Implementados os 
sistemas de recuperação 

de águas pluviais ou 
reutilização da água em

6 centros comerciais (47% 
dos nossos centros 

possuem agora estes 
sistemas).

Projeto-piloto “Digital 
Lounge” lançado no 
Hofgarten Solingen 
– O primeiro do seu 

género no nosso 
portfólio.

Plataforma 
Promofans®

atingiu 360.000 
utilizadores registados
desde o lançamento.

Lançamento do 
projeto Coop Store 
para incentivo ao 

empreendorismo e 
lançamento de novas 

marcas e conceitos nos 
nossos centros 

comerciais.

Serviços profissionais 

Joint Venture com 
Citic Capital com serviços de 
gestão e comercialização de 

centros comerciais 
na China.

Assinatura de 59 novos 
contratos de serviço na 
Europa, Norte de África 

e Ásia com um valor 
combinado de 

12,2 M€.

Entrada no mercado 
turco  com a criação 

da empresa prestadora 
de serviços Sierra Reval.

Atividade consolidada 
em Marrocos, com a 

assinatura de 7 novos 
contratos de serviço de 

clientes.

R E L A T Ó R I O  D E  S U S T E N T A B I L I D A D E

SONAE SIERRA - PARCERIA CORE

P R I N C I P A I S  A C O N T E C I M E N T O S

“Perspetivando o futuro de modo mais abrangente, estou particularmente orgulhoso pelo trabalho que iniciámos em 2013 para 
garantir a resiliência a longo prazo do nosso negócio, assim como as nossas realizações a nível de desempenho de segurança, 
saúde e ambiente. Paralelamente às melhorias contínuas na gestão de energia, água e resíduos que nos permitiram minimizar 
o nosso impacto ambiental e evitar custos de 18,3 M€ em 2013, a nossa pesquisa de soluções para uma resiliência efetiva dos 
recursos (como sistemas de reutilização de água e de energias renováveis) é vital para sustentar o valor dos nossos ativos a 
longo prazo.” 

Fernando Guedes Oliveira, CEO Sonae Sierra
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6.320 5.789 5.638

Valor do mercado 
dos ativos 

(milhões de €)

96,7 96,1 94,4

Taxa de ocupação 
média

(% por ABL)

1.173 1.050 1.000

NAV dos imóveis 
(milhões de €)

8.495 8.428 8.288

N.º de contratos 
com logistas

4,6 4,5 4,6

Indíce 
de satisfação 

dos logistas (Escala:
1 – Não satisfeito, 

6 – Muito 
satisfeito)

7,8 7,4 8,4

N.º de
inconformidades por 

hora de OP de 
referência15

17,2 5,0 4,3

Taxa de frequência 
de acidentes com dias 

de trabalho perdido
(LWCAFR)

em projetos de 
construção

48,9 35,8 32,2

Número médio de 
horas de formação 

por colaborador

0,028 0,043 0,021

Emissões de 
gases com efeitos de 

estufa (GEE) do portólio 
detido e escritórios 

corporativos 
(tCO

2
e/m2 ABL)

3,7 3,6 3,7

Eficiência 
no consumo 

da água (exluindo 
logistas) do 

portefólio detido
(litros/visita) 

53 55 59

Total dos 
resíduos reciclados  

como porporção dos 
resíduos produzidos
(% por peso no portfólio 

detido)

514 479 444

Eficiência no 
consumo  de 

eletricidade excluindo 
logistas do portefólio 
detido (kWh/m2  de área 

e instalações 
sanitárias)

        2011 2012 2013

I N D I C A D O R E S  C H A V E 
D E  D E S E M P E N H O

15 As Observações Preventivas em segurança, saúde e meio ambiente são uma forma de auditar o comportamento seguro realizado nos nossos centros comerciais em operação.
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G O V E R N A N C E

As nossas políticas de governance empresarial foram 
adotadas pela Empresa com base nos modelos dos seus 
acionistas, Sonae e Grosvenor. As políticas de governance 
empresarial dos acionistas impõem níveis de transparência, 
independência, regras de conformidade remuneratória e 
políticas de sustentabilidade que têm contribuído para 
moldarmos o nosso próprio modelo de gestão, valores em-
pre sariais, estratégia de negócio, políticas de susten ta-
bilidade e transparência na comunicação pública. Contamos 
com um Steering Committee de Sustentabilidade (SCS) 
responsável pela supervisão da realização do trabalho em 
linha com as nossas quatro prioridades de sustentabilidade 
a longo prazo, assim como a Segurança, Saúde e Ambiente 
(SSA) e Gestão de Riscos. O SCS reporta diretamente à 
Administração e é presidido pelo nosso CEO. O Comité 
reúne-se regularmente: para debater decisões que precisem 
de ser tomadas coletivamente, informar a Administração 
sobre qualquer questão associada com a implementação da 
Estratégia de Sustentabilidade e para apresentar a visão 
geral para a Estratégia SSA da Empresa, o que inclui a 
definição e revisão periódica das políticas de Segurança, 
Saúde e Ambiente e dos objetivos a longo prazo. Os 
colaboradores de nível sénior responsáveis por cada uma das 
prioridades de sustentabilidade a longo prazo têm de 
comunicar três vezes por ano com o Comité para Orientação 
da Sustentabilidade sobre o progresso realizado no que diz 
respeito à sua área prioritária.

A NOSSA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO

Com 25 anos de experiência, criamos valor para os acionistas 
através de todo o ciclo de vida de cada ativo. A combinação 
do nosso conhecimento especializado, do nosso compro-
misso para com a inovação e da nossa abordagem a longo 
prazo, criaram um modelo de negócio integrado que abrange 
o desenvolvimento, a propriedade e a gestão de centros 
comerciais, bem como os serviços profissionais.

A nossa estratégia de negócio é constituída por quatro eixos 
que nos permitem expandir o negócio em termos de pre-
sença no mercado, gerar retorno financeiro sustentável e 
criar valor acrescentado para os acionistas através do nosso 
modelo de negócios.

ESPECIALISTA EM CENTROS COMERCIAIS

Pretendemos maximizar o valor capturado ao longo de toda a 
cadeia de valor do negócio de centros comerciais. Para tal, 
iremos manter uma abordagem integrada, abrangendo o de-
sen volvimento, investimento e a gestão de centros comer-
ciais. Definimo-nos pelo enfoque no nosso setor e não pelo 
montante de capital financeiro investido nas propriedades. 
Isso significa, em algumas propriedades:

 Que podemos deter uma posição de controlo, através de 
participação nossa ou com os nossos parceiros.

 Podemos deter as nossas posições minoritárias asso-
ciadas a serviços de gestão.

 Podemos fornecer serviços a terceiros sem qualquer 
capital financeiro investido pela Empresa.

Em todos os casos, iremos procurar criar conceitos co-
merciais inovadores que se ajustem e evoluam, de forma a 
refletirem a escolha preferida do cliente.
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ALOCAÇÃO DE CAPITAL

Pretendemos aumentar a nossa exposição aos desen-
volvimentos. Isso será alcançado através de uma combinação 
de exposição adquirida face a novas oportunidades de de-
sen volvimento e redução da nossa exposição às propriedades 
de investimento. 

Também iremos passar de uma concentração em mercados 
maduros para um maior peso dos mercados emergentes. As 
nossas prioridades de mercado são: (1) Brasil, (2) Mercados 
Emergentes caracterizados por centros comerciais com um 
potencial significativo para gerar elevada rentabilidade a 
longo prazo e em que possamos participar através da 
prestação de serviços profissionais e (3) Alemanha, Itália e 
Roménia onde o objetivo é reduzir o capital financeiro 
utilizado e adotar uma abordagem de desenvolvimento.

Portugal e Espanha irão continuar a ser mercados estáveis 
nucleares para a Empresa, mas sem perspetiva de novos 
desenvolvimentos. Na Grécia, o objetivo é realizar valor de 
forma controlada.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Continuaremos a reforçar a componente de serviços 
profissionais focada no desenvolvimento, comercialização e 
serviços de gestão de ativos. Isso irá permitir-nos otimizar os 
recursos da Empresa, de acordo com as flutuações do 
mercado e melhorar o conhecimento especializado nos 
mercados, parceiros e projetos.

CAPITAL INTELLIGENCE

Iremos reforçar a abordagem de redução de capital na 
gestão de participações. Para tal, iremos utilizar parcerias 
com o objetivo de minimizar o capital financeiro investido 
numa determinada operação, o que nos permite partilhar 
riscos e maximizar rentabilidade, através da prestação de 
serviços e da melhoria do conhecimento especializado.

Pretendemos manter a capacidade financeira compro me-
tendo-nos com projetos de centros comerciais importantes 
e ambiciosos, nomeadamente, no que respeita à obtenção 
de fundos em mercados de divida. Para tal, pretendemos 
manter uma dimensão relevante do nosso balanço, asso-
ciada a indicadores financeiros prudentes.
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Capital Financeiro

Especialista 
em Centros
Comerciais

Capital
Intelligence

Alocação 
de Capital

Serviços
Profissionais

Estilos de
Vida Sustentáveis

Lojistas 
Prósperos

Gestã

o de Riscos

Segurança das Pessoas e Eco-Eficiência

Otimização de 
Conhecimento

Resilência
de Recursos

Capital
Humano

Capital
Natural 

Capital
Intelectual

Capital
Manufaturado

Capital
Social e

Relacional

ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

A nossa estratégia de negócio é suportada pela estratégia 
de sustentabilidade. Para além dos nossos compromissos 
contínuos relativos à segurança das pessoas e ecoeficiência 
e ao foco nas melhores práticas de gestão de risco em todas 
as áreas do nosso negócio, identificámos quatro áreas prio-
ritárias a longo prazo que abordam os principais riscos de 
sustentabilidade detetados no nosso negócio, por forma a 
salvaguardar a nossa capacidade contínua de operar:

 Lojistas Prósperos – Parcerias com lojistas tornando o seu 
negócio mais resiliente. 

 Estilos de Vida Sustentáveis – Usando a nossa dimensão e 
influência pública para encorajar os nossos visitantes a 
efetuarem as escolhas mais acertadas. 

 Otimização de conhecimento – Capacitação dos nossos 
colaboradores através do desenvolvimento das suas ca-
pacidades e conhecimento e aumentando o padrão de 
formação e conhecimento a nível coletivo nas comunida-
des em que operamos. 

 Resiliência dos Recursos – Tentar ser energeticamente 
independente, usando a inovação e a tecnologia para 
repensarmos os nossos processos e reutilizar a água nas 
nossas instalações. 
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S I S T E M A  D E  G E S T Ã O  
D E  S E G U R A N Ç A 
S A Ú D E  E  A M B I E N T E

O nosso Sistema de Gestão integrado de Segurança, Saúde 
e Ambiente (SGSSA), baseado nas normas internacionais 
ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, é usado na gestão 
dos nossos impactos e na melhoria do nosso desempenho 
no que respeita à segurança e ecoeficiência. O SGSSA 
baseia-se numa abordagem cíclica que envolve o pla-
neamento, implementação, monitorização e revisão, asse-
gurando uma melhoria contínua. A sua atualização é regular, 
a última data de 2013, com referência ao crescente foco na 
prestação de serviços a terceiros e na abordagem de redução 
de capital, que fazem parte da nossa estratégia de negócio. 
Até 31 de dezembro de 2013, as certificações ISO 14001 
foram obtidas em 87% dos nossos centros comerciais em 
operação e a certificação OHSAS 18001 foi obtida em 59,6%.

O nosso SGSSA abrange todos os impactos de segurança, 
saúde e ambiente, em todas as fases do nosso ciclo de 
negócio para os ativos que detemos e ocupamos.

P R I N C I P A I S  R E A L I Z A Ç Õ E S
S U S T E N T A B I L I D A D E  D E  2 0 1 3

Em 2013 desenvolvemos uma nova revisão de materialidade 
que identificou 25 diferentes aspetos relevantes. Destes 25 
aspetos apresentamos um resumo das realizações mais 
relevantes:

ENERGIA

 Atingimos um consumo médio de eletricidade de 444 
kWh por m2 de área e instalações sanitárias, uma redução 
de 7% em comparação com 2012. Atingimos o nosso 
objetivo de 2013 de 488 kWh por m2 e permanecemos 
bem encaminhados para cumprir o nosso objetivo a longo 
prazo de atingir um consumo máximo de electricidade de 
400 kWh por m2 até 2020.

EMISSÕES

 Atingimos uma taxa de emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) de 0,021 toneladas por m2 de ABL, uma 
redução de 51% em comparação com 2012, o que significa 
que atingimos o nosso objetivo definido para 2013 de 
0,044 toneladas por m2. Em geral, atingimos uma 
redução de 75% desde 2005, o nosso ano base, o que 
significa que ultrapassámos o nosso objetivo a longo 
prazo de uma redução de 70% até 2020. Consequen-
temente, definimos um novo objetivo a longo prazo de 
redução de 80% até 2020. 

ÁGUA

 Os nossos centros comerciais consumiram 3,7 litros de 
água por visita. Excedemos o nosso objetivo de 2013 de 
3,82 litros por visita e permanecemos bem encaminhados 
para cumprir o nosso objetivo a longo prazo de atingir um 
nível de consumo de água de ou inferior a três litros por 
visita até 2020.
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RESÍDUOS

 Implementámos as nossas práticas de gestão de resíduos 
em todos os projetos em construção e obtivemos uma 
taxa de reciclagem de, pelo menos, 95% nos projetos 
finalizados no ano. Este desempenho está alinhado com 
os projetos de construção realizados em anos anteriores, 
o que significa que cumprimos o nosso objetivo de atingir 
uma taxa de reciclagem de 85%.

 Gerámos 41.595 toneladas de resíduos16, dos quais 59% 
foram reciclados e 20% foram enviados para aterros. O 
aumento das taxas de reciclagem, de 5,9% desde 2012, 
permitiu-nos evitar o envio de 1.361 toneladas de 
resíduos para aterros ou incineração. Excedemos o nosso 
objetivo de 2013 para atingir uma taxa de reciclagem 
mínima de 55,1% em todos os centros comerciais detidos 
e garantimos uma proporção de resíduos (por peso) 
enviados para aterro não superior a 28,6%.   

BIODIVERSIDADE E HABITATS  

 Durante 2013, 100% dos projetos de construção foram 
concluídos em terrenos previamente urbanizados.

Globalmente, conseguimos evitar custos combinados de 
18,2 M€ em 2013 como resultado das melhorias de 
ecoeficiência introduzidas desde 2002 (em eletricidade e 
resíduos) e 2003 (em água). Simultaneamente, isso per-
mitiu-nos reduzir o consumo de água em cerca de 14% 
(desde 2003), o consumo de eletricidade em cerca de 40% 
(desde 2002) e aumentar as taxas de reciclagem nuns 
impressionantes 214% (também desde 2002).

 SEGURANÇA E SAÚDE

 Realizamos formação em SSA aos nossos colaboradores 
e aos nossos principais stakeholders numa base contínua 
e em 2013 prestámos um total de 31.680 horas de 
formação (incluindo reuniões) sobre o SSA a colabo-
radores, fornecedores e lojistas dos nossos centros 
comerciais, projetos de construção e nos nossos 
escritórios corporativos.

 Em 2013 realizámos 9.697 horas de Observações 
Preventivas (OP) de SSA nos nossos centros comerciais 
(incluindo alguns que gerimos em nome de outras 
entidades). O número de horas OP efetuadas em 2013 
diminuiu cerca de 5% em comparação com 2012.

Obtivemos quatro novas certificações ISO 14001 e cinco 
novas OHSAS 18001 para os sistemas de gestão de 
segurança, saúde e ambiente de três centros comerciais em 
operação e dois projetos de construção. 

Para obter mais informações sobre o nosso desempenho de 
sustentabilidade, consulte o nosso Relatório Económico, 
Ambiental e Social de 2013 em 

http://www.sonaesierra.com/pt-pt/sustentabilidade/
sustentabilidade.aspx

15 Inclui os nossos centros comerciais e os escritórios corporativos com um sistema de segurança, saúde e ambiente implementado (Lisboa, Maia e São Paulo).
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G L O S S Á R I O

ABL Área Bruta Locável. 

Acordos de 
wholesale

Acordos de comércio por grosso.

Alterações 
climáticas

Variação a nível do clima, ao longo do tempo, ao nível do planeta Terra.

APED Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.

AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado.

A

Capital light Modelos de investimento em que existam pouco ou nenhum investimento de capital .

Car sharing  Utilização conjunta de automóveis.  

CCL 
Comprovativo de Compra em Lota. O objetivo do CCL é contribuir para a valorização qualitativa e quantitativa do peixe 
transacionado nas lotas portuguesas.

CDP 

Carbon Disclosure Project é uma organização independente sem fins que desenvolveu a maior base de dados mundial em 
termos de informações corporativas relacionadas com as alterações climáticas. Mais de 3.000 organizações em cerca de 60 
países medem e divulgam os dados das suas emissões de Gases com Efeito de Estufa, gestão da água e estratégias de 
mudança climática através do CDP, permitindo assim definir metas de redução e fazer melhorias de desempenho.

CES Customer Effort Score.

Checklist Lista de controlo. 

Clusters Aglomerados.

C0
2
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. 

C

BCSD Portugal 
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma organização que desenvolve um trabalho 
contínuo para que a sustentabilidade marque a agenda das organizações.

Benchmark Processo metódico de analisar os processos, as ideias e os procedimentos mais eficazes que levem a um melhor desempenho. 

Biodiversidade 
“Variabilidade entre organismos vivos de todas as origens (…); compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre 
espécies e dos ecossistemas” (Fonte: Convenção da Diversidade Biológica).

B
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Core business Negócio principal; dominante.

C

Data centres Centros de dados. 

Desenvolvimento 
Sustentável 

Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações 
satisfazerem as suas próprias necessidades.

Destino final de 
vida útil dos 
produtos 

Destino final (eliminação ou valorização) do produto após a sua utilização pelo cliente, realizado por entidades autorizadas.

Diretiva europeia 
REACH 

Diretiva da União Europeia relativa às substâncias perigosas - Registo, Avaliação e Autorização de Substâncias Químicas.

Diretiva ROHS 
Diretiva da União Europeia relativa à restrição de substâncias perigosas, que proíbe que determinadas substâncias perigosas 
sejam utilizadas em processos de fabrico de produtos.

Dividend Yield Taxa de retorno do dividendo.

Due diligence 
Processo de revisão e auditoria de informação corporativa (contabilística, legal, responsabilidades extra-balanço, dívida líquida, 
etc.), tendo como propósito fornecer análises e recomendações relativas ao valor da empresa aos intervenientes, no âmbito 
de uma transação.

D

EBITDA (Earnings 
before interest, 
taxes, depreciation, 
and amortization) 

Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. 

Eficiência 
Energética 

Atividades que visam otimizar a utilização de fontes de energia.

ERT (European 
Round Table) 

Organização que reúne os principais líderes empresariais europeus. 

EWRM (Enterprise 
Wide Risk 
Management) 

Programas de gestão de risco empresarial.

E
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Fast moving 
consumer goods  

Produtos de grande consumo.

FCS (Forest 
Stewardship 
Council) 

O propósito da certificação florestal é fomentar uma gestão responsável, protegendo as funções económicas, ambientais 
e sociais das áreas florestais.

Franchising  
Sistema de venda de uma licença na qual o franqueador cede o direito de utilização da sua marca, patente, infraestrutura, 
know-how, bem como, o direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços 

F

Gases de 
Refrigeração  

Produtos químicos responsáveis pelas trocas térmicas nos sistemas de refrigeração e climatização. 

GEE (Gases com 
Efeito de Estufa) 

Conjunto de gases que retém à superfície da Terra o calor proveniente da radiação solar. O aumento dos GEE na 
atmosfera tem provocado o aumento da temperatura.

GEP (Global 
Enterprise 
Project) 

Iniciativa que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo entre os jovens do ensino secundário em toda a Europa.

Global Compact 
das Nações 
Unidas 

O Global Compact tem como objetivo principal incentivar o alinhamento das políticas e práticas empresariais com os 
valores e os objetivos aplicáveis internacionalmente e universalmente acordados. Estes valores principais foram 
separados em dez princípios chave, nas áreas de “Direitos Humanos”, “Trabalho”, “Meio Ambiente” e “Anti-Corrupção”.

G

IIA Standards Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna.

IIA Institute of Internal Auditors. 

ISO (International 
Organization for 
Standardization)

Organização não-governamental, cuja função principal prende-se com a normalização de bens e serviços através da 
utilização de normas, de forma a promover continuadamente a qualidade dos produtos.

I
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Joint ventures Associação de empresas com fins lucrativos para explorar certo (s) negócio (s), sem que percam a personalidade jurídica.

J

LCD Liquid crystal display. 

Leader format Líder destacada no seu formato. 

Leaseback Relocação dos ativos. 

LED Light-emitting diode.

Link Hiperligação.

LWCAFR índice de frequência de acidentes com baixa.

L

m2 ABL  Metros quadrados de área bruta locável.

Microgeração 
Produção de energia elétrica através de instalações de pequena escala, utilizando fontes renováveis ou processos de 
conversão de elevada eficiência. 

Minigeração 
Produção e venda de energia à rede pelo próprio consumidor, através da instalação de unidades de produção de energia 
em locais de consumo efetivo. 

MSC (Certified 
Sustainable 
Seafood)

Programa de certificação que premeia e reconhece a pesca sustentável.

M
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Oeko-Tex Sistema de verificação, auditoria e certificação para operações comerciais ecológicas no setor têxtil e vestuário. 

Open Innovation  Processo de inovação que envolve stakeholders externos, nomeadamente Universidades.

OSHAS 
(Occupational 
Health and Safety 
Assessment 
Series) 

Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho

O

p.p. Pontos percentuais.

PEFC (Programme 
for Endorsement 
of Forest 
Certification) 

Programa de certificação florestal voluntária. Tem como objetivo garantir aos consumidores que os produtos certificados 
PEFC resultam de uma gestão ambiental onde são aplicados princípios de sustentabilidade.

Pegada Ecológica 
É uma tradução do inglês ecological footprint e refere-se à quantidade de terra e água necessária para sustentar as 
gerações presentes, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população.

P

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.

N
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REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) Trata-se do regulamento da Comunidade 
Europeia sobre os produtos químicos e a sua utilização segura. 

Reciclagem  Reaproveitamento de materiais para utilização na constituição de novas componentes. 

REEE Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos.

ROHS 
(Restriction of Hazardous Substances Directive) Diretiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas 
em equipamentos elétricos e eletrónicos 2002/95/CE.

RSU Resíduos Sólidos Urbanos.

R

Stakeholder (ou 
parte interessada, 
em português) 

Trata-se de pessoas ou grupos de pessoas que afetam ou são afetadas pelos objetivos de determinada organização.

S

tCO2e  Toneladas de CO2 equivalente.

T
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VDR Valores Diários de Referência. 

V

WBCSD (World 
Business Council 
for Sustainable 
Development) 

Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma organização líder na abordagem das temáticas 
do Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de uma plataforma importante em termos de sustentabilidade relativamente 
à partilha de informação, experiências e melhores práticas.

World Economic 
Forum  

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que promove anualmente reuniões para discussão de questões urgentes 
que incluem a saúde e o ambiente.

World Safety 
Declaration 

É um convite formal para a ação e um veículo para promover a colaboração na área da Segurança no Trabalho. É um 
compromisso da indústria global para o desenvolvimento de ideias que podem ser partilhadas e adotadas mundialmente 
pelas empresas.

W

Yields 
Rendimento, que é o retorno sobre um investimento em ações, expresso anualmente em percentagem com base no custo 
do investimento. 

Y
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S A I B A  M A I S

Para acader à informação sobre GRI, visite a área de 
Sustentabilidade no site Sonae / Relatório de 
Sustentabilidade.

Ficha Técnica
Sonae SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte
4470-909 Maia
Telef: +351220104000




