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O Relatório

Na Sonae investimos continuamente na promoção do desenvolvimento sustentável, apostando numa visão integrada sobre os 

três eixos de sustentabilidade – Ambiental, Económico e Social.

O Relatório de Sustentabilidade tem como objetivo divulgar aos stakeholders o nosso desempenho económico, social e ambiental 

durante o ano de 2015. A informação aqui apresentada encontra-se de acordo com as diretrizes G4 da Global Reporting Initiative 

(GRI) para o nível Core. O âmbito de reporte inclui os diferentes negócios da Sonae, com especial enfoque no Retalho (Sonae MC 

e Sonae SR).

2015 assinala o fecho de ciclo da nossa Estratégia de Sustentabilidade para o triénio 2013-2015, designada por Our Way to a 

Sustainable Life. Desta forma, procurámos que este relatório refletisse os resultados alcançados no seguimento da dedicação e 

esforço alocado ao cumprimento dos compromissos assumidos.

O presente Relatório encontra-se dividido em quatro capítulos: 

• 1. A Sustentabilidade na Sonae – Inclui a descrição da organização, da estratégia corporativa, dos nossos compromissos, da 

gestão da sustentabilidade e dos prémios e reconhecimentos externos obtidos;

• 2. A Sustentabilidade no Retalho – Abrange as principais tendências do setor do retalho, a forma como gerimos a cadeia 

de abastecimento, as iniciativas de inovação desenvolvidas, a Estratégia de Sustentabilidade, a apresentação dos principais 

resultados alcançados no final do triénio 2013-2015 e o detalhe dos três pilares da estratégia de sustentabilidade – Better 

Purpose, Better Planet e Better People;

• 3. A Sustentabilidade na Sonae Sierra – Ilustra a atividade da Sonae Sierra, incluindo a descrição da estratégia e do 

desempenho por eixo estratégico. A Sonae Sierra possui um Relatório de Sustentabilidade independente e detalhado, 

disponível na área de Sustentabilidade do respetivo website, em www.sonaesierra.com;

• 4. Anexos – Adesão a Princípios, Associações e Parcerias com Organizações e link para acesso a informação detalhada sobre 

os Indicadores GRI.

A leitura deste Relatório deverá ser complementada pela consulta da Tabela de Indicadores GRI de 2015, do Relatório de Gestão 

de 2015 e do Relatório de Corporate Governance de 2015, disponíveis em www.sonae.pt.

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

favor contacte:

Catarina Oliveira Fernandes | Head of Communication, Brand and Corporate Responsibility

E-mail: catarina.fernandes@sonae.pt | Tel.: +351 22 0104000
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MENSAGEM DA COMISSÃO EXECUTIVA

1. a sustentabilidade na sonae

No ano de 2015 prosseguimos o cumprimento da nossa Estratégia de Sustentabilidade – Our Way to a Sustainable Life –, que 

tem como objetivo último a criação de valor partilhado para a empresa e para a sociedade no curto, médio e longo prazo. 

No decorrer deste período, fomos capazes de criar as condições necessárias para um crescimento próspero e sustentado 

de todos os nossos stakeholders, suportado em iniciativas que visaram reforçar a aposta na preservação do ambiente, no 

desenvolvimento das nossas pessoas, na criação e partilha de conhecimento, na promoção da inovação, e, naturalmente, no 

envolvimento com a comunidade. 

A ambição que nos move e que nos mantém construtivamente insatisfeitos, impedindo-nos de ficar presos aos sucessos do 

passado, levou-nos a integrar, no final de 2015, a lista inicial de empresas que assinaram o “Paris Pledge for Action”, iniciativa 

no âmbito da Cimeira do Clima de Paris (COP21). Como signatários, comprometemo-nos a apoiar a iniciativa, procurando 

assegurar que o nível de ambição fixado pelo acordo é atingido ou excedido, o que vai representar, sem sombra de dúvida, um 

novo estímulo à atividade dos nossos negócios nos próximos anos.

Como tal, os desafios inerentes a este compromisso vão, seguramente, constituir um tema central no roadmap de 

Sustentabilidade para o próximo triénio e serão uma oportunidade única de demonstrar a nossa capacidade de estarmos 

permanentemente a superar metas que testam os limites e estimulam a vitalidade dos nossos negócios.

Acreditamos que, depois de um primeiro ciclo no qual construímos bases sólidas e estruturadas para o desenvolvimento 

sustentável da Sonae, estamos agora melhor preparados para assumir novos desafios, mais difíceis, mas ao mesmo tempo 

também mais estimulantes, que vão permitir-nos renovar o compromisso de melhorar todos os dias a vida dos nossos 

stakeholders e das comunidades onde estamos inseridos.

Paulo Azevedo, Chairman e Co-CEO

Ângelo Paupério, Co-CEO
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1. Organização
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1.293M€
DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL

A NOSSA MISSÃO

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

40.738
COLABORADORES

72
PAÍSES*

5.014M€
VOLUME DE NEGÓCIOS

393M€
EBITDA

Eixos da Estratégia Corporativa

• Internacionalizar

• Diversificar o estilo de investimento

•Alavancar a excecional base de ativos em 
Portugal

 * excluindo operações Wholesale
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100%
RETALHO ALIMENTAR

27.073 Colaboradores
2 Países 

Volume de Negócios: 3.490M€
Underlying EBITDA: 215 M€

100%
RETALHO ESPECIALIZADO

9.289 Colaboradores
42 Países

Volume de Negócios: 1.294M€
Underlying EBITDA: 5 M€

100%
IMOBILIÁRIO DE RETALHO

39 Colaboradores
2 Países

Volume de Negócios: 121M€
Underlying EBITDA: 109 M€

100%
SERVIÇOS FINANCEIROS

31 Colaboradores

16% a 89,9%
GESTÃO DE INVESTIMENTOS

1.650 Colaboradores
53 Países

Volume de Negócios: 249 M€
UnderlyingEBITDA: 16 M€

PROPRIEDADE E GESTÃO 
DE CENTROS COMERCIAIS

1.085 Colaboradores
17 Países

Volume de Negócios: 226 M€
EBIT: 106 M€

24,4%
TELECOMUNICAÇÕES

2.523 Colaboradores
5 Países

Volume de Negócios: 1.444 M€
Underlying EBITDA: 533 M€
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72
PAÍSES

Presença Mundial

* Incluindo operações, prestação de serviços a terceiros, escritórios de representação, acordos de franchising e parcerias

NO FINAL DE 2015, ESTÁVAMOS PRESENTES EM 72 PAÍSES*. 
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2. Estratégia corporativa

Alicerçados numa cultura de inovação e de criação de valor partilhado, dedicamo-nos ao cumprimento da nossa missão, mantendo-

nos fiéis aos nossos valores no caminho que percorremos para alcançar os objetivos estratégicos e de crescimento que definimos 

ao nível corporativo.

A nossa estratégia corporativa encontra-se centrada em três pilares de suporte à nossa atividade: internacionalizar, diversificar o 

estilo de investimento e alavancar a excecional base de ativos em Portugal. O foco nestes três vetores permite-nos maximizar a 

nossa capacidade de crescimento e criação de valor através dos nossos recursos financeiros e humanos.

INTERNACIONALIZAR

A internacionalização das diferentes áreas de negócio representa uma das principais prioridades estratégicas para o futuro. O foco 

da alocação de recursos neste objetivo visa potenciar o aumento da presença do Grupo fora do país e a internacionalização das 

atividades, atuando como o principal motor de crescimento da Sonae.

DIVERSIFICAR O ESTILO DE INVESTIMENTO

A adoção do estilo de investimento mais apropriado a cada negócio, desde a detenção da totalidade do capital, à detenção de 

participações maioritárias ou às participações minoritárias, com ou sem direitos especiais, é fundamental para alavancar os 

recursos da Sonae e maximizar a eficácia da estratégia de implementação.

Deste modo, poderá ser estrategicamente vantajoso participar no capital de empresas onde não temos o controlo, nomeadamente 

em situações em que não dispomos dos recursos necessários ou em casos em que a contribuição de terceiros represente um 

fator claro de criação de valor económico superior.

ALAVANCAR A EXCECIONAL BASE DE ATIVOS EM PORTUGAL

A contínua exploração e desenvolvimento de novas oportunidades de negócio, suportada pela excecional base de ativos de que 

dispomos em Portugal, permite o fortalecimento das opções de crescimento e desenvolvimento futuro. A este vetor, é alocada 

uma parte significativa do capital que é posteriormente distribuído entre os novos projetos, consoante a sua capacidade para 

gerar crescimento e valor económico.
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3. Compromissos

3.1. STAKEHOLDERS

Estabelecer relações de cooperação e interação estreita com cada um dos nossos stakeholders é uma forma de atuação 

transversal a toda a Sonae. Para o efeito, criámos e mantemos um leque diversificado de meios de comunicação, específicos para 

cada grupo de stakeholders, com o intuito de corresponder, da melhor forma, às necessidades e expetativas dos mesmos.

Principais meios de comunicação com os nossos Stakeholders

Portais de Fornecedores

Visitas e Auditorias

Formação Recíproca

Inquéritos de Auscultação

Avaliação de Desempenho

Comunicações Escritas

Reuniões

Formação

Inquéritos 
de Auscultação

Investidores

Websites

Sistemas de Sugestões

Call Centers

Lojas e Centros 
Comerciais

e Reclamações

Provedor Sonae

Inquéritos 
de Auscultação

Participação em Diversas
Associações Setoriais

Clientes
e Visitantes

Parcerias com Instituições
Representativas

Projetos de Envolvimento
com as Comunidades

Inquéritos 
de Auscultação

Assembleias Gerais

Inquéritos de Auscultação

Relatórios Financeiros 
Trimestrais

Resposta a Questionários 
Específicos

Conferências

Entrevistas

Resposta a questões 
específicas

Estudos de Clima Social

Notícias na Intranet

Publicações Internas

Provedor Sonae

Fóruns de Partilha 
de Conhecimento

Inquéritos 
de Auscultação

Lojistas

Fornecedores

Comunidade

Colaboradores

Media
Entidades

Reguladoras
e Governamentais
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3.2. PESSOAS

Promover uma cultura capaz de atrair o melhor talento, desenvolver continuamente as competências das nossas pessoas e 

equipas, reconhecer e premiar o seu desempenho são os eixos que norteiam a gestão integrada de talento que preconizamos. 

A Sonae é um grupo diversificado, composto por uma equipa jovem e altamente qualificada que coloca diariamente o melhor do 

seu talento ao serviço da organização. 

3.2.1. À nossa maneira

Procuramos garantir que todas as empresas que compõem o grupo Sonae partilham de uma cultura comum e que, desta forma, 

se regem pelos mesmos valores, princípios éticos e comportamentais. Com esse intuito desenvolvemos o ‘À Nossa Maneira’ (Our 

Way), um documento que resume os valores que compõem a nossa cultura, aquilo que esperamos das nossas equipas e líderes, 

bem como os pilares que definem a forma como trabalhamos. Conscientes da importância destes aspetos, procuramos aplicar 

diariamente os princípios definidos no ‘À Nossa Maneira’ para que possamos traduzir os nossos valores em comportamentos 

efetivos e difundir a nossa cultura por todo o Grupo, refletindo com determinação a identidade Sonae nas várias geografias em 

que possuímos operações.

COLABORADORES 
COM IDADE 

INFERIOR A 35 
ANOS

40.738
COLABORADORES

47% 66%
MULHERES
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Como Trabalhamos

RespeitoBom ambiente
de trabalho

Qualidade
e rigor

Riqueza
e heterogeneidade

de percursos e perfis
Equipa como 

chave do sucesso
Inovação e 

Talento

As 
Nossas
Equipas

Relações sinceras
e transparentes

As Nossas
Chefias

Liderança Disponibilidade Entrega Espírito 
construtivo 

Coragem Credibilidade Excelência ExemploHonestidade

DesafioExcelênciaMente aberta FirmezaReconhecimento

Com excelência Com frontalidade 
e clareza

Com mérito

Com sentido 
de propriedade

ComunicandoOrientados para 
os consumidores

Com curiosidade Com ousadiaCom bom sensoCom criatividade

Como 
Trabalhamos
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As Nossas
Chefias

Liderança Disponibilidade Entrega Espírito 
construtivo 

Coragem Credibilidade Excelência ExemploHonestidade

DesafioExcelênciaMente aberta FirmezaReconhecimento

Com excelência Com frontalidade 
e clareza

Com mérito

Com sentido 
de propriedade

ComunicandoOrientados para 
os consumidores

Com curiosidade Com ousadiaCom bom sensoCom criatividade

Como 
Trabalhamos

3.2.2.  Gestão Integrada de Talento

Reconhecendo o desafio que é ser um dos maiores empregadores privados em Portugal e a ambição de sermos capazes de 

encarar cada um dos nossos colaboradores na sua individualidade, promovemos uma abordagem integrada à gestão de talento, 

assente em três pilares distintos: (i) atração eficaz de talentos; (ii) avaliação e desenvolvimento e; (iii) gestão de carreiras.  

Atração
Eficaz

 deTalentos

Avaliação e 
Desenvolvimento

Gestão
Integrada
de Talento

Gestão de
Carreiras

Gestão Integrada de Talento
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3.2.2.1. Atração Eficaz de Talentos

A Sonae vive da heterogeneidade e diversidade de perfis pelo que, gerindo um portefólio de negócios diverso e internacional, 

procuramos formações variadas e valorizamos percursos profissionais e pessoais abrangentes. Desta forma, esforçamo-nos por 

identificar potenciais talentos e maximizar o seu desenvolvimento pessoal e profissional, tendo dinamizado em 2015 diferentes 

iniciativas, nomeadamente:

Promoção da relação instituição de ensino/mercado de trabalho
• Participámos em Feiras de Emprego promovidas pelas Escolas/Universidades e em iniciativas promovidas pelos estudantes/

associações de estudantes; 

• Dinamizámos aulas/workshops sobre temas relevantes na formação e desenvolvimento dos jovens, bem como apoiámos a 

realização de trabalhos académicos/projetos de investigação; 

• Promovemos visitas de estudo de alunos à Sonae (Estruturas Centrais e Operações) para um primeiro contacto com o 

contexto real de trabalho; 

• Participámos em programas de Mentoring a estudantes de Licenciatura, Mestrado e MBA; 

• Fomos parceiros do Projeto “Bué d’Escolhas” – projeto integrado no Programa Escolhas –, promovendo iniciativas direcionadas 

à capacitação e desenvolvimento de crianças/jovens em risco;

• Demos continuidade à iniciativa “Alliance For Youth” com o objetivo de, juntamente com outros parceiros, promover o 

desenvolvimento de competências profissionais, preparando os jovens para a empregabilidade e contribuindo para o combate 

ao flagelo do desemprego jovem no contexto português e europeu.

Programa Contacto

O Programa Contacto, criado em 1986, surge como um programa direcionado a jovens finalistas de licenciatura/mestrado e recém-

graduados das melhores universidades, com o objetivo de realizarem um estágio na Sonae e, dependendo do seu desempenho e 

do potencial demonstrado, integrarem os quadros da empresa.

A captação de potenciais talentos realiza-se através dos “Momentos Contacto” – presença on campus, com o objetivo de  

dar a conhecer a Sonae e as suas diferentes áreas de negócio e oportunidades – e ainda via Rede Contacto  

(www.contactosonae.com). Nesta plataforma mantemos uma relação próxima com os jovens e potenciamos o seu envolvimento 

com a empresa e o interesse em participar no Programa. Apenas os estudantes que têm perfil criado na Rede Contacto, poderão 

estar elegíveis para participação.

A edição de 2015 iniciou-se com o Sonae Future Quest 2015, um concurso de inovação desenvolvido através da Rede Contacto 

e que desafiou os candidatos a imaginar o futuro da Sonae. Uma vez que o objetivo é o de valorizar o potencial, e não só os 

resultados académicos dos candidatos, a seleção foi feita com base na análise dos avatares de talento e na sua imaginação. 

“Ao introduzir inovação e ferramentas disruptivas como os avatares e as redes sociais no seu processo de seleção, a Sonae 

privilegia jovens talentos que, para além dos conhecimentos adquiridos, se distingam pela sua criatividade, espírito de equipa, 

capacidade de trabalho e de aprendizagem.”

Isabel Barros, Head of Talent Management Sonae

O Assessment Day, um evento que contou com vários desafios e dinâmicas de trabalho em equipa, foi o último teste aos 

candidatos. No final deste dia, foram selecionados os cerca de 50 jovens talentos que integraram os diferentes negócios da Sonae 

e que foram acolhidos no Dia Contacto.
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O Dia Contacto assumiu-se como um momento de celebração e reconhecimento do investimento e desempenho dos jovens ao 

longo do Sonae Future Quest. Foi um momento onde os estagiários Contacto tiveram oportunidade de se apresentar à equipa 

de gestão, incluindo aos co-CEO’s – Paulo Azevedo e Ângelo Paupério – e de aprofundar o contacto com os seus mentores e o 

conhecimento sobre dos diferentes negócios da Sonae.

A edição de 2015 do Programa Contacto contou com mais de 1.000 candidaturas de finalistas e recém-graduados a nível nacional 

e internacional, tendo sido a edição que agregou mais nacionalidades: Portugal, Espanha, Brasil, Polónia, Itália, Ucrânia e Vietname. 

Outro aspeto a salientar foi o da heterogeneidade de perfis e backgrounds académicos dos jovens, nomeadamente nas áreas 

de Design de Moda, Gestão, Finanças, Marketing, Matemática, Bioquímica, Engenharia, Ciências da Comunicação, Tecnologias da 

Informação, Recursos Humanos, Biologia, entre outras. 

No total, mais de 4.500 jovens já participaram no Programa Contacto, sendo que algumas centenas destes acabaram por integrar 

as equipas das Empresas Sonae.

3.2.2.2. Avaliação e Desenvolvimento

O Improving Our People é o modelo de gestão de performance da Sonae, abrangendo todos os colaboradores dos diferentes 

negócios e geografias nas quais marcamos presença. Alicerçado nos princípios da Meritocracia, Pluralidade e Participação, pretende 

ser rigoroso nos resultados e frontal no reconhecimento, valorizando a heterogeneidade de percursos e perfis dos colaboradores.

Neste contexto, anualmente as chefias asseguram a entrevista de gestão de desempenho com cada elemento da equipa. Este 

momento de diálogo e discussão conjunta sobre os resultados do ano anterior, constitui igualmente uma situação privilegiada de 

partilha de expectativas e de áreas de interesse, definição de objetivos e planos de ação. O envolvimento do colaborador nesta 

reflexão é fundamental, responsabilizando-o pelo seu desenvolvimento e construção do seu percurso profissional.

Associada ao Improving Our People, a Sonae dispõe desde 2013 de uma ferramenta de gestão de talento direcionada aos 

colaboradores mais seniores da organização, bem como aos colaboradores com maior potencial de crescimento identificado - 

Improving Our People GT (Growth Toolkit). Esta ferramenta contempla duas etapas fundamentais. A primeira etapa, de diagnóstico 

(multi-rater e self-assessment), pretende promover em cada participante uma clara e holística visão do que são as suas valências 

positivamente diferenciadoras, bem como das áreas onde tem ainda margem de melhoria. A segunda etapa assenta no desenho 

de planos de desenvolvimento pessoais e profissionais customizados às necessidades de cada participante. Com um horizonte 

temporal de implementação de 2 a 3 anos, podem compreender abordagens diversas, desde executive education, a action learning, 

passando por on-the-job experiences ou por abordagens mais relacionais, como coaching ou mentoring. 

O ano de 2015 pautou-se essencialmente pelo foco no desenho de soluções e na operacionalização dos planos de desenvolvimento 

antes mencionados, tendo sido neste contexto lançado o Sonae Mentoring Programme, que junta participantes dos dois 

segmentos antes mencionados em relações de mentoria claramente win-win para todas as partes intervenientes.
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Sonae Management & Leadership Academy

A Sonae foi, ao longo da sua história, colocando às suas equipas objetivos exigentes em matéria de desenvolvimento de pessoas, 

incorporando de uma forma inequívoca nas atribuições de cada colaborador a responsabilidade de formar e desenvolver os outros, 

ao mesmo tempo que apostou na criação de um conjunto de programas e iniciativas estruturadas que visam complementar o 

projeto de desenvolvimento construído entre o líder e a sua equipa.

Hoje a Sonae orgulha-se de ter construído as condições que permitem potenciar, de acordo com as necessidades dos diferentes 

segmentos de colaboradores, o desenvolvimento das suas pessoas, desde os níveis mais operacionais aos mais estratégicos da 

empresa, considerando as diferentes gerações e geografias que caracterizam o seu capital humano.

Simultaneamente, o facto de o Grupo ter atualmente mais de 40 mil colaboradores, faz com que o orgulho seja acompanhado de um 

forte sentido de responsabilidade no sentido de continuar a promover iniciativas diferenciadas de desenvolvimento das suas pessoas.

Esse desenvolvimento na Sonae é atualmente considerado em dois grandes domínios: competências consideradas transversais/

críticas aos vários negócios e geografias e competências específicas das diferentes áreas de negócios que constituem o Grupo.

No primeiro domínio de competências, a Sonae conta com respostas também elas transversais como é o caso da Sonae 

Management & Leadership Academy que tem como missão 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. A Sonae Management & Leadership Academy está focalizada no desenvolvimento sustentado de 

competências de gestão e liderança e é composta por uma estrutura segmentada de conteúdos e programas dedicados ao 

desenvolvimento dos diversos níveis organizacionais. Para o efeito, estabelecemos parcerias com as melhores escolas nacionais 

e internacionais de gestão e, paralelamente, fomos internamente buscar os nossos melhores “professores”, líderes com inegáveis 

competências nas áreas de liderança e coaching. 

Para o target executivo temos apostado numa visão integrada no que concerne à sua formação e desenvolvimento. Vamos além 

da Executive Education, procurando oferecer programas sustentados em metodologias alternativas como action learning, on-the-

job experiences, coaching ou mentoring. 

Desenhamos também programas customizados, desafiantes e inovadores, tendo em conta as necessidades de atualização 

identificadas por e para cada executivo e assumindo como ponto de partida e de chegada para esse mesmo desenvolvimento os 

vários modelos e políticas que a empresa utiliza na gestão do seu talento.

A Sonae Management & Leadership Academy persegue com afinco a sua missão de contribuir para uma melhor preparação de 

todos os colaboradores das Empresas Sonae no exercício da gestão e liderança, tendo efetuado um investimento no ano de 2015 

de 961.720 euros, totalizando 29.116 horas de formação e envolvendo 1.160 participantes.
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3.2.2.3. Gestão de Carreiras

Dispomos na Sonae de um modelo de carreiras cujo objetivo geral consiste em apoiar a gestão do nosso pipeline de talento, 

assegurando o alinhamento entre aquelas que são as prioridades do negócio do ponto de vista de competências e talento e as 

expectativas de desenvolvimento pessoal e profissional das nossas pessoas. Concilia, neste sentido, 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. Para além disto, potencia a nossa capacidade de atração de talento, sublinhando a 

nossa proposta de valor – Employment Value Proposition – no que diz respeito à oportunidade de desenvolvimento e crescimento, 

pela comunicação de uma visão dos possíveis percursos futuros, bem como de planos de desenvolvimento e progressão a eles 

associados. Porque valorizamos a diversidade dos perfis e percursos das nossas pessoas, privilegiamos o desenvolvimento pessoal 

e profissional pela via da mobilidade interna entre áreas, empresas, negócios e geografias. 

O ano de 2015 foi focado no desenho de um modelo e processo de mobilidade interna que alicerça, tanto a continuidade, 

como a transversalidade e polivalência das competências dos nossos colaboradores, tendo sido dados primeiros passos na sua 

implementação.

Diversidade de Género
No âmbito da European Round Table of Industrialists (ERT), a Sonae subscreveu em 2012 a Women Initiative, onde se encontra 

materializada a preocupação relativa à paridade de género através do estabelecimento de targets voluntários facilitadores da 

promoção de maior diversidade de género, não só para posições em órgãos de gestão e decisão, como também para posições de 

senior e middle management.

Na Sonae, entendemos que a presença balanceada de mulheres e homens em lugares de decisão é um fator importante para 

o equilíbrio da organização. Por isso, criámos um grupo de trabalho dedicado exclusivamente ao estudo, definição de estratégia, 

intervenção e acompanhamento do género feminino ao longo dos vários níveis de liderança. Esta iniciativa veio reforçar a 

preocupação e investimento no desenvolvimento dos nossos talentos femininos, através de uma abordagem promotora da 

sustentabilidade no que toca à equidade de géneros.

Hoje a representatividade das mulheres nos Conselhos de Administração das empresas Sonae é superior a 30%. No entanto, 

a preocupação da Sonae não se circunscreve às funções de Administração, abrangendo toda a organização. Presentemente, 

metade das funções de chefia na empresa é já desempenhada por mulheres.
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3.3. ÉTICA

Garantir que toda a nossa atividade se rege pela aplicação fiel dos princípios de ética e confiança definidos é uma preocupação 

transversal a todo o Grupo Sonae. Com esse objetivo desenvolvemos o Código de Ética e de Conduta Sonae que define o padrão 

ético pelo qual nos pautamos. De forma a assegurar a sua implementação, cumprimento e acompanhamento foi nomeada pelo 

Conselho de Administração uma Comissão de Ética. 

O Código de Ética e de Conduta é disponibilizado a todos os colaboradores da Sonae.

3.4. INOVAÇÃO & CONHECIMENTO

Promover uma cultura de aprendizagem e abertura à mudança, fazendo das nossas empresas ecossistemas de conhecimento e 

inovação é uma ambição intrínseca a toda a nossa atividade.

A Inovação representa parte integrante da missão e dos valores da Sonae, ajuda-nos a superar, de forma criativa e eficiente, os 

desafios com que nos deparamos. Acreditando que através do reconhecimento de iniciativas distintivas e únicas promovemos a 

inovação enquanto catalisador do nosso sucesso, atribuímos com periodicidade anual duas importantes distinções neste âmbito: 

os Sonae Innovation Awards e o Chairman’s Award.
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Fóruns de Partilha

Fóruns de
partilha de

conhecimento

Administrativo e
Fiscal

Engenharia e
Construção

Legal

Negociação
Planeamento,

Controlo e 
Gestão

Sustentabilidade

E-commerce
FINOV

Fórum de Inovação
Marketing e 

Comunicação

Fóruns de Partilha de Conhecimento e Grupos Consultivos
Promovemos, com regularidade, fóruns transversais às várias unidades de negócio destinados à partilha de conhecimento e boas 

práticas, funcionando como uma ferramenta de discussão crucial para a disseminação do conhecimento entre as diversas empresas 

Sonae. Dispomos, atualmente, de um conjunto de nove fóruns de partilha de conhecimento como ilustrado na seguinte figura:
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Contamos ainda com um total de quatro grupos consultivos que mantêm reuniões periódicas dedicadas à partilha e coordenação 

de informação (organização de formação interna). Existem, adicionalmente, duas comissões que funcionam como importantes 

plataformas para a partilha de conhecimento e experiência.

3.5. COMUNIDADE

Contribuir para a promoção do desenvolvimento e bem-estar das comunidades em que operamos é uma vontade transversal a 

todo o Grupo Sonae que dá vida a um dos valores intrínsecos da nossa cultura.

Em 2015, o nosso apoio à comunidade abrangeu ações desenvolvidas em Portugal e Espanha, contando com um investimento na 

ordem dos 8,5 milhões de euros, que permitiu apoiar mais de 1.500 instituições cuja atividade se reparte por um dos seguintes 

eixos de apoio à comunidade: (i) sensibilização ambiental; (ii) cultura; (iii) educação e empreendedorismo; (iv) saúde e desporto; (v) 

ciência e inovação; (vi) solidariedade social. Ao longo desta secção do relatório, destacamos algumas ações de apoio à comunidade 

promovidas pela Sonae durante 2015.
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3.5.1. Sonae Activshare 

O programa Sonae Activshare tem como objetivo consolidar e agregar todas as ações de Responsabilidade Social e Voluntariado 

da Sonae. 

Acreditamos que o voluntariado permite colocar os nossos colaboradores e equipas em contacto com diferentes realidades, 

enfrentar novos desafios e abrir horizontes, funcionando, muitas vezes, como um estímulo à criatividade e à inovação, que são 

valores que fazem parte do ADN da Sonae.

No âmbito do Activshare, destacamos duas ações internas que espelham os valores que procuramos ver preconizados pelo 

programa: 

Logística Solidária
No âmbito da comemoração do 25º aniversário do Centro de Distribuição da Maia (CDM) foi lançada a iniciativa Logística Solidária, 

composta por um conjunto de ações que, com o contributo de todos os colaboradores das empresas Sonae, permitiu impactar de 

forma positiva a vida dos colaboradores do CDM: 

• Um bazar solidário disponibilizou, por um valor simbólico, um conjunto de artigos diversos (roupa, artigos para casa, eletrónica 

e desporto) a todos os colaboradores do CDM. Os bens foram doados e recolhidos pelos colaboradores das várias empresas 

Sonae presentes em diferentes locais do país. A iniciativa foi um sucesso e os recursos angariados reverteram a favor das 

outras ações do programa.  

• Um programa de remodelação de uma divisão da habitação de quatro colaboradores do CDM permitiu melhorar o seu bem- 

-estar e das suas famílias. Os vencedores foram escolhidos entre as mais de trinta candidaturas recebidas.

• Um campo de férias de Natal que disponibilizou atividades lúdicas e educativas para vinte crianças, dos seis aos dez anos, 

filhos dos colaboradores do CDM.  Para além de uma equipa pedagógica que dirigiu o campo de férias, as atividades foram 

dinamizadas por colaboradores voluntários.

• Um Torneio de Futebol promoveu a união entre as equipas da Logística e os colaboradores de outras direções e empresas 

Sonae, proporcionando um momento desportivo, de convívio e lazer, onde a principal diretriz foi o fairplay. 

Comunidade

HORAS DE 
VOLUNTARIADO

916
VOLUNTÁRIOS

4.400
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Ciudadescuela Muchachos (CEMU)
Desenvolvemos, em 2015, uma iniciativa inédita que juntou trinta colaboradores das diferentes insígnias Sonae em Espanha, 

incluindo Sport Zone, Worten e Zippy. Esta iniciativa consistiu na reabilitação de um jardim da Ciudadescuela Muchachos (CEMU), 

em Madrid, promovendo desta forma o voluntariado, cooperação e integração e reforçando o sentimento de pertença à Sonae. Ao 

contribuírem ativamente para este projeto, os voluntários da Sonae ajudaram a criar melhores condições de vida para as crianças 

da CEMU que atravessam uma situação social particularmente difícil. 

3.5.2. Sonae Art

A cultura é, assumidamente, uma aposta da nossa responsabilidade corporativa. As iniciativas promovidas neste âmbito procuram 

promover a criatividade e a inovação, estimular novas tendências e aproximar a sociedade à arte, nomeadamente através de 

manifestações culturais de relevo que permitam experiências enriquecedoras de desenvolvimento pessoal e coletivo.

Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado (MNAC – MC)
A Sonae e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) assinaram em 2014, por um período de 5 anos, um protocolo de 

colaboração, que estabeleceu uma parceria entre as duas entidades através do apoio à programação anual do MNAC-MC e da 

concretização dos projetos Sonae/MNAC Art Cycles e Prémio Sonae Media Art, visando o apoio à criação, promoção e divulgação 

da arte contemporânea.

Em 2015, decorreu a primeira edição do Prémio Sonae Media Art, o primeiro e maior prémio nacional na área dos novos media. 

Foram recebidas 179 candidaturas. Das 129 candidaturas validadas foram selecionados os 5 finalistas, que receberam uma bolsa 

de 5.000 euros para a criação de uma obra inédita que esteve exposta no MNAC-MC, de novembro de 2015 a janeiro de 2016.  

Ao vencedor foi atribuído um prémio de 40.000 euros. 

Fundação de Serralves
Desde da sua criação, em 1989, que a Sonae integra o conselho de fundadores de Serralves. Para além do apoio mecenático a 

Sonae e a Fundação de Serralves renovaram e reforçaram a sua cooperação no domínio da arte contemporânea e desenvolvem, 

desde 2011, um ambicioso projeto denominado de Projeto Sonae|Serralves. Um programa bienal de encomenda a artistas 

plásticos de obras de exterior em torno da relação entre a arte, arquitetura e paisagem. A 4ª edição (2015-2016) vai dar a 

conhecer pela primeira vez ao público nacional, entre junho e dezembro de 2016, Haegue Yang uma artista sul-coreana de grande 

reconhecimento internacional. 

Casa da Música
A Sonae tem promovido, ao longo dos últimos anos, a cultura, a criatividade e a inovação musical através do seu estatuto de 

mecenas da Casa da Música. Em 2015: 

• fomos mecenas da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música;

• apoiámos com o Continente a Sinfónica ao Domingo;

• através da Worten suportámos a internacionalização da Orquestra pelo segundo ano consecutivo;

• a Sonae Sierra foi Patrono do Maestro Titular do Remix Ensemble.
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3.5.3. Educação e Empreendedorismo

Em 2015, continuámos a alocar esforços no desenvolvimento de projetos na área da educação com vista a um impacto positivo, a 

médio e longo-prazo, do nosso investimento na comunidade. 

Parceria com Agrupamento de Escolas do Cerco - Projeto Porto de Futuro 
A Sonae é parceira do Agrupamento de Escolas do Cerco no âmbito do projeto Porto de Futuro, pelo que ao longo dos últimos 

anos tem apoiado e dinamizado diversas iniciativas junto da comunidade escolar. No ano letivo 2014/2015 o foco de atuação foi 

a implementação de um programa centrado na promoção do sucesso académico dos alunos do 3º ciclo, sob a coordenação da 

Associação de Empresários pela Inclusão Social (EPIS) – a Rede de Mediadores para o Sucesso Escolar. 

O projeto inclui na sua metodologia um sistema de sinalização de jovens com fatores de risco em termos de sucesso escolar e um 

portfólio de métodos de capacitação, alguns universais e outros dirigidos para cada perfil de risco, que possibilitam a construção 

de planos individuais de acompanhamento em proximidade e em continuidade dos alunos com maior probabilidade de abandono 

escolar precoce.

Complementarmente, foram ainda dinamizadas outras ações junto dos alunos, professores e encarregados de educação: 

realização de workshops, promoção de visitas de estudo, premiação dos alunos com melhor desempenho, desenvolvimento e 

publicação da newsletter do agrupamento, entre outros. 

Junior Achievement Portugal
Em 2015, a Sonae manteve a parceria com a Junior Achievement Portugal (JAP) através da qual se dinamizam nas escolas 

programas que desenvolvem nos jovens o seu espírito empreendedor, enriquecem a sua visão e compreensão da sociedade e 

do mundo dos negócios. Nos últimos três anos, registámos um aumento de 15% no número de voluntários Sonae presentes nas 

iniciativas promovidas pela JAP, contando em 2015 com um total de 150 voluntários.

HORAS DE 
VOLUNTARIADO

150
VOLUNTÁRIOS

1.379

Junior Achievement Portugal

1.891
ALUNOS

ABRANGIDOS
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Junior Achievement Espanha
Aprofundámos o nosso espetro de atuação no âmbito da parceria estabelecida no ano passado com a Junior Achievement Espanha 

(JAE). Desta forma, participámos com 12 voluntários em 7 programas distintos divididos por três pilares educativos: (i) “Nuestra 

Comunidad” – 3 programas; (ii) “Nuestra Ciudad” – 1 programa e; (iii) “Ética en Acción” – 3 programas. Adicionalmente, os voluntários 

Sonae tiveram ainda a oportunidade de participar no programa de orientação académica e profissional “Socios por un Día”.

 

Ação 1 – Plano de Ação 2020 do BCSD Portugal
No âmbito da Ação 2020 do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, a Sonae foi líder de 

projeto da Ação 1 cujo objetivo é adequar perfis de competências requeridos pelas empresas e a formação escolar.

Esta ação procurou apurar as competências críticas para o desenvolvimento do capital humano até 2020, contribuindo para o 

alinhamento de competências entre o mercado de trabalho e as escolas e universidades. Considerando este propósito, a Ação 1 

deu prioridade a três atividades durante o ano de 2015:

• Diagnosticar as necessidades de competências nas empresas até 2020, através de um questionário;

• Comunicar às gerações mais novas, de forma apelativa, as oportunidades no mercado de trabalho;

• Envolver stakeholders críticos para promover novas abordagens entre empresas e escolas.

Junior Achievement Espanha

12
VOLUNTÁRIOS

35
HORAS DE

VOLUNTARIADO

ALUNOS
ABRANGIDOS

189
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3.5.4. Solidariedade Social

Programa Somos Sonae
O Somos Sonae é um programa de responsabilidade social da Sonae que tem como objetivo disponibilizar apoio a colaboradores 

que se encontrem em situação de carência e vulnerabilidade, suportado no projeto Portugal +Feliz da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Contando com a ajuda de uma equipa especializada e multidisciplinar, o plano de apoio é desenhado em função da situação específica 

de cada colaborador. Neste sentido, o tipo de ajuda disponibilizada é muito diversa, podendo contemplar aconselhamento jurídico, 

aconselhamento financeiro, apoio em relação à gestão da economia familiar, apoio em questões de saúde, bens e serviços de 

primeira necessidade, entre outras que se considerem necessárias e apropriadas. Em 2015, o investimento global neste programa 

foi na ordem dos 230.000 euros, tendo sido apoiadas 554 pessoas – 193 colaboradores e respetivos agregados familiares (144 

adultos e 217 crianças).

Nota: Os restantes projetos e iniciativas desenvolvidas no âmbito do Apoio à Comunidade ao nível da área de retalho encontram-se descritos na secção “Multiplicação da Partilha e Promoção do Bem-
Estar Social” do capítulo “Better Purpose”.
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4. Sustentabilidade

MESSAGEM DO CHIEF CORPORATE CENTER OFFICER DA SONAE

A Inovação e a Responsabilidade Social são pilares centrais da cultura Sonae, que assume o compromisso de melhorar a vida 

das pessoas e das comunidades onde se insere. É um compromisso diário que se revela na atividade dos nossos negócios e no 

envolvimento das nossas pessoas. 

O investimento em Inovação, que em 2015 rondou os 110 milhões de euros, permite que os nossos negócios sejam motores de 

desenvolvimento nos diferentes setores onde atuam, com benefícios diretos para os nossos clientes. 

No que diz respeito ao apoio à comunidade, em 2015, retribuímos 8,5 milhões de euros, impactando cerca de 1.500 instituições e 

organizações, num total de 4.400 horas das nossas pessoas dedicadas ao voluntariado. 

Prosseguimos igualmente a aposta no desenvolvimento das nossas pessoas, através de uma abordagem integrada à gestão de 

talento, garantindo uma atração, desenvolvimento e retenção eficaz dos melhores talentos. Ao longo do ano, investimos 1,3M de 

horas de formação.

Acreditamos, assim, que o facto de estarmos presentes em diversos setores de atividade nos permite maximizar a nossa 

capacidade de crescimento e criação de valor através dos nossos recursos financeiros e humanos, assim como explorar as 

inúmeras oportunidades que cada um dos negócios nos oferece para a criação de uma sociedade mais sustentável.

Luís Filipe Reis
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4.1. MARCOS DE SUSTENTABILIDADE

2005

• Publicação do primeiro Relatório 
de Sustentabilidade consolidado 
da Sonae, "Sonae muito mais que 
números".

2007

• Assinatura da World Safety 
Declaration 

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

2004

• Adesão ao Global Compact 
das Nações Unidas

• Criação do BCSD Portugal com 
a Sonae como membro fundador

• Publicação do primeiro Relatório 
Ambiental da Sonae

2008

• Subscrição do código de 
Conduta do VIH/SIDA

• Subscrição da Declaração 
de Direitos Humanos das 
Nações Unidas

2009

• Publicação de “Um compromisso 
50 anos à frente”, livro que 
celebra os 50 anos de existência 
da Sonae

• Adoção da Política de 
Sustentabilidade do Pescado

2010

• Adesão ao Global Business Oath, 
do World Economic Forum

• Realização do 1º evento do 
Fórum de Sustentabilidade 
aberto aos diversos stakeholders, 
sob o tema “Sonae for the Better”

2011

• Integração no GEP – Global 
Enterprise Project

• Adesão ao Retail Forum for 
Sustainability

2015

• Sonae assina compromisso de Paris.

• Sonae volta a ser distinguida no 
combate às alterações climáticas, 
pela organização não governamental 
Carbon Disclosure Project (CDP)

• Integração do Grupo de Alto Nível para a 
Competitividade do Setor do Retalho 
Europeu, um novo grupo consultivo da 
Comissão Europeia 

• Lançamento do novo Código de Ética 
e de Conduta

• Lançamento Código de Ética e Conduta 
para Fornecedores

2013

• Integração no Fórum da 
Comissão Europeia para as 
Relações entre Produção e 
Distribuição

• Distribuição e Subscrição do 
Código de Conduta Europeu da 
Cadeia de Abastecimento 
Alimentar

• Criação do Prémio de 
Sustentabilidade Sonae

• Adesão à iniciativa europeia 
de combate ao desperdício 
no retalho

1995

•  Lançamento do projeto Horizon, 
para reforço da gestão ambiental 

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

1996

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

1999

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

2000

• Aprovação da Política 
de Ambiente e do Sistema de 
Gestão Ambiental da Sonae

Marcos de Sustentabilidade

20122014

2001
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4.2. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Fórum de Sustentabilidade
O Fórum de Sustentabilidade é transversal a todas as Empresas Sonae e tem como principal objetivo promover a partilha de 

experiências e know-how em matéria de sustentabilidade entre as várias Empresas Sonae.

É composto por membros das diversas Empresas Sonae e é coordenado por um sponsor, um presidente e um secretário, 

abordando temas como fiscalidade verde, desperdício alimentar, apoio à comunidade, gestão e relacionamento com fornecedores, 

entre outros. Através desta partilha de experiências, competências e informações, é incentivada a implementação e difusão de 

medidas que visam a adoção de práticas mais sustentáveis definidas ao nível de cada área de negócio.

Prémio de Sustentabilidade
O Prémio de Sustentabilidade Sonae visa laurear um determinado programa, projeto ou iniciativa dentro da empresa que tenha 

sido desenvolvido por um grupo de trabalho constituído por membros de áreas de negócio distintas. 

Nota: O Prémio de Sustentabilidade é uma iniciativa tomada ao nível da Efanor, principal acionista da Sonae, incluindo assim as empresas Sonae Capital e a Sonae Indústria.
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4.3. NÚMEROS DE SUSTENTABILIDADE

Indicadores Económicos

2013

4.821

2014

4.974

2015

5.014

Volume de Negócios (M€)

Volume de negócios: +0,8% face a 2014

2013

378

2014

380

2015

330

Underlying EBITDA(M€)

Underlying EBITDA: -13,0% face a 2014

2013

1.219

2014

1.251

2015

1.293

Dívida Líquida (M€)

Dívida Líquida: +3,4% face a 2014
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Indicadores Sociais

2013

10.6

2014

9.8

2015

8.5

Apoio à Comunidade (M€)

Apoio à Comunidade: -13,3% face a 2014

2013

5%

2014

9%

2015

9%

Taxa de Absentismo (%)

Absentismo: Sem alteração face a 2014

2013

1.1

2014

1.3

2015

1.3

Horas de Formação(M)

Horas de Formação: -1,1% face a 2014

2013

1.576

2014

1.621

2015

1.514

Acidentes de Trabalho (N.º)

Acidentes de Trabalho: -6,6% face a 2014
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Indicadores Ambientais

2013

3.290.527

2014

3.313.691

2015

3.258.472

Consumo de Energia (GJ)

Consumo de Energia: -1,7% que em 2014

2013

1.869.087

2014

1.779.210

2015

1.770.965

Consumo de Água (m3)

Consumo de Água: -0,5% que em 2014

2013

71%

2014

65%

2015

65%

Resíduos Valorizados (%)

Taxa de Valorização de Resíduos:
+0,3% que em 2014

2013

241.724

2014

226.043

2015

271.973

Emissões CO
2
e(tCO

2
e)

Emissões CO
2
e: +20,3% que em 2014
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Sonae (nível corporativo)

5. Prémios e Reconhecimentos Externos

Carbon Disclosure Project distingue, pelo 3º ano consecutivo, o compromisso ambiental da Sonae nos índices de Desempenho 

Ambiental e de Leadership (CDLI) que evidenciam o desempenho ambiental e a qualidade da informação publicada.

Prémio Nacional de Museologia na categoria de Mecenato no âmbito da parceria com o MNAC – Museu do Chiado.

A equipa de Relações Laborais da Sonae foi reconhecida como a melhor equipa ao nível internacional na categoria de Employment 

nos ILO European Counsel Awards 2015. 
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Sonae MC

O Estudo Marcas de Confiança 2015 – Seleções da Reader’s Digest reconheceu o Continente como Marca de Confiança pelo 13º 

ano consecutivo na categoria de hiper/supermercados. O Continente foi ainda distinguido como Marca de Confiança Ambiente 

2015 nesta mesma categoria. Pelo 2º ano, a Well’s foi distinguida na categoria de lojas de parafarmácia.

O projeto Missão Sorriso/Missão Continente foi galardoado nos Retail Awards HS 2015 com o prémio na categoria de melhor 

campanha de responsabilidade social e corporativa no retalho alimentar.

Nos prémios Escolha do Consumidor 2015, promovidos pela Consumer Choice, a Sonae MC obteve as seguintes distinções: 

• Yämmi, na categoria Robots de Cozinha;

• Continente, nas categorias Hiper e Supermercados e Melhor Marca de Distribuição;

• Continente Magazine, na categoria Revista de Culinária;

• Meu Super, na categoria Supermercados em Franchising;

• Well’s, na categoria Lojas de Saúde e Bem-Estar.

Os seguintes produtos Continente foram galardoados nos prémios internacionais Vertex Awards na categoria de design de 

embalagem: 

• Continente Carne 100% Nacional (medalha de ouro);

• Batatas Continente (medalha de prata);

• Presuntos Sabores de Portugal – Continente (medalha de Bronze).

As Batatas Continente foram laureadas com a medalha de Prata na categoria de design de embalagem nos prémios internacionais 

Pentawards 2015.  
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Sonae SR

 O Estudo Marcas de Confiança 2015 – Seleções da Reader’s Digest reconheceu a, Sport Zone (2º ano consecutivo – categoria de 

lojas de desporto e moda desportiva), Worten (6º ano consecutivo – categoria de cadeias e lojas de distribuição de retalho não 

alimentar) e Zippy (3º ano consecutivo – categoria de lojas de roupa infantil e puericultura) como Marca de Confiança.

O projeto Código Dá Vinte, desenvolvido pela Worten, arrecadou o prémio Retail Award do Jornal Hipersuper na categoria 

Campanha de Responsabilidade Social e Corporativa e a medalha de Bronze na categoria Responsabilidade Social dos Prémios à 

Eficácia.  

 As marcas Sport Zone, Worten e Zippy foram galardoadas com o prémio Escolha do Consumidor 2015, promovido pela Consumer 

Choice.

A Zippy foi reconhecida na 24ª edição dos Prémios Masters da Distribuição, promovidos pela revista Distribuição Hoje, na categoria 

Responsabilidade Social devido ao projeto solidário “Love in a Box”.  

 A Ação “Quilos de Ajuda”, desenvolvida no âmbito do projeto Equipa Worten Equipa, foi distinguida com uma Menção Honrosa na 

7ª edição dos Green Project Awards. 

A Worten foi reconhecida relativamente à Gestão de Força de Vendas pelo Kaizen Institute e pela Associação Portuguesa para a 

Qualidade (APQ), na categoria “Excelência na Qualidade”.  
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Sonae Sierra

O Norte Shopping foi galardoado com a distinção de Melhor Centro Comercial na categoria de Relação Qualidade-Preço nos 

prémios Best Buy Award Portugal.

A Sonae Sierra foi distinguida nos Forbes Green Awards pela estratégia ambiental desenvolvida nos centros comerciais em 

desenvolvimento e operação ParkLake e River Plaza Mall, Roménia. 

Os centros comerciais Freccia Rossa e Le Terazze, em Itália, foram laureados nos CNCC Italy Awards com um Certificado de Mérito 

na categoria de Cause-Related Marketing. 

A Sonae Sierra foi reconhecida em 2015 pelo GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark com as seguintes distinções:

• 2º lugar no setor do retalho a nível Europeu (empresas não-cotadas)

• 7º lugar no ranking do retalho a nível global

• 12º lugar entre as empresas europeias considerando a totalidade dos sub-setores de atividade



A SUSTENTABILIDADE
NO RETALHO
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2. a sustentabilidade nO RETALHO

Mensagem do CEO da Sonae MC

O ano de 2015 trouxe grandes desafios para a Sonae MC, no entanto, fomos sempre capazes de estar ao lado dos nossos 

clientes e renovar a relação de confiança que têm connosco.

Conscientes de que existe uma nova geração de consumidores, com novos hábitos e estilos de vida, continuamos empenhados 

no acompanhamento e dinamização das atividades dos nossos produtores, de forma a garantirmos que todos os dias chegam 

às nossas lojas os melhores e mais frescos produtos do mercado, ao melhor preço. 

Ainda no que diz respeito à aposta na produção nacional, em 2015 levamos este desafio para outras vertentes, ao realocarmos 

por exemplo toda a produção da Yämmi para território português, formando e capacitando parceiros e fornecedores nacionais. 

O ano ficou também marcado pelo lançamento da Missão Continente, que alargou o seu âmbito de intervenção a outras áreas para 

além da responsabilidade social, nomeadamente atividades de cariz social, comunitário e ambiental, desenvolvidas na Sonae MC. 

O setor do Retalho tem vindo a revelar-se cada vez mais desafiante para as empresas que nele atuam e a Sonae MC não 

está, naturalmente, imune a esse contexto. No entanto, o compromisso de sustentabilidade que assumimos mantém-se 

inabalável e teremos sempre como prioridade a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes e das comunidades onde 

estão presentes. 

Luís Moutinho
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Mensagem do CEO da Sonae SR

A sustentabilidade das operações da Sonae SR é crítica para podermos garantir o sucesso da internacionalização dos nossos 

negócios. Sendo esta uma alavanca chave do nosso crescimento, torna-se essencial que sejamos capazes de garantir um 

maior nível de confiança e transparência em toda a cadeia de valor, de forma a assegurar que os nossos clientes, estejam onde 

estiverem, recebem os nossos produtos sempre com a garantia de máxima qualidade. 

Por assim ser, ao longo do ano reforçámos os processos de certificação, auditorias e inspeções dos nossos fornecedores, tendo 

auditado mais de 120 fornecedores de produtos de eletrónica.

Em 2015, mantivemos o nosso apoio à comunidade, dando continuidade às ações de responsabilidade social das nossas marcas, 

nomeadamente, ‘Love in a Box’, da Zippy, ‘Equipa Worten Equipa’ e ‘Código Dá Vinte’, da Worten, e ‘Running Experience’, da 

Sport Zone.

Acreditamos que, ao assumirmos uma postura responsável perante a sociedade, estaremos a criar as condições certas 

para podermos alcançar importantes vantagens estratégicas e, consequentemente, melhores posições nos mercados onde 

operamos, potenciando, assim, o crescimento dos nossos negócios. 

Miguel Mota Freitas
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TENDÊNCIAS NO SETOR DO RETALHO

De acordo com a RobecoSAM2, existem atualmente 9 temas específicos com maior relevância para as empresas do setor do 

retalho. Estes temas estão alinhados com os 3 pilares da sustentabilidade (Económico, Ambiental e Social), tal como ilustrado na 

figura abaixo:

A Sonae procura endereçar estes temas na sua Estratégia de Sustentabilidade (ver capítulo “Estratégia de Sustentabilidade para 

o Retalho - Triénio 2013-2015).

O setor do retalho é caracterizado pelo seu elevado grau de dinamismo e volatilidade, ligado principalmente ao crescente nível 

de exigência dos consumidores. O forte investimento no alinhamento da nossa oferta com as necessidades dos consumidores e 

constante inovação nos processos e produtos potenciam a nossa evolução para uma organização mais sustentável e com maior 

capacidade para responder às mais recentes tendências do setor, nomeadamente no que diz respeito às alterações do perfil do 

consumidor típico. Considerando estas tendências, destacamos três temas que são especialmente relevantes para a Sonae: (i) 

adequação às necessidades e perfil do consumidor; (ii) cadeia de abastecimento e; (iii) inovação. 

Tendências no Setor do Retalho

AMBIENTAL

• Política e Sistema de 
Gestão Ambiental

• Eco-eficiência 
Operacional

• Embalagem

ECONÓMICO 

• Gestão de Relação 
com Clientes (CRM)

• Estratégias para os 
Mercados Emergentes

• Gestão da Cadeia  de 
Abastecimento

SOCIAL

• Cidadania Corporativa 
e Filantropia

• Indicadores de Práticas 
Laborais e Direitos 
Humanos

• Envolvimento dos 
Stakeholders

2  RobecoSAM Industry Profiles - Retailing, 2015
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1. Adequação às necessidades e perfil do consumidor

Dispomos de uma oferta variada e completa de produtos adaptados às necessidades dos nossos clientes, incluindo produtos de 

marca própria que, devido a aspetos como a qualidade e o preço competitivo, têm vindo a ser cada vez mais uma escolha evidente 

por parte dos consumidores. As mais recentes tendências do setor incluem, entre outros, os seguintes aspetos relativamente às 

preferências dos consumidores:

a) Procura por informação mais detalhada sobre os produtos, nomeadamente as suas características nutricionais e a sua 

proveniência/origem

Devido à atual facilidade no acesso à informação, os consumidores atribuem cada vez mais importância à informação 

disponível de forma imediata sobre os produtos que adquirem, principalmente à que consta na rotulagem dos mesmos. Para 

endereçar este aspeto, esforçamo-nos por aumentar a quantidade e qualidade de informação fornecida aos consumidores 

e apresentada nos rótulos dos produtos (ex: origem inscrita nas etiquetas dos produtos têxteis e semáforo nutricional nos 

rótulos dos produtos alimentares).

Adequação às Necessidades do Consumidor

Preocupação 
com Saúde e 

Bem-Estar

Mais 
Informação

e Maior 
Detalhe

Consumo Mais
Sustentável

2 3

1
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b) Crescente preocupação com a saúde e bem-estar, motivando o consumo de produtos mais saudáveis e que promovam o 

bem-estar e um estilo de vida saudável

Assistimos atualmente a um crescimento da preocupação com a saúde e bem-estar, havendo uma clara tendência para os 

consumidores valorizarem e privilegiarem produtos que sejam condizentes com um estilo de vida saudável. Preocupamo-

nos em assegurar que incluímos na nossa oferta uma diversidade de produtos com características nutricionais direcionadas 

a estilos de vida saudáveis e promoção do bem-estar (ex: gama de frutos secos Continente Bem-Estar). Adicionalmente, 

apoiamos e desenvolvemos variadas iniciativas neste âmbito (ex: Movimento Hiper Saudável).

c) Preferência por um consumo mais sustentável, dando primazia a produtos com um impacte ambiental reduzido

Os consumidores estão, hoje em dia, mais consciencializados e sensíveis em relação ao impacto e à responsabilidade para 

com o meio ambiente. Promovemos a adoção de práticas mais sustentáveis e eficientes como a redução dos consumos 

energéticos ou a otimização do desenho e materiais utilizados nas embalagens primárias e de transporte, principalmente 

nos produtos de marca própria, procurando zelar pelo bem-estar do nosso planeta. Em 2015, modificámos as embalagens de 

venda ao cliente de determinadas referências de produtos como cápsulas de café, iogurtes e pizzas com vista à redução dos 

materiais utilizados nas mesmas.
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2. Gestão da Cadeia de Abastecimento

As empresas de retalho enfrentam, atualmente, um conjunto de desafios relacionados com a gestão da sua cadeia de 

abastecimento, nomeadamente em termos de margens de lucro, eficiência operacional, capacidade de resposta às exigências 

dos consumidores, compliance regulatório, níveis de qualidade e comercialização de produtos através de distribuição multicanal. 

Na Sonae atribuímos um elevado grau de importância à otimização da nossa cadeia de abastecimento, principalmente no que 

diz respeito à relação com os nossos diversos fornecedores e ao alinhamento entre a gestão da cadeia de abastecimento e a 

estratégia de sustentabilidade da organização.

Cadeia de Abastecimento

PRODUTOS
DISTRIBUIÇÃO 

E LOGÍSTICA

RELAÇÃO COM
O CLIENTE

VENDAS
LOJAS E ONLINEFORNECEDORES
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A Montante: Produtos e Fornecedores

Com o objetivo de assegurar a sustentabilidade e transparência da cadeia de abastecimento, estabelecemos relações de elevada 

proximidade com os nossos produtores e fornecedores.

A Jusante: Distribuição, Logística e Vendas

Focamo-nos em melhorar continuamente a eficiência da nossa rede de distribuição e estruturas logísticas, bem como em 

assegurar uma experiência customizada e adaptada aos nossos clientes em todos os pontos de venda (lojas e online) e de entrega 

(entregas ao domicílio e em pontos de comutação).

A Relação com o Cliente

Alocamos um elevado esforço na promoção de um relacionamento próximo com o cliente, procurando atender às suas 

necessidades e expetativas. Preocupamo-nos em disponibilizar uma oferta adequada e direcionada para as preferências dos 

consumidores, suportando-nos no conhecimento que possuímos sobre os hábitos de consumo dos mesmos, e em proporcionar- 

-lhes um conjunto de benefícios, nomeadamente através de cartões e talões de desconto ou do recém-lançado Cartão Universo 

(para mais detalhes sobre este cartão, ver a secção “Multiplicação da Partilha e Promoção do Bem-Estar Social - Proximidade e 

benefícios para os nossos clientes” no capítulo “Better Purpose”).

MISSÃOVISÃO

A Sonae é uma empresa 

aberta ao mundo em 

constante descoberta 

de novas formas de 

satisfazer e surpreender 

os consumidores

Facilitar a criação 

de valor através da geração 

e experimentação de novas 

ideias e soluções, 

suportadas na relação 

com colaboradores 

e parceiros

PRODUTOS
DISTRIBUIÇÃO 

E LOGÍSTICAFORNECEDORES

• 39% são fornecedores 
nacionais;

• 51% de fornecedores 
auditados segundo 
critérios financeiros, 
ambientais , sociais e 
laborais;

• 947 fornecedores 
auditados em 2015.

• O Clube de Produtores 
Continente em 2015:

•  217 milhões de euros 
em compras;

• 136 mil toneladas em 
compras;

• 234 membros;

• Cerca de 4.000 
produtores individuais.

• 7 entrepostos logísticos;

• 35.760.348 Km percorridos 
pela frota contratada para  
o transporte de 
mercadorias.

• 1.361 lojas em 2015, mais 
4% face a 2014;

• 114.447 utilizadores 
do Continente On-line;

• 442.190 entregas 
ao domicílio

• 4.831.818 – clientes que 
beneficiaram de descontos 
em cartão/talão;

• 344 milhões de euros 
– montante total de 
descontos em cartão/talão;

• 8 – número de workshops 
temáticos para clientes 
realizados no âmbito do 
Movimento Hipersaudável 
em 2015;

• 113.000 – número de 
reclamações e sugestões 
de clientes que foram 
analisadas  em 2015;

• Criação do Cartão Universo.

RELAÇÃO COM
O CLIENTE

VENDAS
LOJAS E ONLINE
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3. A Inovação no Retalho

Consideramos a Inovação como um meio crucial para a construção de uma organização mais sustentável e para o fomento do 

envolvimento, participação, criatividade e capacidade dos nossos colaboradores.

3.1. GESTÃO DA INOVAÇÃO

 

Contamos com uma área funcional dedicada a uma missão e visão especificamente orientadas ao crescimento da Sonae através 

da Inovação.

Esta unidade integra e coordena um Comité de Inovação – um grupo alargado responsável pela dinamização da prática da Inovação 

nas empresas de retalho da Sonae e pelo fomento da participação de todos os colaboradores nas atividades relacionadas, sendo 

composto por um diversificado conjunto de representantes de áreas de negócio e de suporte.

MISSÃOVISÃO

A Sonae é uma empresa 

aberta ao mundo em 

constante descoberta 

de novas formas de 

satisfazer e surpreender 

os consumidores

Facilitar a criação 

de valor através da geração 

e experimentação de novas 

ideias e soluções, 

suportadas na relação 

com colaboradores 

e parceiros

PRODUTOS
DISTRIBUIÇÃO 

E LOGÍSTICAFORNECEDORES

• 39% são fornecedores 
nacionais;

• 51% de fornecedores 
auditados segundo 
critérios financeiros, 
ambientais , sociais e 
laborais;

• 947 fornecedores 
auditados em 2015.

• O Clube de Produtores 
Continente em 2015:

•  217 milhões de euros 
em compras;

• 136 mil toneladas em 
compras;

• 234 membros;

• Cerca de 4.000 
produtores individuais.

• 7 entrepostos logísticos;

• 35.760.348 Km percorridos 
pela frota contratada para  
o transporte de 
mercadorias.

• 1.361 lojas em 2015, mais 
4% face a 2014;

• 114.447 utilizadores 
do Continente On-line;

• 442.190 entregas 
ao domicílio

• 4.831.818 – clientes que 
beneficiaram de descontos 
em cartão/talão;

• 344 milhões de euros 
– montante total de 
descontos em cartão/talão;

• 8 – número de workshops 
temáticos para clientes 
realizados no âmbito do 
Movimento Hipersaudável 
em 2015;

• 113.000 – número de 
reclamações e sugestões 
de clientes que foram 
analisadas  em 2015;

• Criação do Cartão Universo.

RELAÇÃO COM
O CLIENTE

VENDAS
LOJAS E ONLINE
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3.2. RECONHECER E PROMOVER UMA CULTURA DE INOVAÇÃO
 COM DIMENSÃO INTERNACIONAL

A Sonae adota e desenvolve uma abordagem de open innovation, onde procura envolver, não só o público interno, mas também 

faculdades, laboratórios de investigação, unidades de transferência de tecnologia, fornecedores, clientes, outros retalhistas e 

startups nas iniciativas de promoção da inovação. Atualmente, os negócios da área de retalho da Sonae contam com mais de 

160 parcerias para a inovação em todo o mundo, envolvendo universidades, institutos e empresas de 29 países localizados em 4 

continentes distintos, sendo 110 destes parceiros europeus.

Desenvolvemos, anualmente, o Livro de Inovação no Retalho, contendo as melhores iniciativas que a Sonae promove neste 

âmbito. Este livro conta atualmente com 6 edições e é distribuído a mais de 670 pessoas dispersas por mais de 18 países e  

3 continentes.

3.3. EVENTOS E INICIATIVAS

No ano de 2015, desenvolvemos diversos eventos e iniciativas no âmbito da temática da Inovação, destacando os seguintes:

• Em 2015, contou com a participação de mais de 100 colaboradores que geraram mais de 190 ideias.

• Este evento já permitiu a geração de 1.110 ideias desde 2013.

• 9 projetos em implementação em Portugal e Espanha.

Durante 2015, foram realizadas duas edições deste evento dedicado à partilha de informação e conhecimento entre 155 

colaboradores de diferentes áreas de negócio da Sonae.

Estas sessões, focadas na geração de ideias, contaram com o envolvimento de 235 participantes.

ShineOn

BizShare

Creative Problem Solving (CPS)
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Em 2015 foram realizadas diversas iniciativas que buscam a observação de melhores práticas no retalho e outros espaços 

relacionados com o setor, dentre as quais destacamos a visita guiada ao Reino Unido onde uma delegação da Sonae teve a 

oportunidade de realizar uma visita guiada a 10 especialistas de retalho.

Os workshops estratégicos realizados durante 2015 e que utilizaram metodologias como o design thinking, contaram com o 

envolvimento de 295 participantes no total.

Em 2015 lançamos a primeira edição do Exchange Experience, onde em parceria com o retalhista austríaco SPAR, promovemos o 

staff Exchange e a partilha de experiências nas operações do retalho alimentar.

 Lançamos o StartApp, um concurso direcionado para estudantes universitários em modelo de crowdsourcing que envolveu cerca 

de 500 participantes divididos em 250 equipas que desenvolveram 91 mockups e 50 protótipos em diferentes plataformas, 

mobilizando ainda 30 mil pessoas que votaram nos melhores protótipos.

Premiámos as equipas que desenvolvem os melhores projetos de inovação no retalho da Sonae. Em 2015, selecionámos  

4 vencedores e 3 menções honrosas, entre quase uma centena de projetos.

Study Tours

Strategic workshops

Exchange Experience

Crowdsourcing

Sonae Innovation Awards
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4. Estratégia de Sustentabilidade para o Retalho 
 (Triénio 2013-2015)

A nossa estratégia de sustentabilidade para o período compreendido entre 2013 e 2015, Our Way to a Sustainable Life, 

caracterizou-se por um conjunto de compromissos, eixos de atuação e iniciativas desenvolvidas com o objetivo de endereçar seis 

áreas prioritárias organizadas em três eixos de atuação principais, nomeadamente:

Esta estratégia suporta o desenvolvimento sustentável da nossa atividade, estando totalmente alinhada com os objetivos 

estratégicos da organização. Neste sentido, representa o principal guia para a definição de metas específicas e o desenvolvimento 

de iniciativas direcionadas para assegurar o cumprimento dos compromissos a que nos propusemos para o triénio 2013-2015.

Estratégia de Sustentabilidade

BETTER PLANET

• Política e Sistema de 
Gestão Ambiental

• Eco-eficiência Operacional

BETTER PURPOSE

• Saúde e Nutrição

• Cidadania Corporativa e 
Filantropia

BETTER PEOPLE

• Gestão de Recursos 
Humanos

• Standards para 
Fornecedores
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BETTER PURPOSE – COMPROMISSOS

• Promover a adoção de estilos de vida saudáveis e manter informados os clientes Sonae, assegurando-lhes os 
esclarecimentos necessários para que efetuem escolhas nutricionalmente equilibradas e responsáveis.

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

BETTER PLANET  – COMPROMISSOS

• Focar na melhoria constante para um desempenho ambiental de excelência, constituindo, não apenas um 
fator de diferenciação, mas também uma condição fundamental para o desenvolvimento sustentável dos 
negócios da Sonae.

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

Oferta responsável e escolha informada
Nutrição

Saúde pública

Responsabilidade nos produtos de marca própria

Conformidade / Qualidade dos Produtos

Adaptação e inovação do produto

Saúde pública

Contributo para a Sustentabilidade do Pescado
Preservação de recursos naturais

Ética no fornecimento

Multiplicação da partilha e promoção do bem-estar social

Combate ao desperdício alimentar

Estilos de vida saudáveis

Apoio às comunidades locais

Gestão eficiente do desempenho ambiental

Água, energia e emissões de GEE

Gestão de resíduos

Otimização do transporte e distribuição

Sonae "Footprint"
Otimização do transporte e distribuição

Água, energia e emissões de GEE

Impacte ambiental das embalagens
Inovação e otimização das embalagens

Otimização do transporte e distribuição
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BETTER PEOPLE   – COMPROMISSOS

• Promover o bem-estar e investir no desenvolvimento das capacidades e competências dos colaboradores, 
enriquecendo continuamente a cultura da Sonae.

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

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

EIXOS
ESTRATÉGICOS

A QUE TEMAS 
MATERIAIS DÃO 

RESPOSTA?

Desenvolvimento do capital humano Gestão de capital humano

 Bem-estar e satisfação interna
Saúde e Segurança nas lojas

Estilos de vida saudáveis

Responsabilidade na cadeia de fornecimento

Critérios ambientais, laborais e de direitos humanos

Transparência e confiança

Ética no fornecimento

Produção local
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4.1. REVISÃO DA MATERIALIDADE

Com o intuito de garantir o alinhamento da nossa estratégia de sustentabilidade com as principais tendências do setor e 

preferências dos consumidores, realizámos, em 2014, uma revisão de materialidade que consistiu na análise e avaliação de um 

conjunto de temas materiais para o cumprimento dos nossos compromissos de sustentabilidade. Esta revisão de materialidade 

foi suportada essencialmente em três componentes distintas: análise das expetativas e opiniões dos stakeholders, tendências 

específicas do setor e benchmark contemplando vários players de referência global. Estas componentes permitiram-nos delinear 

um conjunto de temas materiais tendo em conta cada área de negócio (Sonae SR e Sonae MC), bem como as fronteiras da 

organização (“Dentro da Sonae” e “Fora da Sonae”).

Esta revisão de materialidade permitiu-nos concluir que a nossa estratégia de sustentabilidade continua adaptada às tendências 

e realidade atual do setor do retalho, endereçando os temas materiais e com maior relevância para a organização.

TEMAS MATERIAIS
DENTRO DA SONAE

FORA DA SONAE
SONAE SR SONAE MC

Critérios ambientais, laborais e de direitos humanos para 
fornecedores Todos os fornecedores

Transparência e confiança ao longo da cadeia de valor
Todos os fornecedores; Comunidade; Entidades reguladoras e governamentais

Ética no fornecimento
Todos os fornecedores; Comunidade

Influenciar fornecedores na preservação de recursos 
naturais Todos os fornecedores

Produção local
Fornecedores CPC e Marca Própria; Comunidade

Conformidade / Qualidade dos Produtos
Todos os fornecedores; Clientes e visitantes; Media

Saúde pública Todos os fornecedores; Clientes e visitantes; Media; 
Entidades reguladoras e governamentais

Novas tecnologias de interação com o consumidor
Clientes e visitantes

Adaptação e inovação do produto
Clientes e visitantes; Comunidade

Inovação e otimização das embalagens
Fornecedores de Marca Própria; Outros fornecedores

Combate ao desperdício alimentar
Comunidade

Nutrição Fornecedores de Marca Própria; Outros fornecedores; 
Clientes e visitantes; Entidades reguladoras e governamentais

Estilos de vida saudáveis
Clientes e visitantes; Comunidade

Apoio às comunidades locais
Comunidade

Saúde e Segurança nas lojas
Colaboradores; Clientes e visitantes

Gestão de capital humano

Água, energia e emissões de GEE
CPC; Fornecedores Sonae MC; Marca Própria

Gestão de resíduos
Fornecedores de Marca Própria; Clientes e visitantes; Marca Própria

Otimização do transporte e distribuição
Fornecedores de Frota – Veículos de Abastecimento
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Ao longo dos últimos três anos, procurámos cumprir os compromissos que delineámos na estratégia de sustentabilidade 

Our Way to a Sustainable Life. Para tal, promovemos o desenvolvimento de ações e iniciativas alinhadas com a estratégia 

de sustentabilidade e objetivos estratégicos da organização, abrangendo os três pilares fundamentais de sustentabilidade 

(económico, ambiental e social).

A nossa dedicação e esforço neste aspeto permitiram-nos atingir um maior grau de maturidade ao nível da gestão integrada 

da sustentabilidade. Estamos em condições de poder afirmar que somos uma organização mais sustentável, com maior 

visibilidade sobre o impacto da nossa atividade e que procura constantemente contribuir para um mundo melhor. As ações e 

iniciativas desenvolvidas durante os últimos três anos permitiram-nos cumprir com a maioria das metas e compromissos que 

definimos na nossa estratégia de sustentabilidade.

O final deste triénio marca o início de um novo ciclo, que contará com uma estratégia de sustentabilidade renovada. Para tal, 

começaremos a trabalhar no desenvolvimento de um novo roadmap com um conjunto de objetivos ambiciosos, alinhados com 

a estratégia de negócio e adaptados ao contexto atual, que nos permitirá continuar a construir uma organização cada vez mais 

sustentável. 

5. Balanço de Final de Ciclo (Triénio 2013-2015)
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Apostar nas parcerias com as universidades e outras instituições 
de ensino e promover a realização de estágios relacionados 
com qualidade alimentar

2013: 7 estagiários e 6 parcerias
2014: 6 estagiários e 6 parcerias
2015: 2 estagiários e 1 parceria

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

2013-2015: Desenvolvemos diversas iniciativas de promoção de um estilo 
saudável junto dos consumidores (ex: Movimento Hiper Saudável) e reforçámos 
a informação na rotulagem de vários produtos (ex: Semáforo Nutricional)

Garantir a manutenção da certificação do sistema de sugestões 
e reclamações segundo a ISO 10002 2013-2015: Revalidámos esta certificação para os três anos

Promover o feedback sobre produtos do Alimentar e Não Alimentar, 
nomeadamente Well’s e Note! (plataforma de reporte sobre o uso de 
artigos)

2013-2015: Desenvolvemos a aplicação Continente + (para obtermos 
feedback dos colaboradores)
2013-2015: Mantivemos o sistema de sugestões e reclamações para recolha 
do feedback dos clientes

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

2013-2015: Efetuámos mais de 60 mil análises sensoriais internas
2015: Desenvolvemos as iniciativas “Prove e Aprove” e “Painéis de Análise 
Sensorial”

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

2013-2015: Disponibilizamos informação sobre ambiente e segurança além 
da exigida por lei em diversos produtos
2013-2015: Inserimos informação nutricional nos rótulos de vários produtos 
alimentares (ex.: Semáforo Nutricional)

5.1. OS PRINCIPAIS RESULTADOS DO NOSSO COMPROMISSO

5.1.1. Better Purpose

1. OFERTA RESPONSÁVEL E ESCOLHA INFORMADA

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

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

2013: Lançámos a gama Fácil & Bom e os cafés Origens
2014: Lançámos as Batatas Light Continente Equilíbrio
2015: Lançámos a gama de frutos secos Continente Bem-Estar e as gamas 
de carnes de raças autóctones e 100% nacional

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

2013-2015: Revalidámos esta certificação para os três anos

Certificar o processo de desenvolvimento de marcas próprias da 
Worten pela NP EN ISO 9001:2008

2013: Obtivemos esta certificação
2014-2015: Revalidámos esta certificação para os dois anos

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

2013: Formalizámos uma política de saúde e nutrição para os produtos de 
marca própria

2. RESPONSABILIDADE NOS PRODUTOS DE MARCA PRÓPRIA

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação
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3. CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE DO PESCADO

4. MULTIPLICAÇÃO DA PARTILHA E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

Sensibilizar os clientes para a problemática da sustentabilidade 
do pescado

2013: Reforçámos a comunicação da etiqueta CCL (Certificado Compra de 
Lota) nas bancas de peixe fresco
2014: Lançámos o projeto Sr. Barros, que visou sensibilizar os clientes para 
a compra de produtos provenientes de métodos de captura sustentáveis, 
controlados e locais
2015: Trabalho realizado durante este ano será transmitido aos 
clientes em 2016

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

2013: Aumentámos o pescado proveniente de métodos de pesca 
sustentáveis para 31% 
2014: Aumentámos a mancha de artigos em exposição e destaque dos 
produtos através do projeto Sr. Barros
2015: Iniciámos o desenvolvimento de ferramentas de comunicação de modo 
a destacar produtos provenientes de métodos de captura mais sustentáveis 
e anexámos ao Contrato Geral de Fornecimento uma declaração dos nossos 
fornecedores sobre este aspeto

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

2013: Assegurámos que todos os fornecedores de bacalhau estavam 
certificados pelo Marine Stewardship Council (MSC).
2014: Mantivemos o compromisso contratualizado com os fornecedores de 
ter métodos de captura sustentáveis.
2015: Anexámos ao Contrato Geral de Fornecimento uma declaração dos 
nossos fornecedores sobre este aspeto.

Implementar requisitos de sustentabilidade progressivamente 
mais exigentes

2013: Transferimos as compras de uma localização identificada como região 
de risco pela Greenpeace e limitámos a compra de solha às espécies e zonas 
de captura não identificadas na lista vermelha da Greenpeace
2014: Implementámos o projeto Sr. Barros e reduzimos os artigos obtidos 
através de métodos de pesca destrutivos
2015: Iniciámos a definição de um conjunto de requisitos adicionais a 
implementar

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

2014: Iniciámos o desenvolvimento da estratégia de apoio à Comunidade
2015: Continuámos a trabalhar no desenvolvimento da estratégia de apoio à 
Comunidade

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

2013-2015: Desenvolvemos vários projetos deste cariz como a Missão 
Continente (Continente), Equipa Worten Equipa e Código Dá Vinte  
(Worten), Love-in-a-Box (Zippy), Make-a-Wish (Well’s) e Running  
Experience (Sport Zone)

Dar continuidade aos investimentos efetuados na Comunidade

2013: Investimos 10,6 milhões de euros
2014: Investimos 9,8 milhões de euros
2015: Investimos 8,5 milhões de euros
Nota: valores consolidados Sonae

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

2013: Envolvemos 1.800 voluntários
2014: Envolvemos 1.737 voluntários
2015: Envolvemos 916 voluntários

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido
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1. GESTÃO EFICIENTE DO DESEMPENHO AMBIENTAL

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

5.1.2. Better Planet

Alargar o Programa de Certificações Ambientais segundo a NP EN ISO 
14001:2012 a Lojas das Áreas Têxtil e de Desporto

2014: Iniciámos o processo de Certificação Ambiental da primeira loja Sport 
Zone

Manter as atuais Certificações Ambientais segundo a NP EN ISO 
14001:2012 e alargar o Programa de Certificação das Lojas Worten

2013: 25 certificações mantidas/renovadas, e certificação de 3 novas lojas 
Worten (Total = 28)
2014: 28 certificações mantidas/renovadas, 12 novas certificações incluindo 1 
loja Worten (Total = 28)
2015: 40 certificações mantidas/renovadas, 15 novas certificações  incluindo 
3 lojas Worten (Total = 55)

Concluir o programa de substituição do gás refrigerante R22 em 
centrais de Frio

2014: Erradicámos a utilização de R22 nos sistemas de produção frio das 
duas últimas lojas onde ainda era utilizado

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

2013-2015: Iniciámos em 2013 a substituição gradual das bolsas térmicas, 
sendo a sua utilização em 2015 praticamente residual

Reduzir a utilização de sacos de plástico na distribuição ao domicílio

2013-2014: Utilizámos em média 14,9 sacos por entrega
2015: Mudámos o processo de embalagem nas entregas ao domicílio devido 
às alterações à legislação dos sacos de plástico – utilizámos uma solução 
de separação plástica em vez de sacos de plástico, não sendo desta forma 
comparável com os anos anteriores

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

2013: Taxa de recuperação de 79% 
2014: Taxa de recuperação de 70%
2015: Taxa de recuperação de 82%

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.)

Implementámos todos os anos boas práticas ambientais nas instalações 
novas e existentes (ex: equipámos instalações de frio das lojas Continente 
de Matosinhos e Coimbra com centrais de frio de Amoníaco e CO

2
 isentas de 

gases fluorados)

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

2013: Implementámos o “Tableau de Bord Ambiental” em todas as lojas 
Continente e Worten (Portugal)
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2.  SONAE FOOTPRINT

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

Calcular a pegada de carbono de produtos a selecionar

2013: Iniciámos o desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo da pegada 
de carbono
2014: Calculámos as primeiras Pegadas para um conjunto de 13 produtos 
selecionados das áreas de frutas, legumes, talho, peixaria e charcutaria
2015: Iniciámos o upgrade da ferramenta de cálculo evoluindo de uma base 
excel para uma base informática face à complexidade intrínseca desta 
ferramenta e alargámos o número de produtos a avaliar

Implementar um sistema de car sharing
2013-2014: Realizámos a fase inicial de desenvolvimento do projeto
2015: Disponibilizámos o acesso à plataforma de carsharing da Sonae aos 
nossos colaboradores

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

2013-2015: Mantivemos os esforços de redução de kms percorridos para 
otimizar rotas de entrega durante os três anos

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

2013: Realizámos esta substituição a 100% nos carros utilizados nas 
entregas ao domicílio

Calcular a pegada hídrica de produtos a selecionar

2013: Iniciámos o desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo da pegada 
de carbono
2014: Calculámos as primeiras Pegadas para um conjunto de 13 produtos 
selecionados das áreas de frutas, legumes, talho, peixaria e charcutaria
2015: iniciámos o upgrade da ferramenta de cálculo evoluindo de uma base 
excel para uma base informática face à complexidade intrínseca desta 
ferramenta e alargámos o número de produtos a avaliar

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

2013-2015: Demos continuidade ao aconselhamento técnico no âmbito do 
Clube de Produtores Continente. Espera-se que esta vertente possa vir a ser 
impulsionada como resultado da implementação em roll-out da ferramenta 
de cálculo das pegadas carbónica e hídrica de produtos

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 (CPC)

2013-2015: Investimos no processo de entregas diretas, com especial 
enfoque nas Frutas e Legumes e no caso da logística partilhada entre 
membros do CPC na Charcutaria

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

2013: Instalámos 13 novas centrais (113 total)
2014-2015: Mantivemos as 113 centrais

Incluir questões ambientais aquando da monitorização da satisfação 
do cliente

2013-2015: Incluímos temas ambientais nos questionários para os clientes 
durante este período

Mensalmente, incluir tópicos Ambientais nas “Reuniões Bom Dia”
2013-2015: Incluímos tópicos ambientais nas “Reuniões Bom Dia” durante 
os três anos

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido
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3. IMPACTE AMBIENTAL DAS EMBALAGENS

1. DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

Reduzir os materiais de embalagem nos produtos marca própria

2013: Reduzimos significativamente materiais de embalagem
2014: Reduzimos significativamente materiais de embalagem (ex: iogurtes)
2015: Reduzimos significativamente materiais de embalagem (ex: cápsulas 
de café, iogurte natural Slim 0%, pizzas Continente)

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

2013: Otimizámos as caixas de transporte dos sacos do lixo “É Continente” 
(2 referências), bolachas Continente (1 referência), atum em conserva 
Continente (1 referência)
2014: Alterámos as embalagens primárias e caixas de transporte de 309 
produtos (redução de cartão e plástico em 8% a 15%)
2015: Continuámos a trabalhar junto dos fornecedores em soluções 
inovadoras para reduzir a utilização de cartão e plástico nas caixas de 
transporte

5.1.3. Better People

Aumentar a representatividade de mulheres em cargos de gestão
2013-2015: Mantivemos um nível de representatividade de mulheres em 
cargos de gestão acima de 50% a nível global e acima de 30% em cargos de 
Management e Top Management

Monitorizar continuamente os indicadores internos de diversidade
2013-2015: Monitorizamos continuamente indicadores internos de 
diversidade como a representatividade por nacionalidade, género e faixas 
etárias para posições de chefia, bem como para a generalidade da empresa

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

2013-2015: 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

2013-2015: 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 internacional

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

2013-2015: Os eixos estratégicos de RH durante o Triénio 2013-2015, 
incluindo todas as nossas ações e recursos, foram desenhados em linha com 
o tema da agilização, eficiência e proximidade às necessidades do negócio 
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2. BEM-ESTAR E SATISFAÇÃO INTERNA

3. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

O que nos 
comprometemos a 

fazer entre
 2013-2015?

Exemplos do que 
fizemos

A nossa avaliação

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

2013: Implementámos uma ferramenta informática de suporte ao Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança da Sonae

Implementar uma ferramenta informática de suporte à Medicina do 
Trabalho

2015: Ferramenta de medicina do trabalho implementada

Promover ações de saúde no âmbito da responsabilidade social 
interna

2013-2015: Ao longo dos últimos três anos, foram desenvolvidas uma 
série de ações que visam responder a este compromisso. Alguns exemplos 
desenvolvidos em 2015 são o Programa DAE (desfibrilhação automática 
externa) e as iniciativas de Dádivas de Sangue | Medula Óssea

Manter o foco em estilos de vida saudáveis junto dos colaboradores
2013-2015: Temos alargado as nossas ações para além do plano previsto 
transversalmente à organização, desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, 
várias ações pelas unidades de acordo com as necessidades identificadas

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

2013-2015: Cumprimos com o 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

2014: Iniciámos um “piloto” da distribuição do “Guia de Boas Práticas de SST 
para Fornecedores e Subcontratados”
2015: Elaborámos dois documentos com as regras de Segurança e boas 
práticas a cumprir nas unidades Sonae para distribuição aos prestadores de 
serviços e subcontratados (o Manual de Requisitos SST – implementado no 
Continente de Cascais como “piloto” – e o Manual de Riscos – implementado 
em todas as unidades Sonae)

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

  Cumprido   Parcialmente cumprido   Não cumprido

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

2013: Elaborámos o Manual de Fornecedores e o Código de Conduta para 
Fornecedores

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

2013: Realizámos 827 auditorias a fornecedores
2014: Realizámos 1.283 auditorias a fornecedores
2015: Realizámos 947 auditorias a fornecedores

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

2013-2015: Devido à prioridade do processo de internacionalização e aos 
custos envolvidos, não foi possível aumentar o número de fornecedores 
têxteis certificados

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

2013-2015: Mantivemos durante estes três anos a certificação do Clube de 
Produtores Continente

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

2013: Formalizámos o procedimento de avaliação das não conformidades 
encontradas em auditorias a fornecedores
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6.1. OFERTA RESPONSÁVEL E ESCOLHA INFORMADA

Estamos comprometidos em garantir a oferta de uma ampla gama equilibrada de produtos responsáveis em termos de 

qualidade, segurança e saúde que satisfaçam as expetativas dos consumidores e promovam a adoção de um estilo de vida 

saudável. Paralelamente, considerando a necessidade de acesso à informação de forma imediata inerente ao perfil dos 

consumidores na atualidade, preocupamo-nos em assegurar que providenciamos a informação necessária sobre os nossos 

produtos, nomeadamente no que diz respeito às suas características nutricionais, para que os consumidores possam efetuar 

uma escolha informada e adequada ao seu estilo de vida. 

6.1.1. Saúde e Nutrição

Conscientes do nosso papel perante os consumidores, assumimos a responsabilidade de mantê-los informados e de lhes garantir 

escolhas alimentares de qualidade, seguras e saudáveis. A nossa Política Nutricional, suportada nas recomendações sobre 

nutrição da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de vários stakeholders nacionais e internacionais, funciona como um guia para 

a nossa aposta na melhoria contínua da qualidade nutricional dos nossos produtos e na promoção de estilos de vida saudáveis.

Em 2015, continuámos o trabalho desenvolvido nos últimos anos junto de alguns fornecedores para a otimização do perfil 

nutricional de certas categorias dos produtos da marca Continente. As ações realizadas tiveram como objetivo a redução dos 

teores de sal, gordura saturada, gordura total e açúcar, e a eliminação das gorduras hidrogenadas de diversos produtos.

6.1.2. O Sistema de Informação Nutricional

Na ótica dos consumidores, a escolha dos alimentos mais saudáveis e com o perfil nutricional mais adequado às suas 

preferências nem sempre é fácil. Encaramos como nossa responsabilidade o dever de informar o consumidor sobre as 

características nutricionais dos produtos alimentares, melhorando assim a sua capacidade para realizar escolhas mais 

conscientes e adequadas a um estilo de vida saudável.

6. Better Purpose

Nos próximos capítulos do relatório iremos detalhar as principais ações e iniciativas desenvolvidas ao longo do ano de 2015
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Semáforo Nutricional – Em 2015, continuámos a utilizar o Semáforo Nutricional 

como principal forma de informar os consumidores sobre o perfil nutricional 

dos nossos produtos alimentares, permitindo uma perceção mais apurada e 

intuitiva tanto sobre os níveis de gordura total, gordura saturada, açúcar e sal 

como das calorias de cada produto. No seguimento da renovação da rotulagem 

dos produtos marca Continente em 2014, continuámos o processo de inclusão 

do sistema de identificação de cores para daltónicos ColorADD® no Semáforo 

Nutricional de novos produtos e produtos em reformulação.

6.1.3. Movimento Hiper Saudável

O Movimento Hiper Saudável é desenvolvido há cinco anos consecutivos, com o principal objetivo de promover a melhoria 

dos hábitos alimentares das famílias portuguesas e incentivar as mesmas a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo. 

Desde a criação deste movimento, foram aconselhados mais de 40 mil clientes e realizadas mais de mil ações de sensibilização 

que contaram com a participação de mais de 26 mil participantes. Paralelamente, nos últimos anos estabelecemos diversas 

parcerias, desenvolvemos múltiplas campanhas de promoção de um consumo saudável e consciente e participámos em 

variadas palestras e eventos organizados por diversas instituições de ensino e outras entidades com o objetivo de divulgar o 

Movimento Hiper Saudável e o Semáforo Nutricional e promover uma alimentação e estilo de vida saudáveis. 

No primeiro semestre de 2015, realizámos um total de 118 ações educativas com 2.901 participantes, maioritariamente alunos 

do ensino pré-escolar ao secundário. Estas ações educativas abrangeram não só estudantes, mas também adultos, seniores e 

colaboradores. Promovemos ainda oito workshops temáticos para os nossos clientes sob três motes distintos (“Envelhecimento 

Ativo”, “Mês do Coração” e “Dietas Frescas de Verão”). Como parte integrante destas ações, realizámos ainda um Nutritional 

Personal Shopper em grupo com a presença de um nutricionista responsável por explicar aos nossos clientes a melhor forma 

de efetuarem compras conscientes e saudáveis, seguido de um showcooking, dando especial destaque aos produtos frescos.

Com o intuito de alargar o espetro de atuação do Movimento Hiper Saudável, no segundo semestre de 2015 procedemos ao seu 

reposicionamento. Neste seguimento, para além de uma mudança nas principais áreas de foco do Movimento Hiper Saudável, 

a totalidade das atividades no âmbito deste movimento foram incorporadas nas iniciativas desenvolvidas pela recém-criada 

Missão Continente. Durante este período, apostámos na comunicação educativa para o cliente através de atividades como a 

publicação de 12 artigos na Continente Magazine, transmissão de informações nutricionais sobre produtos frescos de marca 

própria nos nossos folhetos e desenvolvimento de outros materiais educativos com variadas dicas para os nossos clientes, 

como por exemplo métodos para conservar os produtos de forma a reduzir o desperdício alimentar em casa. Adicionalmente, 

procurámos continuar o trabalho de otimização contínua de algumas gamas de produtos e criação de gamas funcionais (ex.: 

gama bem-estar de frutos oleaginosos).

Nota: Para mais detalhes sobre a Missão Continente, ver secção “Multiplicação da Partilha e Promoção do Bem-Estar Social” do capítulo “Better Purpose”.
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6.2. RESPONSABILIDADE NOS PRODUTOS DE MARCA PRÓPRIA

Considerando a nossa abrangência e dimensão geográfica, temos plena consciência do nosso papel enquanto impulsionadores 

das práticas de consumo e do estilo de vida de um elevado número de consumidores. Neste sentido, encaramos com seriedade a 

nossa responsabilidade no desenvolvimento de produtos de marca própria.

6.2.1. Qualidade e Segurança

Na Sonae, a qualidade e segurança dos produtos de marca própria é um tema de distinta relevância, sendo alvo de permanente 

controlo, monitorização e em constante desenvolvimento. Desta forma, apostamos fortemente em quatro vertentes: (i) 

certificação do desenvolvimento dos nossos produtos de marca própria, (ii) monitorização da sua qualidade e segurança, (iii) 

rotulagem e (iv) gestão do feedback dos clientes.

6.2.1.1. Certificação do desenvolvimento de produtos de marca própria

Em 2015, na sequência dos últimos anos, revalidámos a certificação do processo de desenvolvimento das marcas próprias da 

Sonae MC (incluindo Well’s) e Worten, de acordo com o referencial internacional de gestão da qualidade NP EN ISO 9001: 2008.

Objetivos do Processo
de Desenvolvimento
de Marcas Próprias

• Assegurar a satisfação dos consumidores dos produtos de Marca Própria como razão de sucesso 
do negócio

• Garantir que o desenvolvimento dos produtos de 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 
operacional, garantindo à empresa uma maior produtividade e aos seus colaboradores 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

• Cumprir escrupulosamente a regulamentação aplicável em todos os nossos âmbitos de atuação
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6.2.1.2. Monitorização da qualidade e segurança dos produtos de Marca Própria

O processo de fabrico dos nossos produtos é acompanhado por técnicos internos e externos que são responsáveis por validar as 

diferentes fases de produção através de inspeções, controlos laboratoriais e auditorias, com o objetivo de garantir o cumprimento 

dos padrões de qualidade e segurança de acordo com os planos anuais estabelecidos.

Produtos Alimentares
A gestão de produtos alimentares de marca própria, nomeadamente de frescos, implica um grau de complexidade acrescido, 

em termos de controlo e monitorização devido à maior fragilidade deste tipo de produtos. De modo a garantir a sua qualidade, 

os produtos são sujeitos a rigorosas análises Físico-Químicas, Microbiológicas e Sensoriais, sendo inclusivamente controlados 

durante o próprio período de comercialização. 

Tendo em vista critérios cada vez mais exigentes e rigorosos relativamente à garantia de qualidade, segurança e conformidade, 

foi feito um reposicionamento da área da qualidade alimentar em 2015. Neste âmbito, a Sonae alocou esforços na criação de três 

equipas especializadas: (i) equipa dedicada aos fornecedores; (ii) equipa de controlo à entrada e; (iii) equipa de acompanhamento 

do produto em loja.

Estas equipas foram responsáveis ao longo do ano pelas auditorias de mais de 100 fornecedores, de mais de 130 lojas, e pela 

avaliação de mais de 4.500 produtos na placa de vendas.

Análises de conformidade e qualidade aos produtos de marca própria

TÊXTIL DESPORTO ELECTRÓNICANÃO-ALIMENTAR

ALIMENTAR TÊXTIL DESPORTO ELECTRÓNICANÃO-ALIMENTAR

87.179 43.886 23.008 7039.556

Memória Sensorial

A nossa equipa da qualidade e investigação tem vindo a apostar no 
desenvolvimento de ações de avaliação de produtos. Aos diferentes 
tipos de produto são alocados diferentes colaboradores, que ficam 
então responsáveis por, periodicamente, provar e reportar 
diferenças na qualidade percecionada aquando do consumo do 
produto, para que se possam tomar medidas para atenuar estas 
oscilações. Durante o ano foram feitos mais de 1.400 testes 
sensoriais, mais de 400 testes de rotina e de 79.500 avaliações.
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Produtos Não Alimentares
Relativamente aos produtos da categoria Não Alimentar, no ano de 2015 foram realizadas mais de 9.500 análises de conformidade 

de modo a garantir o cumprimento integral dos requisitos legais, normativos de segurança e de qualidade aplicáveis. Anualmente, 

são iniciados uma série de processos de certificação de produtos não alimentares selecionados de modo a garantir a sua qualidade 

e performance. Um exemplo desta medida foi o esforço realizado em 2015 para garantir a certificação de qualidade e segurança 

atribuída pela TÜV Rheinland às pilhas alcalinas de marca Continente e É Continente. 

Produtos de Eletrónica
Todos os produtos disponibilizados pela Worten, incluindo os de marca própria, são sujeitos a rigorosos testes de qualidade e 

segurança de modo a garantir o cumprimento de uma variedade de requisitos legais e internos. De forma a garantir a conformidade 

de qualidade, segurança e até mesmo estética de todos os produtos de marca própria, são feitas inspeções desde a sua produção 

até ao momento do seu embarque para distribuição. Complementarmente, todos os produtos existentes em armazém são alvo 

de ações de controlo, através auditorias e verificações, havendo subsequentemente um levantamento quinzenal de todas as 

falhas/correções nas operações logísticas em armazém. Os artigos resultantes de entregas a clientes falhadas são analisados de 

modo a que possam ser recuperados para stock ou para venda em outlet.

Produtos de Têxtil e Desporto
No seguimento das atividades desenvolvidas em 2014, este ano mantivemos o enfoque na internacionalização dos nossos 

produtos têxteis e de desporto. Neste sentido, continuámos a alocar uma parte significativa dos nossos esforços em assegurar 

o cumprimento dos requisitos específicos dos diferentes mercados internacionais, nomeadamente em termos de requisitos de 

qualidade e segurança na fase de desenvolvimento do produto.

Para tal, continuámos a realizar testes laboratoriais antes da produção, inspeções nas fábricas ou nos entrepostos logísticos 

antes dos embarques e testes aleatórios à chegada ao armazém. Paralelamente, mantivemos a realização de testes aleatórios 

de toxicidade nos entrepostos. Considerando os resultados apurados nos testes efetuados, continuamos a investir na melhoria do 

processo de customização e correção de falhas em produtos.

Certificação 
de produtos 
para a Índia

Foram efetuados mais de 200 testes a diferentes tipologias de 
produtos para certificação dos corantes Azo, para a sua 
apresentação às autoridades indianas.

De acordo com o novo standard de performance e segurança, 
iniciámos o processo de certificação de uma série de modelos de 
bicicletas durante 2015. Este projeto continua em curso para 
modelos mais recentes.

Certificação 
de produtos 
para França

Certificação 
de produtos 
para a Índia

Foram efetuados mais de 200 testes a diferentes tipologias de 
produtos para certificação dos corantes Azo, para a sua 
apresentação às autoridades indianas.

De acordo com o novo standard de performance e segurança, 
iniciámos o processo de certificação de uma série de modelos de 
bicicletas durante 2015. Este projeto continua em curso para 
modelos mais recentes.

Certificação 
de produtos 
para França
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6.2.1.3. Rótulos dos produtos de Marca Própria

Preocupamo-nos em transmitir a informação na rotulagem dos nossos produtos com um elevado grau de simplicidade e clareza, 

recorrendo frequentemente à utilização de símbolos e ícones para uma interpretação mais fácil por parte do consumidor, de 

modo a permitir uma escolha consciente e uma utilização segura dos mesmos. Neste sentido dispomos inclusivamente de um 

regulamento específico para a rotulagem dos vários tipos de produtos de marca própria e desenvolvemos uma série de avaliações 

e de testes laboratoriais com o objetivo de garantir o cumprimento dos requisitos legais para a sua venda nos mercados internos 

e externos, onde as marcas estão implementadas. 

Produtos Alimentares
A rotulagem dos artigos de Marca Continente, além de representar um veículo para a informação de todos os requisitos legais 

obrigatórios, como os ingredientes e respetivas quantidades, tem como um dos seus principais objetivos a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, simplificando a interpretação das características nutricionais dos alimentos e auxiliando o cliente a fazer 

uma escolha nutricionalmente mais adequada, pelo que, de forma voluntária, adotámos o semáforo nutricional. Adicionalmente, 

incorporámos o código ColorADD® para que os daltónicos possam identificar as cores e também fazer escolhas mais ajustadas 

às suas necessidades.

Produtos Não Alimentares
Na categoria de produtos Não Alimentares, em 2015, foram incluídas na rotulagem de produtos de marca própria as línguas 

inglesa, espanhola, francesa e eslovena. Estas medidas tiveram como objetivo garantir a transmissão dos requisitos de 

informação obrigatória e a divulgação da informação de cariz opcional de modo a melhorar a experiência de utilização por parte 

dos consumidores, garantindo a aplicação dos nossos princípios de qualidade e segurança em mercados internacionais.

Produtos de Eletrónica
Todos os produtos comercializados nos espaços Worten são rotulados e acompanhados na embalagem com um conjunto de 

informações, desde o manual de instruções, o certificado de garantia com as respetivas condições, as principais características do 

produto e outras indicações adicionais.

Produtos Têxteis
No desenvolvimento e preparação da etiquetagem 

dos produtos têxteis, a direção de qualidade da Sonae 

desenvolveu uma checklist de forma a garantir que todos 

os fornecedores disponibilizam a informação necessária 

para que consigamos proporcionar todos os detalhes 

relevantes a uma escolha consciente pelos nossos clientes. 

Adicionalmente, em toda a etiquetagem dos produtos das 

marcas Zippy e MO é incorporado o código ColorADD® 

permitindo aos utilizadores daltónicos identificar facilmente 

as respetivas cores através de símbolos, promovendo assim 

a inclusão social dos mesmos. 
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6.2.1.4. Feedback dos Clientes

Dispomos de um Sistema de Gestão de Sugestões e Reclamações, tendo sido renovada a sua certificação de acordo com o 

referencial NP EN ISO 10002:2006. Através deste sistema, em 2015 efetuámos o registo e análise de aproximadamente 113 

mil reclamações e sugestões referentes às várias insígnias da Sonae, permitindo-nos identificar várias áreas e oportunidades de 

melhoria e implementar diferentes aperfeiçoamentos.

Disponibilizamos também o acesso por parte dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e público em geral à Provedoria 

Sonae, dedicada a interagir com as diferentes áreas de negócio, por forma a endereçar e gerir em momento oportuno as 

reclamações, queixas ou sugestões que lhe forem dirigidas.

Adicionalmente, com o intuito de auscultar a opinião dos nossos clientes relativamente a aspetos como a nossa estratégia de 

negócio e política de sustentabilidade, realizámos um estudo de mercado dedicado a estes temas envolvendo, no total, 3.060 

entrevistas a clientes.

O feedback recolhido através das diferentes fontes é por sua vez incorporado nas decisões estratégicas dos nossos diferentes 

negócios.

Contacto da Provedoria Sonae - provedoria@sonae.pt
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6.2.2. Novos Produtos

ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL
produtos que procuram promover uma alimentação saudável. 

Devido à vasta variedade de nutrientes oferecidos pelos 

frutos secos, essenciais à nossa saúde, o Continente 

desenvolveu cinco misturas que têm em atenção 

diferentes benefícios de saúde procurados pelos nossos 

clientes.

Sopas Take Away 
sem batata

Nova gama Queijo 
sem Lactose

Nova gama
Queijo Fresco 

especial para barrar
sem Lactose

Nova gama
Frutos secos 

Continente Bem-estar
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ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR
São exemplos de produtos inovadores que vêm colmatar as novas tendências de consumo dos nossos clientes.

Da mesma maneira que a Sonae tem enfatizado a importância 

de contribuir para o desenvolvimento das localidades onde 

opera, também os nossos clientes têm valorizado e procurado 

cada vez mais produtos que contribuam para esse fim. Neste 

sentido, desenvolvemos uma gama de produtos de Talho 

100% Nacional, associada à qualidade do produto tipicamente 

Português. A este produto foi atribuída uma medalha de ouro 

no Vertex Awards, na categoria de design.

Também neste âmbito, foi criada uma nova gama de carnes 

de raças autóctones de modo a proteger os pequenos 

produtores de certos tipos de carne consideradas como 

herança gastronómica, visando assim a continuidade da sua 

produção e a preservação da cultura portuguesa.

Lançamento de gama 
Essenciais do Chefe

Nova Gama de Peixe 
Congelado 
Fácil e Bom

Lançamento 
de Sopas para 

Robôs de Cozinha

Gama de Talho
100% Nacional 
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6.2.3. Projetos e Iniciativas

6.2.3.1. Projeto FAZ  

Com o objetivo de melhorar os padrões de qualidade das frutas e legumes e tornar os processos ao longo da cadeia de valor 

associados a este tipo de produtos mais eficientes e sustentáveis, em 2014 criámos o projeto FAZ. Em 2015, mantivemos a nossa 

aposta neste projeto, tendo sido desenvolvidas ações nas seguintes vertentes:

Painéis sensoriais
Ao longo do ano, houve uma forte aposta na maximização da utilização dos nossos vários laboratórios sensoriais, encontrando-se 

neste momento a trabalhar a 100% e a monitorizar não só as frutas e legumes bem como outros produtos de marca própria do 

pelouro dos Frescos.

Entregas diretas dos fornecedores em loja
Como previsto no ano anterior, em 2015 aumentámos o número de fornecedores locais com quem trabalhamos em parceria nas 

diferentes localizações onde operamos. Através da promoção da entrega direta em loja contribuímos para a redução dos custos 

logísticos e impactes ambientais e para uma maior frescura nos produtos entregues.

Acompanhamento técnico de campanhas junto dos fornecedores
Este ano, além da castanha e da cereja, alargámos o âmbito das nossas ações de acompanhamento pelos nossos técnicos de 

qualidade a um leque mais amplo de produtos como o morango, o melão e vários frutos de caroço. Esta iniciativa tem tido um 

enorme impacto na garantia de qualidade dos nossos fornecedores nestas alturas de maior volume de trabalho e uma tremenda 

influência no fortalecimento das relações entre estes e a Sonae.

Ainda na sequência do Projeto FAZ, em 2014 iniciou-se um painel de colaboradores com formação específica em determinados 

frutos, que em 2015 evoluiu para análises de rotina feitas por provadores representativos dos nossos clientes.

6.2.3.2. Prove e Aprove

Este projeto compreende um conjunto de ações de degustação de grande escala para alavancar a qualidade percecionada dos 

produtos Frescos e estimular uma maior proximidade entre a Sonae e as pessoas, dando a conhecer os seus produtos através da 

sua experimentação. Para tal, foram desenvolvidos diferentes tipos de atividades em quatro vertentes principais:

Vertente Interna
Desenvolvemos quatro ações de divulgação interna dos nossos produtos do pelouro dos Frescos para recolher a opinião dos 

nossos colaboradores sobre a sua qualidade, tendo conseguido abranger cerca de 4.600 pessoas. Adicionalmente, através da 

aplicação Continente+, cerca de 900 colaboradores podem frequentemente (i) avaliar os produtos da marca Continente, (ii) 

consultar o histórico de avaliações realizadas e (iii) sugerir novos produtos. Através desta aplicação, além de terem acesso a todos 

os produtos Frescos de marca própria, é enviada semanalmente uma mensagem aos nossos colaboradores sugerindo a avaliação 

de um determinado produto.

Sensebus
A nossa equipa de qualidade lançou-se à aventura numa jornada de Norte a Sul do país para oferecer à população de diferentes 

centros urbanos a possibilidade de experimentar a qualidade de alguns dos nossos melhores Frescos de marca Continente.
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Provas em Loja
Numa primeira fase da iniciativa Prove e Aprove, oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de experimentar os nossos 

Frescos em cerca de 57 lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia por todo o país. A iniciativa foi tão bem 

recebida que a maioria das lojas adotou a política de disponibilizar semanalmente vários Frescos para prova. 

Divulgação de produtos para degustação em folheto
Todas as semanas são divulgados em folhetos quatro produtos Frescos para prova em loja.

Durante a implementação desta iniciativa ao longo do ano conseguimos envolver cerca de 22.600 clientes, em cerca de 57 lojas 

e 8 locais de rua, recolhendo cerca de 95.400 avaliações de 120 produtos Frescos.

6.2.3.3. Projeto Qualidade +

O projeto Qualidade+ tem como objetivo aumentar a perceção da qualidade dos nossos produtos de marca própria Não Alimentar 

junto dos nossos clientes através da melhoria de processos dos nossos fornecedores. Neste âmbito, são realizados ensaios de  

performance, durabilidade e usabilidade de modo a identificar ações de melhoria e “quick wins” qualitativos nos nossos produtos 

e processos.

6.2.3.4. Projeto Yämmi

Com o surgimento da Yämmi em 2013, tornámo-nos na segunda marca de distribuição em todo o mundo e a primeira em Portugal 

e na Europa a lançar uma máquina de cozinhar multifunções. Em 2015, o Continente decidiu aproveitar o sucesso associado a este 

produto para contribuir para a promoção da produção nacional. Para tal, criámos um projeto de raiz com o objetivo de desenvolver 

parceiros nacionais, dotando-os das melhores práticas internacionais e todas as técnicas e métodos necessários para um alto 

nível de desempenho da máquina. Através de um investimento superior a 1 milhão de euros, realocámos a produção do produto 

para território nacional, formando, capacitando e mesmo redesenhando certas estruturas processuais de vários fornecedores. 

Desta forma, em 2015 iniciámos uma forte aposta no aproveitamento do talento nacional como um pilar fundamental da nova 

estratégia de internacionalização da Yämmi, envolvendo 28 fornecedores e vários parceiros de investigação, como por exemplo 

universidades, durante as fases de desenvolvimento e industrialização.

Redução de 
químicos utilizados 

pelos fornecedores nos 
panos de cozinha

Com a identificação de “quick wins” qualitativos através de vários 
ensaios e testes, reduzimos a quantidade de químicos utilizados no 
processo de fabrico dos panos de cozinha de marca própria, beneficiando 
a performance do produto e otimizando os custos de fabrico.
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6.3. CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE DO PESCADO

A Política de Sustentabilidade do Pescado da Sonae visa, não só minimizar os impactos da pressão exercida pelas atividades 

piscatórias na biodiversidade marinha, mas sobretudo promover a adoção de práticas de pescado sustentáveis assentes num 

conjunto de princípios de atuação e compromissos que incentivem a própria proteção da fauna e flora nos ecossistemas. 

VANTAGENS DA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO PESCADO

Medidas que contribuem para a Sustentabilidade do pescado
A Sonae aplica uma variedade de medidas que visam estimular a comercialização de produtos assentes em práticas sustentáveis 

e reduzir a comercialização de produtos provenientes de práticas não sustentáveis.

Medidas de Promoção para a Sustentabilidade do Pescado

Garantia de 
inexistência 

de fornecedores 
que estejam nas 

“listas negras” 
do Greenpeace

1

Introdução de
novas etiquetas

no Pescado Fresco
(CCL- Certificado
Compra de Lota)

2

Escolha de 
fornecedores 
consoante os 

métodos de pesca
utilizados

3

Respeito 
pela legislação, 

pelas denominações
científicas e pelas

dimensões mínimas
do pescado

4

Transmissão
de confiança e
lealdade aos 

consumidores

5
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Medidas de Promoção para a Sustentabilidade do Pescado

Colaboradores

Diminuição
da Pesca não 
Sustentável

Aumento
das quantidades

compradas 
de bacalhau 

seleção

Aumento 
das vendas nos 

produtos de 
Aquacultura

Compra 
de pescado

nas Docapescas

Introdução 
dos produtos  

biológicos

Aumento 
da Pesca 

Sustentável

Proibição
na venda do 

Alabote
da Gronelândia

e Cação

Redução
nas compras

e quantidades
vendidas

do Tamboril

Compra 
de Bacalhau
proveniente 
da Noruega

Redução 
de compras

resultante do 
Método de 

Arrasto
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6.3.1.  Traffic Light System

De modo a promover a venda de espécies capturadas de modo sustentável e aferir mais facilmente sobre a sustentabilidade dos 

produtos por nós comercializados, na Sonae, através da unidade de negócio da Peixaria, desenvolvemos uma ferramenta que tem 

vindo a ser utilizada nos últimos anos, designada Traffic Light System. Através deste sistema, atribuímos a cor vermelha, amarela, 

verde ou azul consoante o método de pesca utilizado, simplificando assim o levantamento das principais práticas de pescado.

Como resultado do trabalho efetuado durante os últimos três anos relativamente à promoção da utilização de métodos de pesca 

sustentáveis por parte dos nossos fornecedores de Peixaria, destacamos a redução na proporção de pescado proveniente de 

métodos de pesca que prejudiquem outras espécies ou habitats (de 4% em 2013, para 1% em 2015), dando primazia a fornecedores 

que utilizem métodos de pesca com menor impacto ao nível da existência das espécies e ecossistemas.

6.3.2. Requisitos dos Fornecedores de Pescado Sonae

De modo a promover a adoção de práticas sustentáveis ao longo da cadeia de valor, os fornecedores responsabilizam-se por 

cumprir uma série de requisitos aquando da celebração do contrato com a Sonae, nomeadamente:

(i) Respeitar e cumprir as quotas de captura de pescado a que estão legalmente sujeitos;

(ii) Operar segundo métodos e artes de pesca que não danifiquem os fundos marinhos;

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

(iv) Fornecer pescado capturado exclusivamente em embarcações que não constem da “lista negra”, sendo necessário 

apresentar os respetivos documentos comprovativos sempre que tal seja solicitado. É indispensável que os documentos 

que acompanham a mercadoria contenham informação sobre a espécie, lote, zona de captura e método de captura, sendo 

uma vez por ano requerida a atualização desta informação e do nome dos navios, certificados, nome dos capitães e porto 

de desembarque.

Paralelamente, são realizadas auditorias de qualidade aos fornecedores com o objetivo de assegurar o controlo do cumprimento 

dos requisitos definidos pela Sonae.

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

4%

44%

32%

20%

2013

1%

47%

29%

23%

2014

Traffic Light System

1%

44%

30%

25%

2015
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6.3.3. Consciencialização dos Consumidores

Complementarmente às medidas referidas e no seguimento do princípio da oferta responsável e escolha informada, um dos 

objetivos primordiais da nossa Política de Sustentabilidade do Pescado é a consciencialização dos consumidores para os problemas 

subjacentes à pesca não sustentável. Neste sentido, alocámos esforços maioritariamente aos seguintes aspetos:

(i) Dar um maior grau de visibilidade a produtos provenientes de métodos de captura mais sustentáveis;

(ii) Realizar ações de sensibilização, palestras, eventos e parcerias no âmbito do Movimento Hiper Saudável;

(iii) Comunicar a etiqueta CCL (Certificado Compra de Lota) nas bancas de peixe fresco e colocar cartazes explicativos da 

mesma na peixaria;

(iv) Promover a pesca sustentável através do contacto com a MSC (Marine Stewardship Council).
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6.4. MULTIPLICAÇÃO DA PARTILHA E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL

Influenciadas pela nossa vertente sustentável e forte cultura de responsabilidade social e ambiental, as várias insígnias Sonae no 

setor do retalho desenvolveram uma série de ações e iniciativas que visam a multiplicação da partilha e promoção do bem-estar 

social através da criação de um impacto positivo ao nível das comunidades locais.

6.4.1. Missão Continente

Em 2015, nasceu a iniciativa Missão Continente com o propósito de sensibilizar, mobilizar e valorizar as pessoas e as comunidades 

para a inclusão social, desenvolvimento económico e respeito pelo ambiente. A Missão Continente representa uma evolução da 

iniciativa Missão Sorriso que, durante mais de uma década esteve associada ao desenvolvimento de ações de cariz social nas 

áreas da saúde infantil, envelhecimento ativo e luta contra a fome. Por sua vez, a Missão Continente aborda toda a vertente de 

Responsabilidade Social já presente na Missão Sorriso, alargando o seu âmbito de intervenção a todas as atividades de cariz social, 

comunitário e ambiental desenvolvidas na Sonae MC. De modo a melhor contribuir para o desenvolvimento das comunidades e 

para a melhoria da qualidade de vida das famílias portuguesas, esta iniciativa encontra-se dividida em três eixos estratégicos: 

Consciente, Comunidade e Sorriso.

• Sensibilizar para a adoção
de estilos de vida mais saudáveis 

• Promover o consumo consciente 

• Mobilizar para a valorização 
da produção nacional 

 • Sensibilizar para a importância da 
sustentabilidade ambiental

 • Combater o desperdício
alimentar

• Promover o 
envelhecimento ativo

• Promover a inclusão social 
através do combate 
à fome e à pobreza

• Combater o 
desperdício alimentar

• Promover a saúde 
materno-infantil em Portugal, 

através de um apoio local 
(a centros de saúde)

SorrisoComunidadeConsciente

Objetivos Missão Continente
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Alguns exemplos de iniciativas por eixo de atuação: 

Eixo “Consciente”
Esta vertente tem como foco a adoção e promoção de comportamentos que tenham em conta os vários desafios da sociedade e 

do mundo atual, numa perspetiva social, económica e ambiental.

Eixo “Comunidade”
A vertente Comunidade pretende contribuir proativamente para a coesão e bem-estar social. Neste sentido, ao longo de 2015, 

foram desenvolvidas uma série de ações, em parceria com várias entidades como a Cáritas, a Refood, a DariAcordar e a Cruz 

Vermelha, entre outras, que possibilitaram à Missão Continente contribuir com:

• Doações avaliadas em mais de 3,5 milhões de euros;

• Recolha junto dos clientes de doações num valor superior a 500 mil euros.

Eixo “Sorriso”

A vertente Sorriso, além de herdar o nome da iniciativa precedente à Missão Continente, assume também o seu foco na área da 

saúde infantil, centrando-se na promoção da saúde materno-infantil em Portugal através de um apoio local.

Hortas nas
Escolas

Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Missão Continente 
contribuiu para a criação de hortas escolares no Concelho de Lisboa em 
10 escolas do Ensino Básico, no âmbito do projeto "Hortas nas escolas… 
legumes no prato”, que visa a sensibilização para a temática da 
alimentação saudável.

Durante três dias a Missão Continente realizou, 
em parceria com a Cruz Vermelha, uma 
campanha nacional de Recolha de Alimentos 
em que várias centenas de voluntários 
estiveram em lojas Continente e Meu Super a 
recolher contribuições de bens essenciais. 
Os produtos e alimentos oferecidos 
representaram cerca de 200 mil refeições e 
foram posteriormente distribuídos às 
populações mais carenciadas, sinalizadas 
pelas Delegações da Cruz Vermelha 
Portuguesa de acordo com as necessidades 
mais urgentes de cada região.

Campanha de 
Recolha de Alimentos

Visando a promoção da saúde materno-infantil 
nos centros de saúde em Portugal, um dos 
focos da Missão Continente durante 2015 foi a 
angariação de verbas através da venda do livro 
"As melhores receitas da família" e da 
contribuição da população com chamadas de 
valor acrescentado, totalizando um valor final 
superior a 375 mil euros. Por cada livro vendido, 
a Missão Continente doou metade do valor aos 
projetos vencedores do concurso anual Missão 
Continente Sorriso, eleitos pelos portugueses a 
partir de um universo de 58 projetos.

Missão
Continente

Sorriso
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6.4.2. Love in a Box

Pelo segundo ano consecutivo, a ZIPPY, em parceria com a 

Cruz Vermelha Portuguesa, lançou a campanha “Love in a Box”, 

desafiando crianças e as suas famílias a fazerem felizes outras 

crianças com menos recursos, durante a época Natalícia. O valor 

angariado foi convertido em diversos artigos de puericultura, 

roupa e calçado, que foram por sua vez distribuídos pelas 

diversas delegações da Cruz Vermelha Portuguesa, de acordo 

com as necessidades identificadas. Em 2015, esta ação 

desenrolou-se em Portugal e Espanha, tendo sido angariados 

mais de 19 mil euros considerando ambas as geografias.

6.4.3. Equipa Worten Equipa

O projeto Equipa Worten Equipa foi criado em 2009 com 

o objetivo de diminuir as carências das instituições de 

solidariedade social portuguesas e promover um ambiente 

mais limpo e sustentável. Este projeto compromete-se 

a oferecer, por cada tonelada recolhida de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), nas lojas 

Worten, 50 euros em novos equipamentos a instituições de 

solidariedade social por todo o país. Ao longo dos últimos anos, 

este projeto já recolheu mais de 30 mil toneladas de resíduos, 

tendo apoiado diretamente mais de 1.700 instituições e 410 

mil utentes, num investimento superior a 1,5 milhões de 

euros, em mais de 17 mil novos equipamentos.

Durante três dias a Missão Continente realizou, 
em parceria com a Cruz Vermelha, uma 
campanha nacional de Recolha de Alimentos 
em que várias centenas de voluntários 
estiveram em lojas Continente e Meu Super a 
recolher contribuições de bens essenciais. 
Os produtos e alimentos oferecidos 
representaram cerca de 200 mil refeições e 
foram posteriormente distribuídos às 
populações mais carenciadas, sinalizadas 
pelas Delegações da Cruz Vermelha 
Portuguesa de acordo com as necessidades 
mais urgentes de cada região.

Campanha de 
Recolha de Alimentos

Visando a promoção da saúde materno-infantil 
nos centros de saúde em Portugal, um dos 
focos da Missão Continente durante 2015 foi a 
angariação de verbas através da venda do livro 
"As melhores receitas da família" e da 
contribuição da população com chamadas de 
valor acrescentado, totalizando um valor final 
superior a 375 mil euros. Por cada livro vendido, 
a Missão Continente doou metade do valor aos 
projetos vencedores do concurso anual Missão 
Continente Sorriso, eleitos pelos portugueses a 
partir de um universo de 58 projetos.

Missão
Continente

Sorriso
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6.4.4. Código DáVinte

O Código DáVinte tem por base um código de barras solidário, 

disponível em todas as lojas Worten, no valor mínimo de 20 

cêntimos. Para ajudar, o cliente apenas tem de referir que 

quer contribuir com 20 cêntimos (ou múltiplos) no final das 

suas compras. Ao valor angariado, a Worten acrescenta mais 

20%, entregando o total a uma instituição de solidariedade 

social selecionada. No total das três edições, a Worten já doou 

cerca de 435 mil euros para ajudar quem mais precisa. Deste 

valor, cerca de 185 mil euros foram alocados à construção 

da nova Casa da Acreditar que terá capacidade para receber 

gratuitamente 16 famílias de crianças em tratamento 

no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto em 

simultâneo e cerca de cerca de 100 famílias por ano.

6.4.5. Running Experience

No âmbito da promoção da saúde e bem-estar social através 

de atividades desportivas, a Sport Zone tem desenvolvido 

um conjunto de iniciativas como meias maratonas, provas de 

corrida (ex: Marginal à Noite), workshops de cycling, e muito 

mais. Um dos principais eventos desenvolvido foi o Sport Zone 

Running Experience, que para comemorar o mês do Running 

(março), juntou clientes da marca com atletas da Federação 

Portuguesa de Atletismo em Lisboa e no Porto, oferecendo 

a vários clientes Sport Zone a possibilidade de interagir e de 

aprender com alguns dos melhores desportistas da modalidade.

6.4.6. Make-a-Wish

No Natal de 2013, nasceu a associação entre a Well’s e a 

Fundação Make-a-Wish e, desde então, tem-se materializado 

em várias campanhas de angariação de fundos para ajudar 

a realizar desejos de crianças e jovens entre os 3 e os 18 

anos, vítimas de doenças que colocam as suas vidas em 

risco, devolvendo-lhes força e esperança. Em 2015, a venda 

de packs de etiquetas “De…Para”, pelo valor de 1 euro, para 

colocar nos embrulhos de Natal e assim ajudar a realizar 

desejos, permitiu angariar um total de 92.042 euros que 

reverteram para a Fundação Make-a-Wish.
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6.4.7. Proximidade e benefícios para os nossos clientes

6.4.7.1 Cartão Universo – todos os cartões num só

Com o objetivo de levar os benefícios do progresso e da inovação a um número crescente de famílias portuguesas, em 2015 

a Sonae criou o Cartão Universo que integra os vários programas de fidelização das insígnias Sonae num só cartão. Além de 

constituir um upgrade ao Cartão Continente, afirmando-se como uma plataforma de descontos, este cartão permite aos seus 

aderentes acederem a todos os programas e a usufruir de todas as vantagens das diversas lojas Sonae e Galp. Ao pagar com o 

Cartão Universo, os clientes beneficiam de descontos até 16 cêntimos por litro nos postos Galp e de 1% de desconto em todas as 

compras feitas em estabelecimentos comerciais aderentes à rede MasterCard em Portugal ou no estrangeiro4.

6.4.7.2 Entregas em Pontos de Comutação

 Em 2015, a Sonae iniciou o desenvolvimento de uma inovadora rede de entregas em determinados pontos de comutação, de 

modo a possibilitar aos seus clientes uma maior comodidade. O conceito baseia-se em permitir a recolha de encomendas feitas 

online em diversos pontos de comutação, dando a oportunidade a todos os clientes de, por estarem a trabalhar, não estarem em 

casa ou simplesmente por não terem tempo na sua rotina para se deslocarem a uma superfície Continente, recolherem as suas 

compras de uma maneira prática e simples a caminho de casa. Este projeto encontra-se numa fase piloto e conta com a parceria 

de entidades como a Galp, a Fertagus e a Tagus Park.

4 Para mais informações sobre o Cartão Universo consultar o website: www.universo.pt
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7.1. GESTÃO EFICIENTE DO DESEMPENHO AMBIENTAL

7.1.1. Gestão e Boas Práticas Ambientais

Na Sonae, promovemos a melhoria contínua na gestão ambiental através do Programa de Certificações Ambientais, segundo a 

norma internacional NP EN ISO 14001:2004. A implementação deste programa em Portugal e Espanha permite-nos minimizar o 

nosso impacte ambiental, melhorar as nossas infraestruturas e fortalecer o cumprimento das obrigações legais numa perspetiva 

ambiental.

Em 2015, fechámos o ano com 55 certificações segundo a norma NP EN ISO 14001: 2004, nomeadamente:

EM 2015 OBTIVEMOS 15 NOVAS CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NP EN ISO 14001:2004

48
LOJAS

• Totalidade dos 
entrepostos a operar em 

Portugal Continental

Sonae MC
• 26 Continente

• 8 Continente Modelo
• 2 Continente Bom Dia

Sonae SR
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Adicionalmente, a Sonae possui a Certificação Ambiental Corporativa da sua área de Retalho (Sonae MC & Sonae SR) segundo o 

referencial NP EN ISO 14001:2004, concedida pela Lloyd’s Register.

Todas as lojas Continente e Worten estão equipadas com um Tableau de Bord Ambiental, uma ferramenta fundamental para a 

monitorização dos principais indicadores ambientais – água, energia, combustíveis, resíduos, entre outros.

No seguimento do trabalho que vem sendo desenvolvido no sentido da melhoria contínua dos nossos edifícios, após ter alcançado 

a certificação LEED4 para a Torre do Business Park da Maia (nível Gold) e para a Loja Continente Bom Dia de S. João da Foz, no Porto 

(nível Platinum) e a certificação BREEAM5 para os Entrepostos PLAZA I e II, candidatámos, no final de 2015, a Loja Continente de 

Matosinhos – que foi objeto de uma profunda remodelação – à certificação LEED, esperando a sua concessão já em 2016.

7.1.2. Gases de Refrigeração

Em 2015, prosseguimos com o programa de melhoria da eficiência das nossas instalações de produção de frio, sem descurar a 

problemática da utilização de GEEs (Gases com Efeito de Estufa) a que dedicamos particular atenção. Dando continuidade aos 

esforços desenvolvidos em anos anteriores, temos vindo a desenvolver e a implementar soluções alternativas às habitualmente 

utilizadas, tendo por objetivo a redução drástica ou mesmo a total ausência de utilização de gases com GWP (Global Warming 

Potential) elevado, como são exemplo os gases R404 e R427.

Continuamos a trilhar um caminho de experimentação e aprendizagem no que diz respeito à sua substituição pelos designados 

“gases naturais”, cuja tecnologia atual continua a representar um desafio à sua eficiência, nomeadamente em geografias quentes, 

como é o caso dos países do Sul da Europa. Temos vindo a desenvolver uma série de iniciativas que visam promover a utilização 

de “gases naturais” como o R744 (CO
2
), R290 e R717 (NH

3
), complementados com outros gases de refrigeração menos agressivos 

como o R134, o R407 e/ou com Glicol. Como resultado, fechámos 2015 com 29 lojas, mais 15 face a 2014, a utilizar o gás R744 

(CO
2
) complementado com o R134, e 38 lojas, mais 17 face a 2014, apoiadas na utilização do gás R290 nos seus de sistemas de 

produção de frio.

Ao longo do ano, demos seguimento aos dois projetos-piloto de utilização a 100% de “gases naturais” iniciados em 2014, mantendo 

a curva de aprendizagem nesta sensível tecnologia. Estes projetos foram implementados em sistemas “híbridos em cascata”, 

utilizando o R744 (CO
2
) – produção de frio negativo – complementado com o R717 (NH

3
) – produção de frio positivo e Glicol – nos 

móveis e no transporte do frio positivo aos móveis. A implementação destes projetos representa um exigente desafio, quer pela 

natureza do amoníaco (NH
3
), quer pelo seu pioneirismo tecnológico em instalações não industriais localizadas em zonas urbanas 

de climas quentes.

Em 2015, salientamos o início de um novo projeto-piloto que visa a utilização do R407 em operações de “Retrofit” de instalações 

anteriormente operadas com o R404, como forma de acelerar a substituição daquele gás (R407) que revela ser o mais agressivo 

para o Ambiente.

4 LEED - Leadership in Energy & Environmental Design, um sistema de avaliação da sustentabilidade e ecoeficiência dos edifícios.
5 BREEAM – Building Research Establishment Assessment Method, um método de avaliação e certificação da sustentabilidade dos edifícios.

2015 2014-2015 2013-2015

R404 65% -9p.p. -14p.p.

R427 2% -2p.p. -4p.p.

R407 2% +2p.p. +2p.p.

R134 7% +2p.p. +5p.p.

R290 8% +3p.p. +5p.p.

R744 6% +3p.p. +5p.p.

R717 (NH3)/Glicol 2% +0p.p. +1p.p.

Glicol 7% -1p.p. -2p.p.
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Os valores acima evidenciam que entre 2013 e 2015, houve uma redução em 18p.p. na utilização de gases mais agressivos para o 

Ambiente (com GWP superior a 1.500) e um aumento proporcional (18 p.p.) na utilização de gases menos agressivos, verificando-

se dentro deste conjunto de gases um aumento de 11 p.p. na utilização de “Gases Naturais”.

7.1.3. Gestão de Resíduos

No âmbito da gestão de resíduos inerente à nossa política ambiental, preocupamo-nos tanto com os resíduos gerados pela nossa 

atividade, como com os resíduos entregues pelos nossos clientes em loja. Em 2015, fomos responsáveis pela gestão de 65.541 

toneladas de resíduos, representando um acréscimo de 0,3% relativamente a 2014.

Fazendo um balanço global da gestão de resíduos no ano de 2015, destacamos o seguinte:

• Registámos um aumento de 10,2% na quantidade de resíduos entregues pelos Clientes e que enviamos para Valorização, 

destacando as categorias de Roupa Usada (+20%), Óleos Alimentares Usados (+7%) e Rolhas de Cortiça Usadas (+24%). 

Realça-se, adicionalmente, o aumento de cerca de 26% na quantidade de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 

(REEEs) perigosos, que nos foram entregues pelos clientes;

• Na gestão de resíduos não perigosos, realçamos a redução das quantidades de cartão (-2,7%) e plástico gerados (-9,8%), 

resultantes dos nossos esforços em minimizar o impacte ambiental das embalagens dos produtos que comercializamos, 

nomeadamente os produtos de marca própria (ver secção “Impacte ambiental das embalagens” deste mesmo capítulo);

• No que diz respeito à valorização dos RSUs (Resíduos Sólidos Urbanos), registámos, não só uma redução da produção (não 

obstante o crescimento orgânico) como também atingimos o valor de 80,7% de resíduos enviados para valorização. Ainda 

que represente uma melhoria muito ligeira relativamente a 2014 (+0,2%), reflete um enorme esforço devido ao facto de nos 

encontrarmos num patamar significativamente elevado no que respeita à taxa de valorização de RSUs. 

Gestão
de Resíduos

65.541 ton.

Resíduos 
gerados

60.265 ton.
- 1,1%

Resíduos 
entregues 

pelos clientes
 em loja

5.276 ton.
+ 10,2%
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2013

39.728 39.711

2015

39.037

2013

7.157
9.194

2015

9.625

2013

3.150 4.021

2015

4.210

2013

12.958

RECICLAGEM RSU - VAL. ORGÂNICA RSU - VAL. ENERGÉTICA RSU - ATERRO

2014 2014 2014 2014

12.797

2015

12.669

(ton.)

Destino final dos Resíduos

Considerando os diversos projetos e iniciativas desenvolvidos em 2015 com o objetivo de minimizar o nosso impacte ambiental 

resultante dos resíduos gerados ao longo da cadeia de valor, destacamos os seguintes:

UTRAD6

Tem como objetivo recuperar artigos elétricos e eletrónicos com pequenos defeitos e falhas para venda depreciada em Outlet em 

vez de serem descartados como resíduos e enviados para reciclagem. Em 2015, a taxa de recuperação deste tipo de artigos foi de 

82%, representando um aumento de 12p.p. face a 2014.

Incentivo à utilização de sacos reutilizáveis
Indo ao encontro dos objetivos governamentais de redução significativa da utilização de sacos de plástico leves (sacos com 

espessura inferior a 50 mícron) que para o efeito impôs, através da designada “Reforma da Fiscalidade Verde”7 uma taxa pela sua 

utilização, descontinuámos, em 2015, aprática de oferta desses sacos para o transporte de compras, colocando, alternativamente, 

ao dispor dos nossos clientes uma gama muito variada de sacos reutilizáveis, com custos também eles diferenciados.

Para apoio à alteração de hábitos dos nossos clientes, oferecemos, durante o primeiro mês após descontinuar a oferta de sacos 

leves, 1 saco reutilizável aquando da primeira compra, tendo, por esta via, oferecido 1,9 milhões de sacos reutilizáveis.

Como resultado desta alteração, colocámos nos lares portugueses, em 2015, 34,2 milhões de sacos reutilizáveis. 

6 Unidade de tratamento de artigos (elétricos e eletrónicos) depreciados.
7 Lei n.º 82 -D/2014, de 31 de Dezembro.
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7.2. SONAE FOOTPRINT

7.2.1. Energia

Em 2015, foi registado um consumo energético de 2.012.720 GJ, representando um aumento de 0,18% face a 2014, sendo a maioria 

deste consumo associado a eletricidade (aproximadamente 75,86%). A área de Retalho na Sonae (incluindo lojas, entrepostos e 

centros de fabrico), em 2015, foi responsável pelo consumo de 423,6 GWh (1.524.982 GJ) de energia elétrica, o que representa 

uma diminuição de 0,4% face a 2014, mesmo considerando o aumento do número de lojas. Relativamente ao consumo específico 

de energia elétrica (CEE) do conjunto de lojas e entrepostos por área de vendas, registámos uma diminuição de 0,351 para  

0,346 GWh /1000 m2 (CEE).

Este resultado demonstra a influência positiva das iniciativas de eficiência energética aplicadas durante 2015, sobretudo 

associadas a medidas como:

• Projeto-piloto de consumos dinâmicos (fase de testes em 4 lojas), promovendo o deslastre automático de parte do consumo 

em períodos com tarifa de energia desfavoráveis, com redução efetiva de consumo ou apenas transferência de consumo 

entre períodos;

• Substituição da iluminação principal fluorescente para LED em 16 lojas;

• Desenvolvimento e utilização das plataformas CHECKWATTS - plataforma de monitorização e gestão dos consumos de 

energia de todas as lojas Sonae MC – e plataforma TELKI - plataforma remota das centrais de frio das lojas implementada em 

146 lojas.

Para além das iniciativas referidas, mantivemos a nossa aposta na produção autónoma de energia a partir de fontes renováveis. 

O projeto Trevo engloba um parque de 113 centrais de produção autónoma de energia, 112 com recurso a painéis fotovoltaicos 

(energia solar) e 1 com recurso a um aerogerador (energia eólica). Em 2015, registámos um aumento do seu output energético de 

7.256,7 para 7.758,5 MWh, evitando a emissão de cerca de 3.646 toneladas de CO
2
e (o que representa uma melhoria de cerca de 

7% relativamente a 2014).

2013

1.495.242

2014

1.530.583

2015

1.524.982

(GJ)

Consumo de Electricidade

0,3450,351
0,452



RELATÓRIO DE sustentabilidade

88A SUSTENTABILIDADE NO RETALHO

 ‘15

7.2.2. Transporte e Logística

No sentido de minimizar o impacte ambiental da frota contratada, trabalhamos em conjunto com os nossos fornecedores de 

serviços de transporte com o objetivo de melhorar a ecoeficiência dos veículos utilizados pelos mesmos, garantindo a preferência 

por veículos mais recentes. No final do ano 2015, cerca de 77% dos veículos da frota contratada encontravam-se em cumprimento 

com a Norma Euro8 5 ou superior, traduzindo-se num crescimento de 7p.p. e 11p.p. comparando com 2014 e 2013, respetivamente. 

De enfatizar que, em 2015, utilizámos pela primeira vez veículos em cumprimento com a Norma Euro 7, correspondendo a 4% da 

frota contratada. Esta frota percorreu no total 35,8 milhões de quilómetros durante 2015, resultando numa emissão de 27.915 

toneladas de CO
2
e que representa um aumento de cerca de 0,1% face ao valor verificado em 2014.

Relativamente ao projeto-piloto de avaliação da utilização de viaturas movidas a GNV (Gás Natural Veicular), iniciado em 2014, 

decidimos descontinuá-lo durante 2015 devido ao facto da utilização destas viaturas não se ter demonstrado economicamente 

competitiva, comparativamente às movidas a gasóleo.

Em termos de eficiência logística, temos procurado desenvolver melhorias tanto ao nível das entregas ao domicílio, como do 

abastecimento de lojas. Especificamente em relação ao abastecimento de lojas, transportámos 7,7 caixas por quilómetro 

percorrido e registámos emissões na ordem dos 102 kg de CO
2
 por mil caixas transportadas.

A manutenção ou mesmo redução dos indicadores logísticos acima reportados está intimamente relacionada com o crescimento 

orgânico de lojas de menores dimensões/vendas em localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, obrigando à 

realização de maiores percursos com menores quantidades de produtos a entregar em cada ponto (loja).

8 Padrão Europeu de Emissões – norma que disciplina as emissões de veículos comercializados na União Europeia (diesel e gasolina). Os veículos com uma norma de valor superior emitem menos 
emissões comparativamente com um veículo com uma norma inferior (ex.: veículos com Norma Euro 6 produzem menos emissões que veículos com Norma Euro 4).

2013
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2014

102

2015

102

Kg CO
2
 por 1000 caixas transportadas

2013

7,8

2014

7,9

2015

7,7

N.º de caixas transportadas
por Km percorrido
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7.2.3. Emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE)

Em 2015, registámos uma emissão global de GEE de 244.447 toneladas de CO
2
e, traduzindo-se num aumento de aproximadamente 

25% comparativamente a 2014.

Emissões de Âmbito 19

As emissões associadas ao consumo de combustíveis registaram em 2015 um acréscimo face ao ano anterior de 2,9%, devido 

principalmente a um ligeiro aumento do consumo de gasóleo na frota contratada para efetuar o transporte de mercadorias e ao 

aumento do consumo de gasóleo e gasolina pelas viaturas alocadas a colaboradores.

Emissões de Âmbito 210

O consumo de energia elétrica é a principal fonte de emissão de GEE. Em 2015, registámos uma emissão de 204.648 toneladas 

de CO
2
e neste âmbito, representando um aumento de cerca de 31% face a 2014. Este comportamento deve-se essencialmente 

ao facto dos fornecedores de energia elétrica terem recorrido com maior frequência a fontes de produção de eletricidade a partir 

de energia fóssil, em particular o carvão.

Emissões de Âmbito 311

Na sequência da diminuição do total de resíduos gerados, as emissões deste âmbito registaram em 2015 um decréscimo na 

ordem dos 0,6% face ao valor registado em 2014, contrariando a tendência de aumento verificada nesse mesmo ano.

Plataforma de 
Car Sharing

Em 2015, iniciámos a implementação da plataforma de car sharing 
na Sonae. Esta iniciativa permite que os nossos colaboradores 
efetuem as suas deslocações profissionais de forma mais 
económica e sustentável. Contribuindo para a diminuição da nossa 
pegada carbónica, através da redução das emissões de CO

2
, e 

redução dos custos de deslocações, esta iniciativa potencia o 
alargamento da rede de conhecimentos e contactos entre colegas. 
Paralelamente, por cada mil quilómetros poupados, a Sonae, em 
parceria com a Quercus, compromete-se a plantar 15 árvores, de 
forma a compensar a nossa pegada carbónica.

9 Emissões Diretas: emissões associadas ao consumo de combustíveis ao nível das lojas, da frota contratada para transporte de produtos e mercadorias e transporte de colaboradores
10 Emissões Indiretas: emissões associadas ao consumo de eletricidade.
11 Outras Emissões Indiretas: emissões associadas a gestão de resíduos.
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Evolução das emissões de GEE face a 2014

7.2.4. Água

Em 2015, continuámos a apostar no desenvolvimento de iniciativas dedicadas à redução e moderação do consumo de água. 

Deste modo, focámos a nossa atenção em aspetos como: (i) controlo da eficiência de equipamentos (avarias/roubos) como os 

fluxómetros em todas as torneiras e urinóis; (ii) controlo da pressão da rede; (iii) uso de autoclismos eficientes; (iv) utilização 

de máquinas de lavar roupa para lavagem de esfregonas e outros materiais de limpeza; e (v) controlo atempado de fugas. 

Paralelamente, continuámos a sensibilizar os nossos colaboradores sobre a importância da moderação do consumo de água.

Mantivemos a iniciativa de reciclagem e reutilização de água na Torre do Sonae Service Centre localizada na Maia, com classificação 

“Gold” da certificação LEED, onde as águas dos balneários e lavatórios são reutilizadas nas sanitas e as águas pluviais são captadas 

e utilizadas nos sistemas de rega. De acordo com os dados de projeto, a reutilização de águas neste edifício permite uma poupança 

de cerca de 80% do consumo de água. Adicionalmente, iniciámos a instalação sistemática de urinóis sem utilização de água, 

denominados por “urinóis secos”, nas novas lojas e lojas existentes que tenham sido objeto de remodelações profundas.

Em conjunto com outras medidas, as iniciativas referidas permitiram-nos alcançar um consumo total de água potável de 

606.492m3 nas superfícies Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia, representando uma redução de 2,2% face ao 

ano anterior, não obstante o crescimento orgânico. Considerando um universo comparável de lojas face a 2014, registámos uma 

redução de 6,2% no consumo de água potável.

+25%
Emissões 

Globais de GEE

+2,9%
Emissões 

de Âmbito 1

+30,7%
Emissões 

de Âmbito 2

-0,6%
Emissões 

de Âmbito 3 

Reutilização de
águas residuais 

no Centro de 
Processamento 

de Carnes

Este projeto permite a reutilização de água nas torres de 
refrigeração, na rega, em lavagens exteriores e no abastecimento 
dos depósitos do serviço de incêndio. O Centro de Processamento 
de Carnes está atualmente a reutilizar uma parte do efluente 
líquido proveniente do seu processo industrial após tratamento na 
ETARI (Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais).
Numa base anual, cerca de 18.180 m3 de água são reutilizados.
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(m3) 

Consumo de Água

2013

650.744

2014

620.215

2015

606.492

1,04
1,091,18

PEGADAS CARBÓNICA E HÍDRICA

Em 2015, apesar de não termos registado qualquer evolução ao nível do próprio cálculo das pegadas de novos produtos, demos 

seguimento ao projeto de desenvolvimento da Ferramenta de Cálculo das Pegadas Carbónica e Hídrica de Produtos, tendo 

realizado os seguintes avanços nesta matéria:

• Mantivemos a curva de aprendizagem no desenvolvimento da ferramenta;

• Iniciámos o desenvolvimento da uma nova ferramenta informática para o cálculo das pegadas, devido à incapacidade da 

anteriormente utilizada comportar a complexidade e dimensão de cálculo pretendidas;

• Alargámos o conhecimento de processos produtivos a novos produtos;

• Desenvolvemos uma ferramenta de apoio aos Produtores para obtenção da informação necessária.

7.2.5. Consciencialização Ambiental

Desenvolvemos, em 2015, um conjunto de iniciativas com o objetivo de consciencializar os nossos clientes e colaboradores para 

a temática ambiental, nomeadamente no que diz respeito à eficiência energética.

Continuámos a promover a comercialização de equipamentos cada vez mais eficientes, tendo (i) registado vendas de equipamentos 

apenas com classe energética D ou superior; (ii) reduzido as vendas de equipamentos das classes energéticas A+ e inferiores; e (iii) 

aumentado as vendas de equipamentos das classes energéticas A++ e superiores. Desta forma, 93% dos equipamentos vendidos 

em 2015 (incluindo eletrodomésticos, televisores e aspiradores) pertenciam a uma classe energética de nível A ou superior. 

Em 2015, à imagem dos anos anteriores, a Worten promoveu uma campanha de descontos em talão de 20% e 30% na compra 

de eletrodomésticos mais eficientes pertencentes às classes A++ e A+++, respetivamente. Em parceria com a Quercus, 

disponibilizámos aos nossos clientes através de folhetos e no website diversas dicas de eficiência na utilização e manutenção de 

eletrodomésticos. Os projetos Equipa Worten Equipa, através da recolha de REEEs e Worten Resolve, através do aumento do tempo 

útil de vida dos equipamentos elétricos e eletrónicos, permitiram reduzir significativamente as quantidades de REEEs no mercado.

No que diz respeito ao consumo de água por área de loja, assinalámos uma redução de 4,6% face a 2014, traduzindo-se num 

consumo de 1,04m3 por m2 área de venda.
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Com o intuito de assegurar que os nossos colaboradores permanecem comprometidos com o tema do ambiente, continuámos a 

incluir a análise do desempenho ambiental como um dos pontos a abordar durante as reuniões diárias de início de atividade das 

lojas alimentares (“Reuniões Bom-Dia”). As iniciativas de sensibilização ambiental promovidas pela Sonae MC, em 2015, foram 

desenvolvidas sob o âmbito do eixo “Consciente” da Missão Continente. Neste domínio, realizámos um conjunto de iniciativas 

junto dos clientes e colaboradores com enfoque na temática da sensibilização ambiental.

Nota: Para mais detalhes sobre a Missão Continente, ver secção “Multiplicação da Partilha e Promoção do Bem-Estar Social” do capítulo “Better Purpose”.

7.3. IMPACTE AMBIENTAL DAS EMBALAGENS

Em 2015, demos seguimento ao processo de redução dos materiais das embalagens primárias e caixas de transporte dos produtos 

de marca controlada e própria. Neste sentido, realizámos pequenas alterações a embalagens primárias de determinados produtos 

de marca própria com o objetivo de reduzir as quantidades de plástico e cartão utilizadas nas mesmas. Simultaneamente, 

continuamos a trabalhar junto dos nossos fornecedores com o intuito de encontrar soluções inovadoras e sensibilizar os mesmos 

para a importância de reduzir a utilização de cartão e plástico nas caixas de transporte. No que diz respeito à otimização de 

embalagens de venda ao cliente, destacamos três projetos realizados em 2015 referentes a três diferentes artigos de marca 

controlada, nomeadamente: 9 referências de cápsulas de café, 1 referência de iogurtes e 8 referências de pizas da marca 

Continente.

Exemplos de redução dos materiais de embalagem em 2015

Relativamente ao projeto de redução da quantidade de cartão utilizado nas embalagens de 8 referências de pizza da marca 

Continente, alcançámos os seguintes resultados (valores aproximados da redução do peso em cartão):

5 gramas por embalagem
- cinco referências distintas (P Romana 350G, P 4 Queijos 350G, P 4 Estaciones 330G, P Jamon y Queso 350G e Hawai 355G)

6,5 gramas por embalagem
- três referências distintas (Carbonara 400G, Chouriço 400G e Bolognese 400G)

Artigo Material Alteração Redução (Ton. / Ano)

Cápsulas de Café

Cartão
Redução do cartão na 

embalagem de venda ao 
cliente

4,1

Plástico (flowpack)
Eliminação do plástico 
interior na embalagem 

de venda ao cliente
3,2

Iogurte Natural Slim 0% Cartão
Redução de cartão na 

embalagem de venda ao 
cliente

4,6
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8. Better People

8.1. DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO

Em 2015, contávamos com 38.659 colaboradores na área do Retalho, sendo 67% mulheres e 7,2% colaboradores internacionais, 

nomeadamente de países como Espanha, Brasil, China e Turquia.

8.1.1. Atração Eficaz de Talentos

Na área do Retalho, a atração eficaz de talento assume duas vertentes: (i) Talento Jovem e (ii) Talento Especializado (expansão 

de operações).

Talento Jovem
Na Sonae, a gestão de talento começa logo na fase de recrutamento, onde procuramos identificar candidatos de elevado 

potencial através dos diferentes programas integrados de talento jovem, desenhados de forma a acelerar o desenvolvimento 

de competências críticas para o seu crescimento pessoal e profissional. Com os nossos programas, comprometemo-nos a estar 

próximos dos alunos desde a sua entrada na Universidade e a contribuir de forma significativa para a sua formação, através de 

uma oferta adequada a cada momento do seu percurso.

Iniciativa de open innovation que convida finalistas de mestrado das melhores universidades portuguesas e espanholas a realizar 

um estágio curricular na Sonae, contribuindo com ideias e soluções disruptivas para a resolução de desafios propostos pelos 

negócios. Com duas edições anuais – uma em cada semestre letivo – o estágio tem uma duração de 4 a 5 meses e serve como base 

à dissertação de mestrado. Em 2015, foram cerca de 30 os jovens que responderam aos nossos desafios e tiveram a oportunidade 

de realizar um estágio na Sonae.

Programa de estágios de verão com a duração de 1 a 3 meses (de julho a setembro), no qual os estudantes de licenciatura ou 

mestrado são convidados a participar em projetos propostos pelos nossos negócios. Trata-se de uma oportunidade privilegiada de 

aproximação ao mercado de trabalho, sendo este muitas vezes o primeiro contacto que os jovens têm com o mundo empresarial. 

Em 2015, contámos com 34 jovens de universidades portuguesas envolvidos nesta iniciativa.  

Call for Solutions

Call for Summer
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Os programas de estágio curricular, dinamizados junto de escolas secundárias/profissionais e universidades, são uma oportunidade 

única para os jovens terem formação prática com orientação de profissionais mais experientes. Para os finalistas do ensino 

superior, promovemos estágios profissionais nos quais os jovens, através da integração direta nas nossas equipas, podem aplicar 

os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação académica. Neste âmbito, comprometemo-nos com a sua formação e 

retenção de acordo com as nossas necessidades e tendo em consideração o seu desempenho durante o período de estágio. Em 

2015, promovemos mais de 1.400 estágios curriculares e profissionais, dando oportunidade a estudantes, recém-graduados e 

desempregados, de conhecerem o dia-a-dia de trabalho e alargarem os seus conhecimentos e competências, junto das nossas 

lojas/unidades e estruturas centrais.

Talento Especializado (Expansão – Operações)
Em 2015, demos também suporte ao processo de expansão dos negócios, através da atração, recrutamento e formação de 

equipas especializadas para 31 novas lojas das diferentes insígnias (alimentar e retalho especializado). De um total de 7.900 

pessoas entrevistadas telefonicamente, foram admitidas e formadas 1.112 pessoas, incluindo novas contratações e realocações 

fruto de oportunidades de mobilidade interna.

8.1.2. Avaliação e Desenvolvimento

Ferramenta de desenvolvimento bottom-up que encerra em si a formalização de um momento de feedback por parte dos 

colaboradores aos seus líderes. Tem como propósito proporcionar a cada chefia informação relevante sobre a sua atuação 

como Gestor de Equipa, em três drivers de desenvolvimento: gestor de atividade, promotor do desenvolvimento e inspirador 

do compromisso, servindo de alicerce a um processo contínuo de mudança e crescimento individual. Esta ferramenta prevê a 

devolução dos resultados a cada uma das chefias, através de um relatório individual suportado nos drivers de desenvolvimento, 

permitindo a identificação de pontos fortes e as áreas de melhoria. Na edição de 2015 foram abrangidas 2.302 chefias, em Portugal 

e Espanha, um acréscimo de 154 chefias face ao ano anterior.

Estágios Curriculares e Profissionais

Upward Feedback
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Tracking Our Talent

Sonae Retail School

Escola de Frescos Continente

Processo satélite do Improving Our People, desenhado para acompanhar segmentos críticos de talento nos diversos níveis 

funcionais, nomeadamente colaboradores com níveis muito bons de desempenho e elevado potencial de desenvolvimento e 

crescimento, ou colaboradores com um desempenho insuficiente e um nível de potencial não significativo. Em 2015, o Tracking 

Our Talent abrangeu 594 colaboradores, em Portugal e Espanha, tendo sido identificadas e implementadas diversas iniciativas, 

com o objetivo de potenciar o seu desenvolvimento e/ou ajustar o seu enquadramento.

Sonae Retail School: exemplo inquestionável do desenvolvimento de competências específicas de uma área de negócio, 

desenvolvendo, qualificando, atualizando e certificando as competências fundamentais para o exercício da função dos vários 

colaboradores que integram a área do retalho. Esta Escola é caracterizada por um sistema de eixos tridimensionais que contempla 

as seguintes vertentes: 

• Carreira – estritamente relacionada com os grupos funcionais da empresa por forma a assegurar a necessária formação para 

uma progressão sustentada na carreira; 

• Profundidade – determinando os níveis de conhecimento necessários para cada uma das matérias apresentadas; 

• Temática – permitindo identificar os assuntos que deverão ser alvo de estudo por parte dos colaboradores.

As Academias e Escolas existentes no Grupo permitiram, em 2015, realizar um total de 1.155.257 de horas de formação, totalizando 

aproximadamente 41.300 participantes de todos os negócios e níveis organizacionais.

Alguns exemplos destas Escolas e Academias são: Escola de Frescos, Escola de Operações Continente, Escola Logística, Escola de 

Saúde, Centro de Fabrico, Fashion Academy, Sport Zone Academy e Worten Academy. Destas, são de destacar:

Alinhada com o compromisso da Sonae Retail School de consolidar e diversificar o seu portfólio em 2015, o novo modelo da Escola 

de Frescos do Continente tem como principal objetivo manter os níveis de excelência e o alinhamento com as necessidades 

do negócio e das suas equipas. O novo modelo foi concebido tendo por base pressupostos como a inovação nos formatos  

e modelos, passando a ser efetuada também num formato modular e em contexto de trabalho; flexibilidade, ajustando a formação 

de acordo com as necessidades dos colaboradores e das respetivas equipas; abrangência nos horários e adaptabilidade à  

realidade operacional. Em 2015, cerca de 8.000 formandos frequentaram as ações de formação da Escola de Frescos, num total 

de 220.000 horas ministradas.
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Destaca-se por ser totalmente orientada para o desenvolvi,mento das competências operacionais. Destaca-se por: ser uma 

Escola do “Saber Prático” para todos os processos críticos do negócio Alimentar; valorizar “o conhecimento e a experiência” 

das equipas no terreno; possibilitar o acesso ao conhecimento de forma democrática, em qualquer momento e em qualquer 

loja Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia; apostar em metodologias apelativas e de fácil compreensão, como 

sejam vídeos formativos que retratam as boas práticas operacionais, e fichas de treino que auxiliam as Chefias/treinadores na 

transferência e aplicação do conhecimento no dia-a-dia de trabalho. Em 2015, frequentaram os conteúdos da Escola Operações 

Continente, cerca de 13.000 colaboradores, gerando cerca de 106.000 horas de formação. 

Lançada em 2015, nasce com um forte conceito de internacionalização e uma orientação para o foco no cliente e no produto. 

Esta academia tem como missão o desenvolvimento das competências dos colaboradores para promover excelentes níveis de 

desempenho em resposta aos diferentes desafios dos negócios Zippy e MO, através das mais variadas metodologias pedagógicas 

(e-learning, presencial, on-the-job ou fóruns de partilha, por exemplo). Em 2015, cerca de 1.400 formandos frequentaram as ações 

de formação da Fashion Academy, num total de 21.700 horas ministradas.

“Para o sucesso desta academia, é muito importante que ela esteja alinhada com as necessidades do negócio e das pessoas, que 

apoie na implementação da estratégia e, mais importante do que tudo, que desenvolva as nossas pessoas e equipas, quer a nível 

profissional, quer a nível pessoal.”

Miguel Tolentino, Diretor de Recursos Humanos Sonae SR

A título de exemplo, destacamos o lançamento do ZY VM WORLD – portal de comunicação e gestão de conhecimento - desenvolvido 

em parceria pela Equipa de Visual Merchandising e Fashion Academy, onde poderá ser encontrada toda a informação referente 

a Visual Merchandising e Produto. A ZY VM WORLD pretende organizar o conhecimento e promover a acessibilidade imediata ao 

material formativo e informação necessários, constituindo um canal de comunicação e potenciando a interação entre todos os 

participantes.

Escola de Operações Continente

Fashion Academy
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A Academia Worten España e a Worten Academy Portugal procuram apoiar de forma sustentável o negócio mediante o 

desenvolvimento, a gestão e a aplicação do conhecimento no posto de trabalho, garantindo assim a melhoria contínua dos níveis 

de atuação e de satisfação dos nossos clientes. Através da priorização dos conteúdos pedagógicos com vista ao preenchimento 

dos gaps de competências por função, as ações desenvolvidas no âmbito destas academias permitem a cada colaborador 

aprofundar os conhecimentos de uma forma gradual, respeitando o ritmo de cada um.

São os maiores eventos de formação anuais da Worten. Têm como finalidade o reforço da proximidade com os fornecedores 

e são uma oportunidade formativa de excelência. Durante estas iniciativas, nas quais participa um número muito alargado de 

colaboradores, os fornecedores partilham os seus programas formativos e as mais recentes novidades tecnológicas com o 

objetivo de incrementar as competências de venda e um maior conhecimento dos seus produtos e serviços. Em 2015, ocorreram 

duas edições do Worten Training Campus, em Portugal, e uma edição da Feria de Formacion de Proveedores España, contando já 

com 6 edições em Portugal e 5 em Espanha.

Em 2015, reinauguramos o Sonae Learning Centre, um espaço totalmente remodelado e propício para o desenvolvimento dos 

nossos colaboradores e completamente preparado para acolher formações, reuniões e workshops, bem como eventos internos e 

externos. Este novo espaço está dotado de tecnologia e equipamentos modernos, que visam proporcionar uma maior qualidade e 

conforto aos nossos colaboradores e aos nossos parceiros. O Sonae Learning Centre dispõe de um auditório, com capacidade para 

99 pessoas, e de cinco salas para acolher, na totalidade, cerca de 370 pessoas.

Assinatura de Protocolo com Ministério da Educação e Ciência
Através da Sonae Retail School, foi possível em 2015, celebrar um protocolo com o Ministério da Educação e Ciência que 

contempla o desenvolvimento de cursos vocacionais para alunos do ensino secundário. Esta parceria pretende contribuir para o 

desenvolvimento de jovens profissionais com as capacidades técnicas adequadas ao mercado de trabalho e, simultaneamente, 

reforçar as equipas da Sonae com profissionais capazes de desempenhar funções vitais ao desenvolvimento do nosso negócio.

Validação de Competências na Empresa – Sonae MC
Em parceria com a ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação) e CEFOSAP (Centro de Formação Sindical e Aperfeiçoamento 

Profissional) iniciamos em 2015 um projeto pioneiro na Validação Reconhecimento de competências designado por “Validação de 

Competências nas Empresas”. Este projeto pretende alargar o conceito de “formação em contexto real de trabalho”, já aplicado 

no âmbito das ofertas de dupla certificação do Sistema Nacional de Qualificações, ao reconhecimento, validação e certificação de 

competências profissionais, com capitalização da formação ministrada pelas empresas, assim como a experiência de trabalho dos 

colaboradores na empresa.

Academia de Formação Worten (Portugal/Espanha)

Worten Training Campus Portugal & 
Feria de Formacion de Proveedores España

Sonae Learning Centre
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8.2. BEM-ESTAR E SATISFAÇÃO INTERNA

8.2.1. Saúde Ocupacional e Promoção da Saúde

A Saúde Ocupacional na Sonae tem como missão alcançar uma elevada cultura de Promoção e Proteção da saúde no local de 

trabalho, como fator importante da sustentabilidade da empresa. 

Tem como objetivo, garantir ambientes de trabalho saudáveis e seguros de forma a assegurar a saúde física, mental e social 

de todos os colaboradores. Contribui desta forma para a redução do absentismo, das doenças profissionais e dos acidentes de 

trabalho, melhorando a produtividade, a motivação e a realização profissional. 

Saúde Ocupacional
A Sonae tem um serviço de Medicina de Trabalho interno, dispondo de 160 consultórios dentro das instalações da empresa, onde 

colaboram 99 profissionais de saúde, num total de 32.844 horas de prestação de serviço por ano. Os espaços médicos estão 

equipados de acordo com indicações da Direção Geral de Saúde, cumprindo com os requisitos legais e ambientais nesta matéria.

A Sonae tem um serviço de Medicina de Trabalho interno, dispondo de 160 consultórios dentro das instalações da empresa, onde 

colaboram 99 profissionais de saúde, num total de 32.844 horas de prestação de serviço por ano. Os espaços médicos estão 

equipados de acordo com indicações da Direção Geral de Saúde, cumprindo com os requisitos legais e ambientais nesta matéria.

Em 2015, desenvolvemos as seguintes iniciativas no âmbito da Saúde Ocupacional:

A vigilância da saúde faz-se através da realização de exames médicos de acordo com requisitos legais e com as necessidades 

de saúde dos colaboradores. Em 2015, realizaram-se 26.707 exames médicos, 2.687 exames complementares de diagnóstico e 

foram emitidas 15.516 prescrições médicas.

Atuámos junto das companhias de seguros no sentido de promover a melhoria dos níveis da rede de prestadores com impacto na 

diminuição do índice de gravidade e melhor acompanhamento dos acidentes de trabalho.

Iimplementámos o sistema informático “Medicine One Empresarial” nos consultórios médicos da empresa, permitindo uma melhor 

gestão da atividade e análise de indicadores (exames médicos, restrições médicas, doenças profissionais, patologias e hábitos de vida).

Todos os novos colaboradores recebem formação sobre Medicina Trabalho e Boas Práticas em Saúde quando iniciam funções 

na empresa.

Vigilância da Saúde

Acompanhamento da Sinistralidade

Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional

Plano de Integração de Novos Colaboradores
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Plataforma Interativa Vita Salutis

Campanhas de Saúde

Abordagem dos Riscos Psicossociais no Trabalho

Programa de Vacinação Anti-Gripe

Aconselhamento Nutricional

Dádivas de Sangue e Medula

Promoção da Saúde
No sentido de contribuir para a melhoria da saúde dos nossos colaboradores, desenvolvemos em 2015 as seguintes iniciativas:

Plataforma interativa que disponibiliza mensalmente temas variados no âmbito da saúde, com vista a promover estilos de vida 

saudáveis.

Implementámos um plano de ações com vista à sensibilização e envolvimento dos colaboradores, em temas relevantes ao nível 

da promoção da saúde e do bem-estar (Dia da Mulher, Maio mês do coração, Dia Mundial da Alimentação, entre outros).

Procedemos à análise dos Fatores Psicossociais e dos Determinantes da Atividade de Trabalho na Direção de Recursos Humanos. 

Esta análise permitiu caracterizar os fatores psicossociais dos colaboradores e realizar o diagnóstico dos fatores críticos e 

favoráveis. No mês de abril, e no âmbito da Semana Europeia da Segurança e Saúde, disponibilizámos ainda informação sobre o 

tema a todas as unidades.

Disponibilizamos gratuitamente a vacina aos colaboradores e divulgamos boas práticas no que respeita à prevenção da gripe.

Em colaboração com a Direção de Qualidade e Investigação realizaram-se ações de aconselhamento nutricional, através de 

workshops, rastreios e degustações.

No âmbito da responsabilidade social promoveram-se dádivas de sangue em todo o País, em articulação com o Instituto Português 

de Sangue e Transplantação.

“Já há vários anos que faço as minhas dádivas nas coletas de sangue que o IPS faz em parceria com a Sonae, nas próprias instalações 

da empresa. Penso que é de louvar esta iniciativa e é uma forma da empresa mostrar preocupação com mais uma vertente de 

responsabilidade social, ao mesmo tempo que divulga, sensibiliza, facilita e convida os seus colaboradores a juntarem-se a uma 

causa tão nobre. Ao ter esta parceria com o IPS, a Sonae facilita o acesso a esta oportunidade, uma vez que as deslocações aos 

bancos de sangue para as dádivas, por questões horárias, nem sempre se tornam fáceis.”

Maria João Ramalho, Técnica de Formação – Sonae MC Logística
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A Sonae dispõe de um Programa de DAE em 159 unidades, licenciado pelo INEM e reconhecido como o maior em Portugal. Este 

programa tem como objetivo reforçar a capacidade de reação e prestação de socorro em casos de paragem cardiorrespiratória. 

O programa conta com 1.173 socorristas com formação específica em DAE de acordo com as diretrizes da American Heart 

Association, sendo o controlo de qualidad assegurado por uma empresa externa credenciada em Emergência Médica.

“No passado mês de Dezembro, tivemos na Worten de Beja uma Cliente, que entrou em paragem cardiorrespiratória, sendo 

assistida de imediato na loja. Não reagindo à tentativa de reanimação, foi necessária a utilização do DAE, tendo assim recuperado 

os sinais vitais e transportado com vida para o Hospital. Tal só foi possível dada a formação que temos como socorristas, assim 

como a disponibilização do DAE o que permitiu estarmos preparados para fazer a nossa parte, nesta tão importante missão, que 

é: “podermos salvar vidas”. “

Francisco Bica, Gerente de Loja – Worten (Beja)

8.2.2. Saúde e Segurança no Trabalho (SST)

Na Sonae, estamos empenhados na implementação de uma cultura de zero acidentes e pretendemos assegurar que a saúde e 

segurança dos nossos colaboradores e clientes nunca seja posta em risco. Atuar, de forma estratégica e com foco, é prioridade 

máxima. 

A atuação da direção de SST da Sonae centra-se, sobretudo, na prevenção do risco de acidentes, doenças profissionais e melhoria 

do bem-estar dos nossos colaboradores. Em parceria com a Dupont, parceiro de renome Mundial na Área da consultoria em matéria 

de Segurança, nasceu em março de 2015 o projeto S2O – Saúde e Segurança nas Operações, com o firme propósito de Mudar 

a Cultura de Segurança na Sonae Modelo Continente. Projeto S2O é constituído por 4 work streams. A liderança, a organização 

efetiva, o compromisso das operações e a gestão de risco em SST. 

Fomentamos a liderança visível em Saúde e Segurança no trabalho através da realização de 2 Workshop´s com a gestão de topo 

da Sonae MC.

Criámos 18 grupos de trabalho com objetivo de desenvolver as iniciativas de cada Workstream.

Todas estas ações, e a consequente integração da SST na atividade diária das operações, demonstraram resultados muito 

positivos em 2015, com a redução de 9,78% do índice de Frequência e 11,36% no Índice de Gravidade da Sonae MC, relativamente 

a 2014.

Em 2015, foi formalizada a Política de Saúde e Segurança com o objetivo de demonstrar o forte compromisso da gestão de topo 

com a Saúde e Segurança, assentando em 5 grandes princípios: (i) as Pessoas no centro dos nossos esforços; (ii) uma Liderança 

Visível e Responsável; (iii) Prevenção e Prudência; (iv) Dedicação e Recursos e; (v) Competência e Consciência.

Programa Desfibrilhação Automática Externa (DAE)

Projeto S2O – Saúde e Segurança nas Operações

Visão e Política de Saúde e Segurança
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Programa de Observações Preventivas de Segurança

Formação em Liderança SST para Diretores de Unidade

Consulta Anual aos Colaboradores

Estudos Ergonómicos (Continente)

Campanha “Cuidar é proteger. A tua segurança e bem-estar 
começam em ti.”

Este programa pretende aumentar o nível de consciência sobre os comportamentos inseguros e promover a adoção de 

comportamentos seguros no trabalho, através da identificação e observação desses comportamentos e da comunicação efetiva 

dos resultados da observação a todos os colaboradores.

Desde julho, foram realizadas 16 sessões de formação para diretores de unidades, formando 215 diretores, e cerca de 2.200 

chefias, num total de 8.250h de formação.

Dando resposta a um requisito legal, e também para auscultar os colaboradores realizou-se a consulta anual aos colaboradores em 

matéria de Saúde e Segurança no Trabalho, abrangendo questões relativas a Segurança, Saúde e Bem-Estar. Esta consulta teve 

uma taxa de resposta de 94%, ou seja 24.481 respostas obtidas. Os resultados dessa consulta são analisados e partilhados com 

as unidades para posterior definição de medidas preventivas com o objetivo da melhoria das condições de trabalho, e aumentar 

o bem-estar dos colaboradores.

Conscientes da importância que a conceção ergonómica do posto de trabalho representa para uma organização, tendo em conta 

que permite otimizar a compatibilidade entre o homem, a máquina e o ambiente físico de trabalho, através do equilíbrio entre as 

exigências das tarefas e das máquinas e as características anatómicas, fisiológicas, cognitivas e percepto-motoras, assim como 

a capacidade de processamento da informação humana, a Sonae, desenvolveu um projeto de Ergonomia que visou elaborar 

estudos ergonómicos nas unidades das insígnias CNT, CNT Modelo e CNT Bom dia. Este estudo teve como objetivo aumentar a 

segurança, a saúde, bem-estar e o conforto do trabalhador e prevenir lesões músculo-esqueléticas.

Em 2015, lançámos, pelo quinto ano consecutivo, uma campanha que se estendeu durante todo o mês de abril, com o objetivo de 

promover um conjunto de ações de sensibilização no âmbito da Segurança e Saúde e contribuir para aspetos como a diminuição 

do absentismo e sinistralidade, 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.
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Safety Alerts

A partilha proativa de informação sobre saúde e segurança com toda a organização tem como objetivo informar e sensibilizar para 

os riscos e as medidas preventivas a adotar para os minimizar. Esta partilha é realizada mensalmente, por e-mail para todas as 

unidades, servindo de suporte a ações de formação/sensibilização “on the job”.

Conscientes de que a formação e informação sobre os riscos profissionais são ferramentas chave para a sensibilização de todos, 

foram ministradas 106.574 horas de formação em SST, abrangendo uma população de 115.741.

8.2.3. Compensação e Benefícios

Programa que consiste na aplicação voluntária e individual de uma parte da remuneração, a um leque de benefícios disponibilizados 

pela empresa, com eficiência fiscal para os colaboradores. Inclui benefícios de importante interesse social, tais como seguro de 

saúde para o próprio colaborador e para a família, vales infantário e transporte, formação profissional, entre outros. Para o efeito, 

foi especialmente desenvolvida uma plataforma web, à qual os colaboradores podem aceder comodamente, desde qualquer 

ponto, e realizar as suas opções, de acordo com as suas circunstâncias pessoais e familiares.

Proporcionamos aos nossos colaboradores, o acesso a descontos privilegiados em bens e serviços, mediante parcerias com 

diversas entidades que operam em áreas, como sejam, Banca e Seguros, Cultura e Lazer, Saúde, Educação, entre outros. A 

crescente abrangência geográfica e diversidade destas parcerias permitem que cada vez mais colaboradores possam beneficiar 

de condições preferenciais e vantajosas, no acesso aos diferentes produtos e serviços.

Formação em SST

Flex Tu Eliges – Espanha

Programa de Vantagens para Colaboradores
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8.3. RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO

8.3.1. Avaliação de Fornecedores

O processo de avaliação de fornecedores abrange todos os fornecedores de marca controlada e consiste no cálculo de sete 

indicadores distintos que permitem avaliar a performance dos fornecedores em diferentes aspetos. As auditorias de seleção 

e qualificação, uma das ferramentas mais relevantes deste processo, têm como objetivo averiguar o cumprimento das nossas 

políticas. Este processo de auditoria é obrigatório com a exceção dos fornecedores certificados cuja origem não conste na nossa 

lista de países de risco. Os fornecedores de países de risco devem ser submetidos a esta auditoria, independentemente da 

sua certificação. São verificados nos nossos fornecedores nacionais e internacionais cerca de 300 requisitos relacionados com 

qualidade, ética no fornecimento, ambiente e higiene e segurança nas fábricas, direitos laborais, entre outros. Como resultado das 

auditorias efetuadas, consoante a pertinência e classificação atribuída, são definidas estratégias para a otimização de processos 

e implementadas ações de melhoria junto do mesmo.

Fornecedores de Produtos Alimentares
Em 2015, realizámos auditorias a 572 fornecedores de produtos alimentares sendo que, durante este processo, verificámos 

a existência de 2 fornecedores com um resultado inferior ao esperado em termos de não-conformidades identificadas 

(classificação D ou E).

Fornecedores de Produtos Não Alimentares
Em 2015, efetuámos auditorias a 251 fornecedores de produtos não alimentares. Durante este processo, verificámos a existência 

de 12 fornecedores com um resultado inferior ao esperado em termos de não-conformidades identificadas (classificação D 

ou E). Parte destes fornecedores encontra-se sujeito à implementação de um Plano de Ações Corretivas, enquanto que com 

os restantes será cessada a respetiva relação comercial. Até à conclusão dos planos de ações delineados, as compras aos 

fornecedores implicados irão estar dependentes da sua evolução. Durante 2016, será efetuada uma verificação do estado 

de execução destes planos, com o intuito de assegurar que as ações delineadas são devidamente aplicadas. No âmbito do  

follow-up de cumprimento do plano de ações corretivas para o único fornecedor que registou uma classificação abaixo das expetativas 

durante 2014, apurámos que o mesmo efetuou obras na sua fábrica que colmataram a maior parte das não-conformidades 

identificadas. Na nova auditoria efetuada durante 2015, este fornecedor obteve uma pontuação positiva (83%).

Fornecedores de Produtos de Eletrónica
Em 2015, foram realizadas auditorias a 124 fornecedores de produtos de eletrónica, tendo identificado durante este processo 

22 fornecedores com um resultado inferior ao esperado em termos de não-conformidades identificadas (classificação D ou E). A 

totalidade destes fornecedores é de origem estrangeira.

Auditoria ambiental ao processo de Avaliação de Fornecedores
A Sonae é certificada no âmbito da NP EN ISO 14001:2004, sendo o processo de avaliação de fornecedores e o cumprimento da 

legislação ambiental aplicável aos produtos auditados de acordo com a mesma. Neste âmbito, é verificado aleatoriamente o resultado 

da secção de ambiente nas auditorias realizadas aos fornecedores de produto e conferido o cumprimento da legislação em vigor.
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8.3.2. Certificação de Fornecedores Sonae

A certificação de fornecedores Sonae compreende um compromisso entre os fornecedores e a Sonae relativamente à gestão da 

qualidade dos produtos fornecidos. Este processo não só promove uma oferta de maior qualidade ao cliente final, como também 

incentiva o desenvolvimento de uma relação de maior proximidade entre os fornecedores e a Sonae, através da avaliação da 

gestão da qualidade e do incentivo e acompanhamento da implementação de práticas de melhoria contínua.

Além de proporcionar um maior nível de confiança e transparência e de contribuir para melhorias ao nível da redução de custos 

de fornecimento, lead time12  e dos processos de produção, a certificação de fornecedores funciona ainda como uma garantia 

de qualidade para a própria atividade dos vários fornecedores que, através do reconhecimento de um grupo com a dimensão da 

Sonae, terão certamente maior facilidade em desenvolver o seu próprio negócio.

De modo a garantirem esta certificação, os fornecedores deverão ter obtido uma classificação de “Excelente” no Índice da 

Qualidade de Fornecedores (IQF) nos últimos dois anos de atividade e desempenhar uma função de importância estratégica 

para a Sonae, nomeadamente em termos da importância do tipo de produto e gama fornecida, do histórico de compras e das 

perspetivas futuras da relação comercial que a Sonae poderá desenvolver com o mesmo.

8.3.3. Comunicação e Relação com os Fornecedores

A Sonae acredita que, para o desenvolvimento de uma cadeia de valor mais eficiente e sustentável, é fundamental incentivar 

continuamente uma comunicação clara e um bom relacionamento com os vários fornecedores, assente em valores como a 

transparência e a confiança. A Sonae dispõe de uma série de ferramentas que lhe permitem facilitar as diversas interações ao 

longo da cadeia de abastecimento, de forma a maximizar não só a confiança, o respeito e a geração de valor mútuo, mas também 

a qualidade da informação trocada, nomeadamente:

(i) O Código de Conduta para Fornecedores, que define um conjunto de normas de regência da relação entre os fornecedores 

e a Sonae em termos de aspetos como condições de trabalho, proteção e sustentabilidade ambiental e qualidade e 

segurança dos produtos;

(ii) O Portal do Fornecedor, que constitui um importante canal de comunicação e um dos meios primordiais para o 

estabelecimento de um relacionamento de maior proximidade, assente num rápido e fácil acesso à informação.

Adicionalmente, defendemos uma série de princípios que têm vindo a moldar o desenvolvimento das suas relações com os seus 

parceiros comerciais, nomeadamente:

(i) Maior grau de interajuda nas melhorias a implementar nos fornecedores;

(ii) Conhecimento mais profundo das condições e métodos de fabrico dos fornecedores;

(iii) Partilha dos resultados obtidos no relatório IQF com os fornecedores permitindo a identificação de pontos de melhoria.

No âmbito das parcerias estabelecidas com os nossos fornecedores, é promovida a maximização de competências entre a Sonae e 

respetivos parceiros industriais, dinamizando a aquisição de novas competências e conhecimentos que contribuem positivamente 

para geração de postos trabalho e oportunidades de negócio.

12  Período entre o momento de entrada do produto em armazém e a sua saída de inventário
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8.3.4. Fornecedores Eletrónica

Preocupamo-nos em garantir que todos os requisitos internos e legais referentes aos produtos de eletrónica são divulgados não 

só internamente, mas também aos nossos fornecedores antes de estabelecer qualquer negócio com os mesmos. Adicionalmente, 

asseguramos que todos os fornecedores de marca própria Worten são submetidos a uma avaliação inicial com o objetivo de 

garantir o cumprimento dos requisitos internos e externos obrigatórios. Esta avaliação é feita através de auditorias iniciais a 

fornecedores e testes a requisitos específicos (ex: segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética, eficiência energética, 

entre outros). Em 2015, foram auditados 124 fornecedores estrangeiros de um universo total de 139 fornecedores.

A Low Voltage Directive (LVD) é uma diretiva da União Europeia, aplicável a todos os nossos produtos, que define um conjunto 

de requisitos essenciais ao nível da saúde e segurança dos produtos colocados no mercado. Neste âmbito, por forma a garantir a 

segurança do produto junto do cliente final, os fornecedores enviam-nos os testes efetuados pelas suas parcerias laboratoriais, 

bem como uma amostra inicial para análise interna.

A Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) é a diretiva europeia onde se encontram definidos os requisitos de compatibilidade 

eletromagnética (ex: limites às emissões eletromagnéticas do equipamento) que reduzem distúrbios e aumentam a imunidade a 

interferências, sendo aplicável à totalidade do nosso portfólio de produtos eletrónicos. Considerando este contexto, solicitamos 

aos fornecedores o envio dos testes efetuados pelas suas parcerias laboratoriais.

Todos os nossos produtos são escolhidos tendo em consideração que a sua eficiência energética deve ser a maior possível, de 

acordo com os requisitos da respetiva gama. Cerca de 43% dos produtos vendidos em 2015 eram de classe A+, situando-se em 

93% as vendas de produtos de classe A ou superior. As melhorias em termos de eficiência energética dos produtos que vendemos 

representa uma melhoria em termos da diminuição do consumo de energia elétrica nos lares dos nossos clientes.

Sendo esta uma diretiva europeia que identifica algumas substâncias da categoria SVHC (Substances of Very High Concern) 

perigosas para a saúde e cuja utilização deve ser evitada, asseguramos que todos os nossos produtos cumprem com os requisitos 

desta diretiva por forma a garantir a eliminação de riscos de saúde junto do cliente final.

Segurança Elétrica

Compatibilidade Eletromagnética

Eficiência Energética

REACH
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8.3.5. Fornecedores Têxtil e Desporto

Os segmentos de Têxtil e Desporto são especialmente relevantes para a nossa estratégia de internacionalização. Na Sonae, 

temos procurado nos últimos anos expandir o âmbito geográfico destes dois segmentos. Cientes dos desafios inerentes a 

esta ambição, alocámos grande parte dos nossos recursos no desenvolvimento de ações que visam garantir que os requisitos 

de entrada e comercialização dos nossos produtos de Têxtil e Desporto nos mercados para os quais nos pretendemos expandir 

são completamente cumpridos. Este fator é especialmente importante para mercados externos cuja legislação e requisitos 

são distintos dos existentes em Portugal e na União Europeia. Neste âmbito, a totalidade dos produtos de marca própria dos 

segmentos Têxtil e Desporto são alvo de uma avaliação inicial e de testes laboratoriais, com o objetivo de garantir o cumprimento 

dos requisitos legais para venda nos mercados internos e externos onde as diferentes marcas se encontram implementadas. 

Devido ao facto de nos focarmos no cumprimento dos requisitos de internacionalização ao nível do produto, não foi possível este 

ano retomar o processo de auditorias a fornecedores dos segmentos de Têxtil e Desporto, estando no entanto confiantes de que 

esta será uma das nossas prioridades para o futuro quando atingirmos um estágio de maior maturidade ao nível do processo de 

internacionalização.

Etiquetagem e Rotulagem de Produtos
No seguimento do ano anterior, continuámos a trabalhar no processo de customização e correção de produtos no entreposto 

ou em fábricas, nomeadamente ao nível de marcações e etiquetagem específicas dos mercados externos sempre que não seja 

possível efetuar as mesmas durante a fase de fabrico. Em 2015, este trabalho foi especialmente relevante antes da distribuição 

de produtos do segmento Têxtil para o Equador e de produtos do segmento Desporto para França.

Na Sonae, consideramos que é essencial rastrear os dados de fabrico e origem dos nossos produtos. Neste sentido, asseguramos 

que na etiquetagem e rotulagem dos nossos produtos dos segmentos de Têxtil e Desporto está incluída informação sobre o país 

de origem e um conjunto de dados de rastreabilidade do fabrico do produto (ex: código de fornecedor, lote de fabrico, referência do 

produto, importadores e responsável da marca). 

8.3.6. O Clube de Produtores Continente

O Clube de Produtores Continente (CPC) materializa a visão de desenvolvimento sustentável da Sonae, numa vertente de 

desenvolvimento regional e estímulo à empregabilidade, assente em projetos ambiciosos, inovadores e de indiscutível mais-valia 

económica e social para o nosso país. Criado em 1998, tem como principal objetivo aproximar a Sonae dos produtores nacionais 

e representa, hoje, um exemplo de cooperação entre agentes económicos e da nossa aposta na produção nacional, conciliando 

a sua riqueza e qualidade com o dinamismo de uma cadeia que opera junto de milhões de consumidores por todo o país. Quando 

comparados à generalidade do setor, os rigorosos critérios de certificação de produtores do CPC comprovam a exigência e 

abrangência de um amplo referencial de requisitos, garantidos através de auditorias anuais que visam assegurar a conformidade 

de parâmetros desde o campo até às unidades de produção.
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No final de 2015, o CPC registou um volume de compras de 217 milhões de euros, equivalendo a cerca de 136 mil toneladas e 

contou com a participação de 234 membros abrangendo cerca de 4.000 produtores individuais de 15 áreas diferentes. 

De modo a continuar a estimular a inovação entre os vários membros do CPC, em 2015, a Sonae iniciou um processo de revisão 

do Prémio Inovação Clube de Produtores, com o objetivo de proporcionar novas vantagens e benefícios aos vencedores desta 

iniciativa que, de acordo com o previsto, será retomada a partir de 2016. Durante este ano assegurámos a continuidade da 

certificação do CPC segundo referencial específico. 

Vantagens do Clube de Produtores Continente

PARA O
CONSUMIDOR

• Oferta de produtos com garantia de qualidade, 
rastreabilidade e origem, assegurada através do 

acompanhamento de todas as fases da produção, 
transporte e armazenagem

• Produtos mais frescos pela diminuição do tempo que 
decorre entre a produção e a distribuição

• Melhor relação qualidade/preço dos produtos 
oferecidos

• Maior e melhor informação sobre os produtos, face à 
normalização das embalagens e dados relativos a 

cada produto

 • Garantia do escoamento da produção, 
minimizando os riscos e incertezas inerentes à 

própria atividade agropecuária

• Maior eficiência, uma vez que o feedback 
recebido do mercado lhes vai permitir orientar 

a sua produção para a procura

• Maior representatividade nos contactos 
com as entidades oficiais.

• Apoio e aconselhamento técnico, programação 
e planeamento da produção

• Visitas de estudo e formação em diversas 
temáticas das várias etapas da cadeia 

de abastecimento

• Reconhecimento por parte dos consumidores

PARA O
PRODUTOR
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XVIII Encontro Anual do Clube de Produtores Continente

Viagem Internacional com os Produtores da Charcutaria

Ideias Férteis

Envolvimento com os Produtores
Durante 2015, o CPC esteve sobretudo empenhado no acompanhamento e dinamização das atividades dos seus produtores, 

dando enfase à consolidação e integração das relações comerciais entre a Sonae e os principais parceiros do Clube e ao 

desenvolvimento de parcerias entre os próprios produtores. Neste âmbito, o CPC promoveu o lançamento de vários desafios e 

iniciativas de formação e partilha de conhecimento, das quais destacamos as seguintes:

Enquadrado na temática “Renovar para Crescer”, este encontro decorreu no âmbito da Feira Nacional da Agricultura em Santarém 

contou com a participação dos membros do CPC. Esta iniciativa teve como principais objetivos dar a conhecer os produtos dos 

diferentes fornecedores, fomentando um maior conhecimento e integração entre eles, e comunicar a nova proposta de valor do 

CPC assente no seu papel de desenvolvimento do setor agroalimentar, com base em conhecimento e tecnologia, e com enfoque 

no consumo sustentável.

O CPC possibilitou uma experiência de benchmarking internacional a 25 produtores de Charcutaria. As Visitas Internacionais 

promovidas pelo CPC deram a estes produtores o acesso a informação sobre as melhores práticas e procedimentos de alguns dos 

players mais significativos e relevantes no mercado Europeu, possibilitando-lhes a interação com novas realidades e empresas 

do setor.

O CPC deu início à realização de encontros periódicos de partilha de informação e de conhecimento sobre temas relevantes para 

o negócio conjunto, estimulando novas ideias e promovendo a troca de experiências entre os vários produtores. Em 2015, foram 

desenvolvidos três encontros, subordinados aos temas: “o cliente no centro do negócio”, “cadeia de abastecimento” e “combate 

ao desperdício alimentar”.
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3. a sustentabilidade nA SONAE SIERRA

Mensagem do CEO da Sonae Sierra

Em 2015, a performance da Sonae Sierra superou todas as expectativas. Atingimos resultados excecionais nos nossos 

principais indicadores financeiros e operacionais e, adicionalmente, conseguimos efetivar um importante avanço na nossa 

estratégia através de atividades de desenvolvimento, reinvestimento de capital e expansão do negócio de prestação de 

serviços profissionais.

Fernando Guedes de Oliveira
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1.1 VISÃO GLOBAL

Motivada pela sua paixão de contribuir para um crescente nível de inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e em 

criar experiências inovadoras de compra, a Sonae Sierra tem, desde 1989, interpretado as tendências do setor e liderado um 

movimento que tem definido os centros comerciais do futuro. Investimos em ativos de retalho e providenciamos serviços de 

investimento, desenvolvimento, expansão e gestão de propriedades a clientes nas mais variadas geografias, nomeadamente 

Europa, América do Sul, Norte de África e Ásia.

Prestamos serviços a clientes em 15 países a partir de 14 escritórios em Portugal, Alemanha, Argélia, Brasil, Colômbia, Espanha, 

Grécia, Holanda, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Roménia e Turquia.

Fruto do nosso compromisso e empenho, alcançámos um resultado líquido de 142 milhões de euros e um resultado líquido 

direto de 61 milhões de euros, um aumento de 15,7% quando comparado com 2014, potenciados por fatores como a melhoria da 

performance operacional, o crescimento dos nossos serviços profissionais, a diminuição das taxas de juro e uma gestão de risco 

financeiro eficaz.

Um dos fatores fundamentais para a nossa performance operacional deste ano foi o aumento das vendas de lojistas, 

principalmente nos nossos mercados core da Europa do Sul e Brasil. Como resultado da evolução positiva em termos da confiança 

dos consumidores, as vendas de lojistas ao nível europeu registaram um aumento significativo de 2,5%. Devido a este aspeto, 

conseguimos melhorar as taxas de ocupação em mercados como a Espanha, Itália e Roménia e manter a nossa performance num 

nível estável no mercado alemão, garantindo desta forma uma performance operacional global significativamente positiva. Neste 

contexto, destacamos o facto de o nosso portfólio no Brasil ter registado resultados favoráveis apesar das condições económicas 

adversas que o país atravessa, com o aumento das vendas de lojistas em 2,3% (em Reais) e a manutenção da taxa média de 

ocupação elevada de 93%.

Visão Ser o maior especialista internacional em centros comerciais.

Missão
Proporcionar a melhor experiência de compra aos nossos clientes e 
criar valor para os acionistas, investidores, lojistas, comunidades e 
colaboradores, ao mesmo tempo que contribuímos para o 
desenvolvimento sustentável.

Visão Ser o maior especialista internacional em centros comerciais.

Missão
Proporcionar a melhor experiência de compra aos nossos clientes e 
criar valor para os acionistas, investidores, lojistas, comunidades e 
colaboradores, ao mesmo tempo que contribuímos para o 
desenvolvimento sustentável.

1. A Sonae Sierra
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Mantendo-nos fiéis ao nosso compromisso de executar a estratégia de negócio, em 2015, ampliámos o grau de exposição a 

novas oportunidades de desenvolvimento, reinvestimos capital e reforçámos a componente de negócio de prestação de serviços 

profissionais. Destacamos o facto de, aproveitando as condições de investimento favoráveis do mercado, termos conseguido: (i) 

alienar com sucesso o centro comercial Zubiarte, em Espanha; (ii) vender o edifício de escritórios Torre Ocidente em Portugal; (iii) 

iniciado o processo de negociação para venda da nossa posição maioritária em quatro ativos na Península Ibérica e Alemanha, 

mantendo a responsabilidade pela sua gestão. Estas vendas permitiram libertar fundos com o objetivo de financiar a nossa atividade 

de expansão. Nesta medida, anunciámos recentemente dois novos negócios na Colômbia e na Alemanha e prosseguimos com o 

desenvolvimento de dois outros negócios em Marrocos e Espanha.

Destaques
em 2015

374,6 M€ 
de rendas recebidas

nos centros
comerciais detidos

45 centros 
comerciais 

detidos com um 
OMV de 6 M€

80 centros 
comerciais 

geridos e/ou 
arrendados

433 milhões 
de visitas nos centros 

comerciais 
geridos

11 projetos 
em desenvolvimento, 

incluindo 4 
para terceiros

5.185 M€ 
de vendas nos 

centros comerciais 
geridos

1.085
colaboradores 

diretos
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1.2. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

Desenvolvimento

Expandimos os serviços de desenvolvimento em Marrocos e Argélia e 
celebrámos o primeiro contrato na Tunísia;

Anunciámos um acordo com a Generali Real Estate para o desenvolvimento e 
gestão do CityLife Shopping District em Milão;

Assinámos 24 acordos para a prestação de serviços de desenvolvimento em  
10 geografias.

Expansão

Realizámos o planeamento e orçamentação dos trabalhos de construção no  
ParkLake, na Roménia, e concluímos o financiamento do projeto;

Anunciámos o primeiro investimento direto na Colômbia através da aquisição 
de um espaço em Cucuta, em parceria com a Central Control.

Adquirimos um espaço em Nuremberga, na Alemanha, para um sistema de 
requalificação plurifuncional;

Prosseguimos com o licenciamento do Málaga Designer Outlet, uma expansão 
do designer outlet Plaza Mayor, em Espanha.

Investimento

Concluímos a venda da Zubiarte, em Espanha, e do edifício de escritórios Torre 
Ocidente, em Portugal;

Alienámos posições maioritárias de quatro ativos em Portugal, Espanha e 
Alemanha, mantendo, no entanto, a responsabilidade por assegurar a gestão 
da propriedade;

Alcançámos um consenso com os investidores para avançar com uma solução  
de longo prazo para o Sierra Fund;

Alargámos a longevidade do Sierra Portugal Fund de 2018 para 2020;

Concluímos a remodelação do NorteShopping, no Porto, e prosseguimos com  
a remodelação completa do Centro Vasco da Gama, em Lisboa.

Gestão

Expandimos a Área Bruta Locável (ABL) sob a nossa gestão através da 
assinatura  de 13 novos contratos de gestão de propriedades em 6 geografias;

Lançámos a “Rising Store” com o objetivo de promover o empreendedorismo 
em Portugal;

Desenvolvemos os projetos de ecoeficiência “Bright” e “Dive” e 
implementámos  um sistema adicional de reutilização de água num  
centro comercial.

Sonae Sierra Brasil
Inaugurámos as expansões do Parque D. Pedro e Uberlândia Shopping;

Abrimos a primeira COOP Store no Brasil;

Concluímos a alienação do Boavista Shopping.
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KPIs 2013 2014 2015

Valor de mercado dos ativos (milhões €) 5.638 6.006 5.958

Resultado Líquido Consolidado (milhões €) 3,6 96,3 141,7

EBIT (milhões €) 111 106 105

Rácio de desenvolvimento (%) 9,4 10,8 15,6

Taxa de ocupação média (% por ABL) 94,4 95,5 95,2

NAV dos imóveis (milhões €) 1.000 1.115 1.180

ABL sob gestão (milhares m2) 2.303 2.307 2.298

Índice de satisfação de lojistas
(escala: 1 “não satisfeito”; 6 “muito satisfeito”)

4,6 4,6 4,7

Número médio de horas de formação por colaborador 32,2 39,8 41,5

Número de não-conformidades por hora de SPO13 de referência 8,4 5,1 4,4

Taxa global de acidentes entre os colaboradores da Sonae Sierra (diretos e subcontratados) 5,79 3,27 1,85

Emissões de gases com efeito de estufa (GEE) do portfólio detido e escritórios corporativos (tCO
2
e/m2 ABL) 0,021 0,017 0,016

Eficiência no consumo de eletricidade (excluindo lojistas) do portfólio detido
(kWh/m2 de área e instalações sanitárias)

444 435 413

Eficiência no consumo de água (excluindo lojistas) do portfólio detido (litros/visitas) 3,7 3,5 3,4

Total de resíduos reciclados em proporção dos resíduos produzidos (% por peso no portfólio detido) 59 58 62

2. Estratégia de Negócio

Assente em três dimensões estratégias, o modelo de negócio na Sonae Sierra foi concebido de modo a permitir uma expansão 

da nossa empresa no mercado, através da combinação de novos projetos de desenvolvimento e do reforço significativo na área 

de prestação de serviços. 

De modo a garantir uma gestão sustentada dos nossos recursos e das parcerias das quais estamos dependentes a médio e longo 

prazo, estas dimensões estratégicas encontram-se assentes em cinco prioridades de sustentabilidade (conforme descritivo nas 

páginas seguintes), o que acaba por se traduzir na execução em paralelo das estratégias de negócio e sustentabilidade. Através 

desta integração estratégica, pretendemos criar um círculo virtuoso através do qual abordamos os principais riscos e desafios 

de sustentabilidade enfrentados ao longo da nossa cadeia de valor, de modo a salvaguardar a continuidade dos nossos negócios.

13 SPO - Observações preventivas de segurança, saúde e ambiente são uma forma de avaliar comportamentos seguros, realizadas nos nossos centros comerciais.

1.3. INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO (KPIS)
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No final de 2015, mudámos o foco do nosso modelo de negócio com o objetivo de refletir uma maior ênfase no negócio dos 

serviços, à medida que evoluímos para uma organização mais centrada no cliente e aberta ao exterior. Integrada no seu contexto 

operacional, a nossa estratégia de negócio compreende três eixos que suportam esta mudança: reduzir o capital investido no 

nosso portfólio core, aumentar a exposição a novas oportunidades de desenvolvimento e melhorar a nossa prestação de serviços.

Três dimensões estratégicas

i) Alocação de Capital
Pretendemos aumentar a nossa exposição a novas oportunidades de desenvolvimento na Europa e nos mercados emergentes. Este 

objetivo será alcançado através da exposição a novas oportunidades de desenvolvimento e redução da exposição a propriedades de 

investimento. Em mercados estratégicos, iremos mudar o nosso foco em centros comerciais para explorar a regeneração urbana 

e oportunidades de desenvolvimento multiusos centradas no retalho. Iremos reduzir o capital financeiro investido no longo-prazo 

através da nossa estratégia “capital light” e os investidores serão convidados a partilhar o risco e as receitas.

ii) Serviços Profissionais
Mudámos o paradigma do nosso modelo de negócios de forma refletir uma empresa com maior orientação para o cliente e 

aberta ao exterior. Considerando este modelo, pretendemos intensificar o foco na prestação de serviços imobiliários aos nossos 

clientes. Combinada com a nossa abordagem disciplinada à utilização de capital, a prestação de serviços permite-nos maximizar 

as receitas, entrar em novos mercado e estabelecer novos relacionamentos. Este aspeto potencia a otimização dos recursos da 

empresa quando sujeita a flutuações do mercado e o aumento do know-how sobre os mercados, parceiros e projetos.

iii) Capital Light
O crescimento futuro irá ser suportado numa estratégia “capital light”, ou seja, na diminuição do capital investido numa 

determinada operação através de alavancagem e estabelecimento de parcerias por forma a partilhar o risco e maximizar as 

receitas provenientes da prestação de serviços. Para alcançar este objetivo, pretendemos:

• Vender novos projetos após a fase de conclusão, preferencialmente através da Gestão de Investimentos, que permitam a 

manutenção de uma posição minoritária;

• Reduzir o investimento no nosso portfólio core até obtermos uma posição minoritária que nos assegure a prestação de 

serviços de gestão.

Esta abordagem irá potenciar a reciclagem de capital para financiamento de novas oportunidades.

3 Dimensões Estratégicas

Alocação
de Capital

Serviços
Profissionais

Capital
Intelligence
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3. Estratégia de Sustentabilidade

Identificámos cinco prioridades de sustentabilidade a longo-prazo que visam complementar a nossa estratégia de negócio e 

salvaguardar a criação de valor partilhado, nomeadamente: (i) pessoas seguras e ecoeficiência, (ii) resiliência dos recursos, (iii) 

lojistas prósperos, (iv) otimização do conhecimento e (v) estilos de vida sustentáveis.

i) Pessoas Seguras e Ecoeficiência
Preocupamo-nos em garantir que os ativos que gerimos manifestam os mais rigorosos critérios de segurança e ecoeficiência, 

permitindo-nos salvaguardar o nosso capital humano e natural. Neste sentido, utilizamos um sistema de gestão integrado de 

segurança, saúde e ambiente – SHEMS (Safety, Health and Environment Management System) – que nos permite gerir de forma 

mais eficaz os principais aspetos ambientais e riscos de segurança e saúde durante o ciclo de vida de um centro comercial. Deste 

modo, oferecemos um melhor serviço e/ou local de trabalho aos nossos lojistas, visitantes, clientes de serviços profissionais, 

colaboradores e fornecedores, reduzindo simultaneamente os custos operacionais do nosso negócio.

No âmbito da Segurança e Ecoeficiência, identificámos objetivos de longo-prazo apoiados em metas anuais de modo a conduzir 

a melhoria contínua em cinco áreas de impacto: (i) energia e clima, (ii) água, (iii) resíduos, (iv) biodiversidade e habitats e (v) 

segurança e saúde. 

ii) Resiliência dos Recursos
De modo a assegurar a futura valorização dos nossos ativos e práticas, estabelecemos objetivos de longo-prazo, assentes na 

independência energética, na reutilização dos recursos hídricos nos nossos edifícios e na exploração das mais recentes inovações 

e tecnologias de gestão de recursos, de modo a repensar os nossos processos. Desta forma, protegemos os nossos ativos de uma 

eventual escassez de recursos e aumento de custos, através de uma constante redução dos custos operacionais a curto e médio-

prazo, suportada em estratégias alternativas de gestão de água e energia.

iii) Lojistas Prósperos
Através do desenvolvimento de novos conceitos e da promoção de experiências únicas aos nossos clientes, temos como objetivo 

maximizar a resiliência dos negócios dos nossos inquilinos, permitindo que as suas empresas se desenvolvam de forma mais 

sustentável, prosperando em circunstâncias nas quais muito dificilmente o fariam sem a nossa colaboração. Ao contribuirmos 

para a prosperidade dos nossos lojistas, conseguimos sustentar os nossos fluxos de rendimento e manter a inovação como base 

dos valores de negócio da Sonae Sierra.

iv) Otimização do Conhecimento
Apostamos na capacitação, desenvolvimento de competências e promoção do conhecimento dos nossos colaboradores, tendo 

como objetivo incentivar o desenvolvimento do seu potencial de forma individual e, ao mesmo tempo, dinamizar a possibilidade 

de aquisição de conhecimento a nível coletivo nas comunidades em que operamos. Deste modo, não só melhoramos o capital 

intelectual da Sonae Sierra como o próprio leque de talentos externos a partir do qual pretendemos continuar a atrair profissionais 

de alto desempenho e qualidade. Estes esforços assumem maior significância à medida que consolidamos a nossa posição como 

uma empresa de serviços, cuja vantagem competitiva reside na capacidade dos nossos colaboradores em fornecer soluções de 

sucesso perante os desafios colocados pelos nossos clientes.
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4. Desempenho de Sustentabilidade de 2015

Considerando a nossa missão de criar valor partilhado, é de extrema relevância que as iniciativas de sustentabilidade que 

desenvolvemos se traduzam em valor acrescentado tangível para os nossos ativos e para o nosso negócio.

Nos últimos anos, o tema da sustentabilidade tem adquirido cada vez maior importância na agenda dos investidores imobiliários, 

sendo que, ferramentas como o GRESB14 se têm tornado fundamentais para a identificação de tendências e avaliação da 

performance dos fundos imobiliários em termos de critérios ambientais e socioeconómicos. Neste aspeto, a Sonae Sierra tem 

desenvolvido um papel de liderança na contribuição para o GRESB, desde a sua criação, tendo alcançado o reconhecimento como 

Green Star nos últimos cinco anos.

Atualmente, a boa performance dos nossos centros comerciais num vasto conjunto de indicadores financeiros e não-financeiros é 

apreciada por bastantes investidores. Este fator é relevante na medida em que os próprios investidores, bancos e outros provedores 

de capital requerem cada vez mais evidências da nossa gestão eficiente dos aspetos relacionados com sustentabilidade. Neste sentido, 

temos procurado continuamente implementar melhorias ao nível da operação sustentável dos nossos ativos, alocando parte do 

investimento e CAPEX15 à melhoria do grau de sustentabilidade de novos projetos e dos centros comerciais atualmente em operação.

A nossa abordagem à sustentabilidade, combinada com a nossa capacidade de inovação, permitiu-nos alcançar resultados 

significativos em termos de redução de custos com utilities, através do desenvolvimento de variadas iniciativas como a instalação 

de iluminação LED em parques de estacionamento ou a criação e utilização de software sofisticado de modelação do consumo 

de utilities. A redução no consumo de utilities alcançada em 2015 traduziu-se na poupança de 1,7 milhões de euros durante este 

mesmo ano. Desta forma, em 2015 continuámos a melhorar a ecoeficiência dos nossos centros comerciais e, consequentemente, 

os nossos indicadores ambientais.

Principais indicadores ambientais face a 2014

14 GRESB - Global Real Estate Sustainability Benchmark.
15 CAPEX – Capital Expenditures (Despesas de Capital).

2015
-5%

Consumo 
de Eletricidade

-3%
Consumo 
de Água

+7%
Resíduos 

Reciclados

v) Estilos de Vida Sustentáveis
Através do estímulo do espírito de pertença dos nossos colaboradores e da aposta em bens e serviços que promovam a saúde, 

o bem-estar e os valores de responsabilidade ambiental e comunitária, temos como objetivo incentivar os nossos visitantes a 

realizar escolhas sustentáveis e apoiar iniciativas de responsabilidade social e ambiental.

Esta política permite-nos não só acrescentar valor à nossa marca, através da promoção da saúde pública, do bem-estar e da 

consciencialização ambiental, como aumentar o nível de satisfação e fidelização dos nossos visitantes, aumentando assim o 

número de visitas aos nossos centros comerciais.
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4.1. PESSOAS SEGURAS E ECOEFICIÊNCIA

Em 2015, melhorámos a eficiência operacional dos nossos centros comerciais permitindo-nos registar progressos significativos 

com vista a alcançar os nossos objetivos de desempenho ambiental de longo-prazo. Deste modo, realizámos uma evolução 

positiva relativamente aos nossos objetivos que abrangem as emissões de gases com efeito estufa, o uso de energia, o consumo 

de água e os resíduos:

Emissões GEE
Em 2015, registámos uma taxa de emissão de GEE de 0,016 toneladas por m2 de ABL, uma redução de 6% comparativamente 

a 2014. Globalmente, atingimos uma redução superior a 80% desde 2005, o nosso ano base, e estamos no caminho certo para 

alcançar o nosso objetivo de longo prazo de uma redução de 85% até 2020.

Energia
O nosso consumo médio de eletricidade, em 2015, foi de 413 kWh por m2 de área de centro comercial e instalações sanitárias, uma 

redução de 5% comparativamente a 2014. Considerando a evolução dos últimos anos, estamos bem encaminhados para cumprir 

com o nosso objetivo de longo-prazo de um consumo máximo de eletricidade de 400 kWh por m2 até 2020.

Através da aplicação da ferramenta de modelação Bright16 no centro comercial Le Terrazze, identificámos um potencial de 

poupança de 163 mil euros – equivalente a 27% dos gastos totais com eletricidade do centro comercial – através de um conjunto 

de mudanças de procedimento e modificações técnicas.

Água
Em média, em 2015, os nossos centros comerciais consumiram 3,4 litros de água por visita, uma redução de 3%, em comparação 

com 2014. Com este resultado, estamos bem posicionados para cumprir o nosso objetivo de longo prazo de atingir um nível de 

consumo máximo de água de 3 litros por visita até 2020.

Desperdício e Reciclagem
Em 2015, alcançámos uma taxa média de reciclagem de 62% em todo o nosso portfólio, sendo a proporção de resíduos (em peso) 

enviados para aterro de 20%. O nosso objetivo a longo prazo é assegurar que mantemos uma taxa de reciclagem de pelo menos 

65% e uma proporção de resíduos (em peso) enviados para aterro de 18% até 2020.

O centro comercial Max Center, sem qualquer custo de investimento, introduziu um conjunto de medidas para potenciar o aumento 

da sua taxa de reciclagem e gerar reduções sustentáveis nos custos de gestão de resíduos, promovendo desta forma um ambiente 

de trabalho mais seguro e limpo para os funcionários e fornecedores.

Saúde e Segurança
Em 2015, lançámos uma competição inovadora, a “Segurarte”, que pretende utilizar a arte pública como um meio de promover a 

utilização segura das escadas rolantes. Esta iniciativa foi aplicada em Portugal e será replicada noutras geografias caso venhamos 

a confirmar o seu sucesso em território nacional.

Registámos uma redução nos acidentes que envolvem visitantes dos nossos centros comerciais. Através da análise ao indicador 

SPO, num conjunto de superfícies de referência, verificámos igualmente uma melhoria nos nossos centros comerciais em termos 

do comportamento consciente ao nível da segurança. 

16 Bright - Modelo teórico para a produção de dados-base para a otimização do consumo de energia.
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Não obstante das melhorias verificadas em 2015, registámos num dos nossos centros comerciais no Brasil uma fatalidade de 

um fornecedor durante a instalação de uma claraboia. Em resposta a este incidente, aprovámos um conjunto de alterações aos 

procedimentos com o objetivo de tornar obrigatória a utilização de redes de segurança para qualquer trabalho desenvolvido a uma 

altura elevada.

No seguimento da nossa preocupação contínua com o número de incidentes a envolver fornecedores nos últimos anos, 

conduzimos em 2015 um estudo pormenorizado e análises sobre o tema, de forma a identificarmos as principais causas que 

estiveram na origem destes acidentes e implementarmos as soluções mais apropriadas no futuro.

Em 2015, lançámos em Portugal e no Brasil um prémio com o objetivo de encorajar os prestadores de serviços a “pensar na 

segurança em primeiro lugar” e promover as melhores práticas de segurança. Os resultados desta iniciativa excederam as nossas 

expetativas: alcançámos uma taxa de participação de 60% em ambas as geografias, o que reflete o compromisso dos nossos 

fornecedores em melhorar as suas práticas de segurança e saúde.

4.2. RESILIÊNCIA DE RECURSOS

Na Sonae Sierra, dispomos de um grupo de trabalho com o objetivo de investigar potenciais linhas de ação relativamente a 

estratégias alternativas de gestão de energia e água – o Resource Resilience Working Group. Este grupo identificou três potenciais 

linhas de ação incluindo geração local de energia renovável, conversão de desperdício dos inquilinos em energia e utilização de 

sistemas de reciclagem e reutilização de água. Em 2015, a conversão de desperdício em energia e a produção local de energia 

renovável continuaram a ser soluções sem viabilidade económica, levando-nos a concentrar esforços na aplicação de soluções 

de reutilização de água, recolha de água das chuvas, e na implementação de ações no SHEMS, desenhadas para aumentar a 

eficiência e consequente redução no consumo de água.

4.3. LOJISTAS PRÓSPEROS

No âmbito do nosso eixo de sustentabilidade assente na prosperidade dos nossos lojistas, temos como objetivo implementar 

o conceito COOP Store em 9 unidades vagas e alcançar uma taxa de ocupação de unidades vagas de 2% no Brasil, Alemanha, 

Portugal, Roménia e Espanha. O conceito COOP Store consiste num espaço composto por pequenos negócios na mesma loja, 

permitindo aos operadores partilharem o espaço comercial e diluir assim os custos operacionais associados. Este tipo de iniciativa 

reflete o nosso objetivo de apoiar os pequenos negócios e start-ups através da aposta em modelos de negócios cooperativos. 

Durante 2015, abrimos 11 Coop Stores no Brasil, Portugal, Roménia e Espanha, gerando montantes de vendas superiores a 

 171 mil euros.

Outra iniciativa desenvolvida em 2015 que visa promover a prosperidade dos nossos lojistas é a Rising Store. O seu objetivo é 

suportar e colaborar com empreendedores, ajudando-os a estabelecer os seus próprios negócios e trazendo ideias inovadoras 

para os nossos centros comerciais. Esta iniciativa é apresentada no formato de um concurso que oferece ao vencedor apoio 

no desenvolvimento do seu plano de negócio e um espaço isento de renda durante seis meses num dos nossos 13 centros 

comerciais, em Portugal. Adicionalmente, existe a possibilidade de se estender o contrato de arrendamento por mais seis 

meses a uma taxa especial.
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4.4. OTIMIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Durante o ano de 2015 foram organizadas diversas atividades no âmbito da otimização do conhecimento, nomeadamente:

We Share
Um total de 116 colaboradores participaram em programas de formação que abordaram temas como o equilíbrio entre a vida 

pessoal e profissional, os preços de transação num centro comercial e o poder da comunicação nas redes sociais.

Sierra with Universities
Foram concluídos quatro projetos em Portugal e Espanha assentes na partilha e criação de conhecimento em parceria com várias 

universidades. No final de 2015, encontravam-se ainda a decorrer três projetos neste âmbito no Brasil, Portugal e Espanha.

Sierra with Communities
Em Freccia Rossa, no final do ano, iniciámos o desenvolvimento de um projeto baseado na partilha de conhecimento como forma 

de consolidação das relações entre a Sonae e as entidades locais. Este projeto materializou-se em melhorias na relação com a 

agência local de proteção de direitos civis.

Engage Value Chain through Knowledge
Este novo projeto foi iniciado com o objetivo de desenvolver as competências de negócio dos nossos inquilinos em Hofgarten 

Solingen, na Alemanha. Para tal, foram desenvolvidos um concurso e uma formação dos lojistas com o objetivo de ajudar os 

mesmos a melhorar as suas montras e a atrair mais clientes.

4.5. ESTILOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS

No âmbito do envolvimento das comunidades locais na nossa atividade, possuímos um programa de CAPs17 com o objetivo 

de consultar e envolver as comunidades locais no desenvolvimento e na operacionalização dos nossos centros comerciais, 

promovendo relações de longo-prazo e considerando aspetos de cultura local. Os membros dos CAP são selecionados a partir de 

grupos de stakeholders locais que desejem participar ativamente com temas relevantes para os mesmos. As equipas locais nos 

nossos centros comerciais estão aptas a desenvolver ações de resposta aos temas identificados pelos CAP, utilizando parte do 

orçamento de marketing do respetivo centro comercial, que se encontra disponível para projetos comunitários.

Na Sonae Sierra, possuímos um grupo de trabalho especificamente dedicado à promoção de estilos de vida sustentáveis 

(Sustainable Lifestyles Working Group), sendo responsável pelo planeamento e supervisão da implementação das nossas ações 

no âmbito da prioridade de longo-prazo “Estilos de Vida Sustentáveis”, de acordo com a nossa estratégia de sustentabilidade. Este 

grupo de trabalho é composto por membros das equipas regionais de marketing (Portugal e Espanha), um membro da equipa 

de sustentabilidade e um membro da equipa de marketing corporativa, reunindo-se regularmente para debater estratégias, 

identificar áreas de melhoria e desenvolver novas campanhas.

Ao longo dos últimos anos, temos continuamente desenvolvido um trabalho em linha com as diretrizes orientadoras e objetivos 

das nossas estratégias de negócio e sustentabilidade, colocando-nos numa posição privilegiada para assegurar o futuro a longo 

prazo dos nossos negócios, através da criação de valor partilhado para o nosso negócio e para a sociedade.

Para mais informações sobre o nosso desempenho de sustentabilidade, consulte o nosso Relatório Económico, Ambiental e Social de 2015 em:  
http://www.sonaesierra.com/pt-pt/sustentabilidade/sustentabilidade.aspx.

17 CAP - Community Advisory Panels.
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4. aNEXOS

ADESÃO A PRINCÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES
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Indicadores GRI

Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-1
Mensagem do Presidente do Conselho de Administração sobre a relevância da sustentabilidade para 
organização e a sua estratégia

Princípio 6

Relatório de Sustentabilidade 
Pág. 8

Relatório de Gestão 2015 
Pág. 20-21

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades relacionados com a atividade da empresa
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 9-13 e 42-62

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-3 Denominação da organização relatora Créditos

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 11

G4-5 Localização da sede social da organização
A Sonae, SGPS. SA tem a sua 

sede em Lugar de Espido, 
Via Norte Maia-Portugal

G4-6
Número de países em que a organização opera, assim como os nomes dos países onde se encontram 
as principais operações ou que têm uma relevância específica para as questões da sustentabilidade, 
abrangidas pelo relatório

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 12

G4-7 Tipo e natureza jurídica de propriedade
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 9

G4-8 Mercados abrangidos
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 10-12

G4-9 Dimensão da organização relatora
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 10-12, 15, 33-35

G4-10 Mão-de-obra total Princípio 6 Ver quadro abaixo
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Mão-de-obra total 2015

TIPO DE CONTRATO

Contratos permanentes (n.º) 26.685

Masculino 8.281

Feminino 18.404

Contratos temporários (n.º) 11.582

Masculino 4.297

Feminino 7.285

Total Colaboradores (n.º) 38.267

TIPO DE EMPREGO

Tempo integral (n.º) 27.290

Masculino 9.473

Feminino 17.817

Tempo parcial (n.º) 10.977

Masculino 3.105

Feminino 7.872

Total Colaboradores (n.º) 38.267

REGIÃO

Portugal (n.º) 35.854

Masculino 11.553

Feminino 24.301

Espanha (n.º) 1.925

Masculino 825

Feminino 1.100

China (n.º) 34

Masculino 15

Feminino 19

Brasil (n.º) 438

Masculino 174

Feminino 264

15,345 mm 16

Masculino 11

Feminino 5

Total Internacionais (nº) 2.413

Total Colaboradores (n.º) 38.267
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Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

PERFIL ORGANIZACIONAL

G4-11 Proporção de colaboradores cobertos por Acordo Coletivo de Trabalho Princípio 3

A totalidade dos colaboradores 
de Portugal e Espanha encontra-

se coberta por este tipo de 
contratação

G4-12 Descrição da cadeia de valor
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 47-48

G4-13
Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório, referentes à 
dimensão, à estrutura organizacional ou à estrutura acionista

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 9

COMPROMISSOS COM INICIATIVAS EXTERNAS

G4-14 Princípio da precaução da organização Princípio 7
Relatório do Governo da 

Sociedade 2015 Pág. 64-78

G4-15
Cartas, princípios e outras iniciativas, desenvolvidas externamente, de carácter ambiental, económico e 
social, que a organização subscreve ou defende

Princípios 1 a 10

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 24-29

http://www.sonae.pt/pt/
sustentabilidade

G4-16 Participação significativa em associações e/ou organizações nacionais/internacionais
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 126

PARÂMETROS DO RELATÓRIO

ÂMBITO E LIMITES DO RELATÓRIO

G4-17 Estrutura operacional da organização e principais divisões, operadoras, subsidiárias e joint ventures
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 9-12

G4-18 Processo para a definição do conteúdo do relatório
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 4, 52-55

G4-19 Aspetos materiais para o relatório
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 52-55

G4-20 / G4-21

Limite do relatório;
Limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório;
Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações atribuídas e serviços externos e outras entidades passíveis de afetar significativamente a 
comparação entre diferentes períodos e/ou organizações.

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 4, 52-55

G4-22
Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações existentes em relatórios anteriores e as 
razões para tais reformulações

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 4

G4-23
Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, limite ou métodos de medição 
aplicados

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 4, 52-55
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Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

RELACIONAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS

G4-24 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas pela organização
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 14

G4-25 Base para a identificação e seleção das partes interessadas a serem envolvidas
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 14

G4-26
Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, incluindo a frequência do envolvimento, por 
tipo e por grupos, das partes interessadas

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 14

G4-27
Principais questões e preocupações identificadas através do envolvimento das partes interessadas e as 
medidas adotadas pela organização no tratamento das mesmas, nomeadamente através dos relatórios

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 52-55

Clientes – 56-58, 64-65, 
76,82,92

Comunidade – 24-29, 59, 76-83
Fornecedores – 58, 61-62, 73-77, 

102-108
Colaboradores – 61-62, 93-108

PERFIL DO RELATÓRIO

G4-28 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 4

G4-29 Data do último relatório publicado
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 4

G4-30 Ciclo de publicação de relatórios
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 4

G4-31 Contato para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo
Relatório de Sustentabilidade 

2015 Pág. 4

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

G4-32 Índice de conteúdo da Tabela GRI Tabela GRI

VERIFICAÇÃO

G4-33
Política e prática atual relativa à procura de um processo independente de garantia de fiabilidade que 
acompanha o Relatório de Sustentabilidade

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 4 

GOVERNAÇÃO

G4-34
Estrutura de governance da organização, incluindo comissões subordinadas ao órgão de governance 
hierarquicamente mais elevado e com responsabilidade por tarefas específicas, tais como a definição da 
estratégia ou a supervisão da organização

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 22-24, 32

Relatório do Governo da 
Sociedade 2015 Pág. 15-23, 

30-31 

G4-39 Papel do Presidente
Relatório do Governo da 

Sociedade 2015 Pág. 15-23

G4-38 Administradores executivos e não-executivos
Relatório do Governo da 

Sociedade 2015 Pág. 19-20
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G4-37 / 
G4-49 /
G4-53

Mecanismos que permitam aos acionistas e funcionários transmitir recomendações ou orientações ao 
órgão de governance hierarquicamente mais elevado

Relatório de Sustantabilidade 
pág. 14

Relatório do Governo da 
Sociedade 2015 Pág. 26-31

G4-51
Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado, 
dos diretores de topo e dos executivos (incluindo acordos de tomada de decisão) e o desempenho da 
organização (incluindo o desempenho social e ambiental)

Relatório do Governo da 
Sociedade 2015 Pág. 71-87

G4-41
Processos ao dispor do órgão de governance hierarquicamente mais elevado para evitar a ocorrência de 
conflitos de interesses

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 22 e 32

Relatório do Governo da 
Sociedade 2015 Pág. 51-54

G4-40
Processo para a determinação das qualificações e competências exigidas aos membros do órgão de 
governance hierarquicamente mais elevado para definir a estratégia da organização relativamente às 
questões ligadas ao desempenho económico, ambiental e social

Relatório do Governo da 
Sociedade 2015 Pág. 20-21

G4-44
Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governance hierarquicamente mais elevado, 
especialmente em relação ao desempenho económico, ambiental e social

Relatório do Governo da 
Sociedade 2015 Pág. 32

G4-45 / 
G4-47

Processos do órgão de governance hierarquicamente mais elevado para supervisionar a forma como 
a organização efetua a identificação e a gestão do desempenho económico, ambiental e social, a 
identificação e a gestão de riscos e oportunidades relevantes, bem como a adesão ou conformidade 
com as normas internacionalmente aceites, códigos de conduta e princípios

Princípios 1 a 10
Relatório do Governo da 

Sociedade 2015 Pág. 17-42

ÉTICA E INTEGRIDADE

G4-56
Desenvolvimento interno de declarações de princípios ou de missão, códigos de conduta e princípios 
considerados relevantes para o desempenho económico, ambiental e social, assim como a fase de 
implementação

Princípio 10

Relatório de Sustentabilidade 
2015 Pág. 11,22 e 104 

http://www.sonae.pt/pt/
sustentabilidade
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EC2
Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades 
da organização, devido às alterações climáticas

Princípio 7 -

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

favor consultar a resposta da Sonae ao Carbon Disclosure Project 2015, disponível em: 

https://www.cdp.net/sites/2015/59/17359/Climate%20Change%202015/Pages/DisclosureView.aspx

Âmbito de reporte: Sonae

EC3 Cobertura das obrigações em matéria de plano de benefícios da organização - -

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

Âmbito de reporte: Retalho

EC4 Benefícios financeiros significativos, recebidos pelo governo - -

O apoio recebido do Estado através de subsídios à exploração, subsídios de investimento e benefícios fiscais foi de 11.135.694€.

Âmbito de reporte: Sonae

2013 2014 2015

VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO (€) 5.266.866.194 5.499.753.907 5.698.021.018

Receitas 5.266.866.194 5.499.753.907 5.698.021.018

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO (€) 5.098.249.702 5.315.251.372 5.586.458.586

Custos Operacionais 4.282.097.899 4.489.053.659 4.698.862.411

Salários e benefícios de Colaboradores 611.849.153 651.134.468 665.354.195

Pagamentos a Investidores 170.434.890 146.552.959 198.340.061

Pagamentos ao Estado 23.278.422 18.702.110 15.440.829

Donativos e outros investimentos na comunidade 10.589.338 9.808.176 8.461.090

VALOR ECONÓMICO ACUMULADO (€) 168.616.491 184.502.535 111.562.433

Âmbito de reporte: Sonae

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO

Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

ASPETO: DESEMPENHO ECONÓMICO

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 59

EC1 Valor económico direto gerado e distribuído - -
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2013 2014 2015

Nº de gestores de topo (n.º) 57 76 84

Nº de gestores de topo proveniente da comunidade local (n.º) 56 75 83

Proporção de gestores de topo proveniente da comunidade local (%) 98% 99% 99%

Âmbito de reporte: Retalho

ASPETO: PRESENÇA NO MERCADO

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 61,102-108

EC6 Proporção de colaboradores para cargos sénior contratados localmente Princípio 6 -

Ocupação de funções operacionais por elementos da comunidade onde se inserem as unidades de negócio.

ASPETO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRETOS

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 58,62,78-83, 102-108

EC7 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestruturas e serviços fornecidos - -

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

público, tendo sido apoiadas 1.577 instituições que representaram um investimento de 8,5 milhões de euros.

Âmbito de reporte: Sonae

ASPETO: PRÁTICAS DE PROCUREMENT

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 58, 62, 78-83, 102-108

EC9 Política, práticas, e proporção das despesas em fornecedores locais, em unidades operacionais importantes - -

EC8 Impactos económicos indiretos significativos, inclusive a extensão dos impactos - -

Ver Relatório de Sustentabilidade secções “Comunidade” (páginas 25-29) e “Better Purpose - Multiplicação da partilha e promoção 

do bem-estar social” (páginas 78-83).

Âmbito de reporte: Sonae

2015

Total de custos com fornecedores (€) 4.277.344.676

Total de custos com fornecedores estrangeiros (€) 906.158.897

Total de custos com fornecedores nacionais (€) 3.371.185.779

Proporção de custos com fornecedores nacionais (%) 79%

Âmbito de reporte: Retalho
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

ASPETO: MATERIAIS

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 61, 92-93

EN1 Consumo de materiais por peso ou volume Princípios 7 e 8 -

A Sonae promove a redução do consumo de materiais associados à cadeia de valor, mais especificamente no que diz respeito 

às embalagens dos produtos que distribui. Para tal, promove uma série de iniciativas junto dos fornecedores para a redução dos 

materiais associados não só as embalagens primárias do próprio produto como também a nível das caixas de transporte. Estas 

iniciativas, aplicáveis de um modo geral a todos os fornecedores, são descritas com maior detalhe no capítulo “Better Planet - 

Impacte ambiental das embalagens” (páginas 92-93).

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Evolução do consumo de energia dentro da organização por tipo 2013 2014 2015

Consumo de gás natural – Lojas (m3) 439.012 410.617 345.539

Consumo de gás propano (t) 47 46 45

Consumo de gasóleo nas lojas (litros) 128.786 131.464 131.355

Consumo de eletricidade nas lojas e entrepostos (MWh) 408.502 415.666 414.260

Consumo de eletricidade nos centros de fabrico (MWh) 6.843 9.496 9.346

Consumo de eletricidade (MWh) 415.345 425.162 423.606

Evolução do consumo de energia dentro da organização por tipo (GJ) 2013 2014 2015

Consumo de gás natural – Lojas (GJ) 16.884 15.792 13.283

Consumo de gás propano (GJ) 2.300 2.216 2.185

Consumo de gasóleo nas lojas (GJ) 4.799 4.899 4.865

Consumo de combustíveis dentro da organização (GJ) 23.983 22.907 20.333

Consumo de eletricidade (GJ) 1.495.242 1.530.583 1.524.982

Consumo de energia dentro da organização (GJ) 1.519.225 1.553.491 1.545.315

Produção de energia elétrica através de fontes de energia renovável 2013 2014 2015

Eletricidade produzida através de fonte de energia renovável (MWh) 6.018 7.257 7.759

Eletricidade produzida através de fonte de energia renovável (GJ) 21.665 26.124 27.931

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

ASPETO: ENERGIA

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, páginas 

52-55, 61, 92-93

EN3 Consumo de energia dentro da organização Princípios 7 e 8 -
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Consumo de eletricidade por área de vendas (GWh/100 m2) 2013 2014 2015

Área de loja (1000 m2) 904 910 925

Consumo de eletricidade por área de loja (GWh/1000m2) 0,347 0,351 0,346

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Evolução do consumo de energia fora da organização por tipo 2013 2014 2015

Consumo de gasóleo da frota contratada (litros) 9.734.121 10.115.992 10.170.522

Consumo de gasóleo de viaturas de colaboradores (litros) 2.016.480 1.973.049 2.357.667

Consumo de gasolina de viaturas de colaboradores (litros) 21.469 12.411 14.111

Consumo de gás natural veicular da frota de abastecimento (m3)           - 37.403 75.256

Evolução do consumo de energia fora da organização por tipo (GJ) 2013 2014 2015

Consumo de gasóleo da frota contratada (GJ) 362.730 376.960 376.718

Consumo de gasóleo de viaturas de colaboradores (GJ) 75.142 73.523 87.328

Consumo de gasolina de viaturas de colaboradores (GJ) 721 417 466

Consumo de gás natural veicular da frota de abastecimento (GJ) - 1.439 2.893

Consumo total de energia fora da organização (GJ) 438.593 452.339 467.405

Energia Unidade Fator (2015) Fonte (2015)

Gás Natural PCI (GJ/m3) 0,03844
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão e Fator de 
Oxidação de CO

2
 utilizados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de 

Estufa publicado em 2013

Gás Propano PCI (GJ/t) 48,55
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão e Fator de 
Oxidação de CO

2
 utilizados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de 

Estufa publicado em 2013

Gasóleo PCI (GJ/t) 43,07

APA - Portuguese National Inventory Report on Greenhouse Gases
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão e Fator de 
Oxidação de CO

2
 utilizados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de 

Estufa publicado em 2013

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

Energia Unidade Fator (2015) Fonte (2015)

Gás Natural PCI (GJ/m3) 0,03844
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão e Fator de 
Oxidação de CO

2
 utilizados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de 

Estufa publicado em 2011

Gasóleo PCI (GJ/t) 37,0402
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão e Fator de 
Oxidação de CO

2
 utilizados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de 

Estufa publicado em 2011

Gasolina PCI (GJ/t) 33,00
Tabela de valores de Poder Calorífico Inferior, de Fator de Emissão e Fator de 
Oxidação de CO

2
 utilizados no Inventário Nacional de Gases com Efeito de 

Estufa publicado em 2011

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

EN4 Consumo de energia fora da organização Princípio 8 -
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Número de produtos vendidos por nível de eficiência energética – categoria A ou superior (n.º) 2013 2014 2015

ELETRODOMÉSTICOS (CATEGORIA A OU SUPERIOR) 221.528 364.126 546.647

Categoria A+++++++ 340

Categoria A++++++ 427

Categoria A+++++ 359

Categoria A++++ 32 5.995 9.233

Categoria A+++ 29.342 64.001 105.237

Categoria A++ 30.360 45.471 106.013

Categoria A+ 144.928 228.271 285.895

Categoria A 16.866 20.388 39.143

TELEVISORES (CATEGORIA A OU SUPERIOR) 210.344 468.923 252.607

Categoria A+++++++

Categoria A++++++

Categoria A+++++

Categoria A++++

Categoria A+++

Categoria A++ 12.009 21.145 10.964

Categoria A+ 71.875 185.912 84.236

Categoria A 126.460 261.866 157.407

ASPIRADORES (CATEGORIA A OU SUPERIOR) 3.210 11.649

Categoria A+++++++

Categoria A++++++

Categoria A+++++

Categoria A++++

Categoria A+++

Categoria A++

Categoria A+

Categoria A 3.210 11.649

Total de produtos vendidos (categoria A ou superior) 431.872 836.259 810.903

Âmbito de reporte: Retalho

2013 2014 2015

Consumo total de energia (GJ) 1.957.818 2.006.792 2.012.720

Volume de negócios (M€) 4.821 4.974 5.014

RÁCIO DE INTENSIDADE ENERGÉTICA (GJ/M€) 406 403 401

Nota: Indicador divulgado apenas desde 2014, segundo as diretrizes GRI G4

Âmbito de reporte: Retalho

EN5 Intensidade energética Princípio 8 -

EN6 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência Princípios 8 e 9 -

Ver Relatório de Sustentabilidade 2015, “Better Planet - Energia”, página 76 e 77

Âmbito de reporte: Retalho

EN7 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços Princípios 8 e 9 -

Ver Relatório de Sustentabilidade 2015, “Better Planet - Consciencialização Ambiental” página 81, para maior detalhe sobre iniciativas desenvolvidas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia

Âmbito de reporte: Retalho
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2013 2014 2015

Consumo total de água (m3) 650.744 620.215 606.492

Evolução do consumo de água da rede pública por área de vendas (m3/m2) 2013 2014 2015

Área de loja (1000 m2) 553.642 569.004 583.165

Consumo de água da rede pública de abastecimento por área de loja (m3/m2) 1,18 1,09 1,04

Âmbito de Reporte: Lojas Alimentares (Continente, Continente Modelo e Continente Bom dia) - Retalho

ASPETO: ÁGUA

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 60, 90-91

EN8 Total de consumo de água segmentado por fonte Princípios 7 e 8 -

EN10 Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada Princípios 7 e 8 -

Iniciativa de reciclagem e reutilização de água na Torre do Sonae Service Centre localizada na Maia, com classificação GOLD 

da certificação LEED, onde as águas dos balneários e lavatórios são reutilizadas nas sanitas, e as águas pluviais são captadas e 

utilizadas nos sistemas de rega. De acordo com os dados de projeto, a reutilização de águas neste edifício permite uma poupança 

de cerca de 80% de consumo de água. 

Projeto de reutilização de águas residuais no Centro de Processamento de Carnes, para utilização nas torres de refrigeração, na 

rega, em lavagens exteriores e no abastecimento dos depósitos do serviço de incêndio. Atualmente, e tal como previsto na solução 

implementada, o CPC está a reutilizar uma parte do efluente líquido proveniente do seu processo industrial após tratamento na 

ETARI.

Numa base anual, cerca de 18.180 m3 de água são reutilizados: 

- Um volume da ordem de 15.480 m3/ano, utilizado para abastecimento das suas duas torres de refrigeração, e; 

- Um volume da ordem de 2.700 m3/ano, utilizado para rega, para limpezas exteriores e para abastecimento dos depósitos do 

serviço de incêndio.

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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ASPETO: BIODIVERSIDADE

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 58, 73-77

EN11 Localização em áreas protegidas ou adjacentes Princípio 8 -

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

Âmbito de reporte: Retalho

ASPETO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-54, 60, 89-90

EN15 Emissões Diretas de Gases com Efeito de Estufa (Âmbito 1) Princípios 7 e 8 -

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

Âmbito de reporte: Retalho

EN16 Emissões Indiretas de Gases com Efeito de Estufa (Âmbito 2) Princípios 7 e 8 -

EN12 Impactes na biodiversidade Princípio 8 -

Ver Relatório de Sustentabilidade 2015, secção “Contribuição para a sustentabilidade do pescado” – páginas 73-77.

Âmbito de reporte: Retalho

EN13 Habitats protegidos ou restaurados Princípio 8 -

Não existiram operações conducentes a alterações dos habitats envolventes, que suscitassem a restauração dos mesmos.  

A Política de Pescado penaliza métodos de pesca destrutivos de habitats (ex.: pesca de arrasto de fundo).

Âmbito de reporte: Retalho

Evolução das emissões de GEE (âmbito 1), por fonte 2013 2014 2015

Emissões associadas ao consumo de gás natural (t CO
2
e) 947 967 916

Emissões associadas ao consumo de gás propano (t CO
2
e) 145 140 138

Emissões associadas ao consumo de gasóleo das lojas (t CO
2
e) 355 363 361

Emissões associadas ao consumo de gasóleo de veículos de transporte de mercadorias (t CO
2
e) 26.842 27.895 27.915

Emissões associadas ao consumo de gasóleo das viaturas de colaboradores (t CO
2
e) 5.560 5.441 6.471

Emissões associadas ao consumo de gasolina de viaturas de colaboradores (t CO
2
e) 50 29 34

EMISSÕES TOTAIS DE GEE – DIRETAS (T CO
2
E) 33.900 34.834 35.834

Evolução das emissões de GEE (âmbito 2), por fonte 2013 2014 2015

Emissões associadas ao consumo de eletricidade - indiretas (t CO
2
e) 158.308 156.572 204.648
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EN17 Outras Emissões Indiretas de Gases com Efeito de Estufa (Âmbito 3) Princípios 7 e 8 -

EN18 Intensidade das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) Princípios 7 e 8 -

EN19 Iniciativas de redução das emissões de gases com efeito de estufa e a redução alcançada Princípios 8 e 9 -

Ver resposta ao indicador EN6.

Evolução das emissões de GEE (Âmbito 3), por fonte 2013 2014 2015

Emissões procedentes de valorização energética (t CO2e) 66 84 88

Emissões procedentes de valorização orgânica (t CO
2
e) 150 193 202

Emissões procedentes de aterro sanitário (t CO
2
e) 3.758 3.711 3.674

EMISSÕES DE ÂMBITO 3 - GESTÃO DE RESÍDUOS (T CO
2
E) 3.974 3.989 3.965

Emissões de GEE (Âmbito 3), por fonte 2013 2014 2015

Emissões totais de GEE (t CO
2
) 196.182 195.395 244.272

Volume de negócios (M€) 4.821 4.974 5.014

RÁCIO DE INTENSIDADE DAS EMISSÕES DE GEE (T CO
2  

/ M€) 41 39 49

Nota: Indicador divulgado apenas desde 2014, segundo as diretrizes GRI G4.

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Emissões evitadas mediante eletricidade produzida através de fonte de energia renovável (t CO
2
 e) 2013 2014 2015

Redução evitada (t CO
2
 e) 2.830 3.411 3.647

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Eletricidade - Comercializadores % CO
2
 (g/kWh) Observação

EDP SU 0,93% 185,49 Valor publicado no website da EDP SU - Ano 2015

GF FENOSA 1,22% 370,81 Valor fornecido pela GN FENOSA - últimos 12 meses disponíveis - Dez 14/ Nov 15

RAM-MADEIRA 4,89% 452,19 Valor fornecido pela EDM - últimos 12 meses disponíveis – Dez 14 / Nov 15

ENDESA 92,55% 489,50 Valor reportado no website da ENDESA - Ano 2015

GALP 0,40% 420,22 Valor publicado pela GALP - últimos 12 meses disponíveis – Ago 14 / Jul 15

TOTAL 100,00% 483,11

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

FE (t CO2/t resíduo) Fonte (2015)

Valorização energética 0,021
De acordo com 2013 Government GHG Conversion Factors for Company Reporting:  
Methodology Paper for Emission Factors (July 2013),  não há alterações nos fatores

associados aos resíduos em 2013 face a 2012.
Valorização orgânica 0,021

Aterro sanitário 0,290

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Proporção de eletricidade consumida proveniente dos diferentes comercializadores referente ao ano 2015
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EN20 Emissões de substâncias destruidoras de ozono, por peso Princípios 7 e 8 -

EN21 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas Princípios 7 e 8 -

EN22 Total de efluentes líquidos classificados por qualidade e por destino Princípio 8 -

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

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

2013 2014 2015

Quantidade total de R22 emitida devido a fugas (kg) 1.080 860 0

CFC (TONELADAS EQUIVALENTES DE CFC-11) 0,059 0,047 0

Âmbito de reporte: Retalho

2013 2014 2015

Volume de efluente descarregado (m3) 520.595 496.172 485.194

Relativamente ao tratamento de águas residuais, a maioria dos efluentes líquidos gerados nas instalações são descarregados 

em coletores públicos, à exceção de quatro lojas (Anadia, Vagos, Cancela e Ribeira Brava) e cinco entrepostos (Azambuja,  

Plaza I, Plaza II, C1 e C2), onde esta condição não se verifica por ausência de infraestruturas públicas. As instalações referidas 

estão dotadas de estações de tratamento de águas residuais que dispõem de tratamento biológico (tratamento secundário)

Âmbito de reporte: Lojas Alimentares – Retalho – Portugal

2013 2014 2015

Emissões NOx - Consumo de gasóleo das lojas (t) 3,84 3,92 3,89

Emissões NOx - Consumo de gasóleo de veículos de transporte de mercadorias (t) 290,18 301,57 301,37

Emissões NOx - Consumo de gasóleo de viaturas de colaboradores (t) 60,11 58,82 69,86

Emissões NOx - Consumo de gasolina de viaturas de colaboradores (t) 0,43 0,25 0,28

Emissões totais de NOx (t) 354,57 364,56 375,41

Emissões SO2 - Consumo de gasóleo das lojas (t) 1,01 1,03 1,02

Emissões SO2 - Consumo de gasóleo de veículos de transporte de mercadorias (t) 76,17 79,16 79,11

Emissões SO2 - Consumo de gasóleo de viaturas de colaboradores (t) 15,78 15,44 18,34

Emissões SO2 - Consumo de gasolina de viaturas de colaboradores (t) 0,05 0,03 0,03

Emissões totais de SO2 (t) 93,02 95,66 98,51

Âmbito de reporte: Retalho

Fatores de emissão NOx SO
2

Unidade Fonte

Gasóleo 0,8 0,21 kg/GJ IPCC 2006

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

Nota: O cálculo deste indicador contabiliza os valores reportados nos indicadores EN3 e EN4.

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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EN23 Quantidade total de resíduos por tipo e por método de tratamento Princípio 8 -

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

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

EN24 Número e volume total de derrames significativos Princípio 8 -

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

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

Âmbito de reporte: Retalho.

2013 2014 2015

Resíduos perigosos (t) 1.369 1.737 2.175

Valorização (t) 1.369 1.737 2.175

Eliminação (t) 0 0 0

Resíduos não perigosos (t) 61.624 63.986 63.366

Valorização (t) 48.666 51.189 50.697

Eliminação (t) 12.958 12.797 12.669

Resíduos geridos totais (t) 62.993 65.723 65.541

2013 2014 2015

Taxa de valorização dos resíduos (%) 79,4% 80,5% 80,7%

2015

Resíduos Gerados pela atividade Sonae (t) 60,265

Resíduos Depositados pelos clientes nas lojas (t) 5.276

Total de Resíduos (t) 65.541

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

Maxmat e lojas localizadas em centros comerciais onde a gestão dos respetivos resíduos é efetuada pelo próprio centro comercial.
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ASPETO: PRODUTOS E SERVIÇOS

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 59-61, 83-93

EN27 Mitigação dos impactes ambientais de produtos e serviços Princípios 7 a 9 -

Ver Relatório de Sustentabilidade 2015, capítulo Better Planet (páginas 72-82) e EN7.

ASPETO: TRANSPORTE

EN30 Impactes ambientais significativos resultantes do transporte Princípio 8 -

Ver Relatório de Sustentabilidade 2015, página 79 a 80.

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

ASPETO: CONFORMIDADE

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015,

Páginas 55, 58, 65-73

EN29
Valor monetário de multas significativas e o número total de sanções não-monetárias, 
pelo não cumprimento das leis e regulações ambientais

Princípio 8 -

A Sonae considera que uma coima é significativa quando o valor monetário total é superior ou igual a 12.000€, por corresponder 

à coima mínima de uma contraordenação ambiental grave (Lei n.º 114/2015, de 28 de Agosto).

Na área do Retalho não houve multas significativas em 2015.

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

Eco-eficiência da frota contratada (% de veículos por norma cumprida) 2013 2014 2015

Norma EURO 3 5,9% 2,0% 2,2%

Norma EURO 4 28,3% 27,5% 20,7%

Norma EURO 5 65,8% 57,7% 47,4%

Norma EURO 6 - 12,8% 25,2%

Norma EURO 7 - - 4,4%

Âmbito de reporte: Retalho

EN28 Percentagem recuperada dos produtos vendidos e das suas respetivas embalagens Princípio 8 -

100% das embalagens dos produtos produzidos são recicláveis

Âmbito de reporte: Retalho.
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ASPETO: AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE FORNECEDORES

EN32 Fornecedores avaliados de acordo com critérios ambientais Princípio 8 -

2013 2014 2015

Retalho Não Alimentar

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - 229 256

N.º de fornecedores qualificados nacionais (n.º) - 83 91

N.º de fornecedores qualificados estrangeiros (n.º) - 146 165

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - 41% 45%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - 55% 63%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) - 35% 39%

Eletrónica

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - - 139

N.º de fornecedores qualificados nacionais (n.º) - - 5

N.º de fornecedores qualificados estrangeiros (n.º) - - 134

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - - 100%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - - 100%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) - - 100%

Retalho Alimentar

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - 714 573

N.º de fornecedores qualificados nacionais (n.º) - 442 376

N.º de fornecedores qualificados estrangeiros (n.º) - 272 197

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - 84% 84%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - 80% 81%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) - 92% 90%

Nota: Indicador reportado a partir de 2014, segundo as diretrizes GRI-G4.

Âmbito: Retalho
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Novas contratações (nº)
2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

<18 Anos 2 1 3 0 0 0 0 1 1

Dos 18 aos 34 anos 4.806 8.024 12.830 6.179 9.543 15.722 6.239 9.488 15.727

Dos 35 aos 44 anos 251 685 936 423 789 1.212 375 845 1.220

Dos 45 aos 54 anos 79 219 298 81 141 222 81 194 275

Dos 55 aos 64 anos 17 22 39 10 10 20 6 18 24

≥ 65 Anos 2 1 3 0 0 0 0 2 2

TOTAL 5.157 8.952 14.109 6.693 10.483 17.176 6.701 10.548 17.249

Taxa de novas contratações (%)
2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

<18 Anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dos 18 aos 34 anos 71% 66% 68% 80% 72% 75% 83% 74% 77%

Dos 35 aos 44 anos 9% 9% 9% 14% 10% 11% 12% 11% 11%

Dos 45 aos 54 anos 6% 7% 6% 6% 4% 4% 6% 5% 5%

Dos 55 aos 64 anos 6% 4% 5% 3% 1% 2% 1% 2% 2%

≥ 65 Anos 17% 50% 21% 0% 0% 0% 0% 17% 7%

TOTAL 47% 38% 41% 53% 41% 45% 54% 41% 46%

Taxa de rotatividade (%
2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

<18 Anos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Dos 18 aos 34 anos 13% 22% 34% 15% 23% 38% 24% 16% 41%

Dos 35 aos 44 anos 1% 2% 3% 1% 2% 4% 3% 1% 4%

Dos 45 aos 54 anos 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1%

Dos 55 aos 64 anos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

≥ 65 Anos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL 14% 24% 38% 17% 26% 43% 28% 18% 46%

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – PRÁTICAS LABORAIS

Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

ASPETO: DESEMPENHO

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 61, 93-98

LA1 Total de entradas, saídas e taxa de rotatividade de colaboradores, discriminado por sexo e por faixa etária Princípio 6 -
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Saída de colaboradores contratados 
no período de reporte (nº)

2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

<18 Anos 2 1 3 0 0 0 0 1 1

Dos 18 aos 34 anos 2.854 4.750 7.604 2.579 3.874 6.453 3.796 5.434 9.230

Dos 35 aos 44 anos 115 374 489 517 885 1.402 191 527 718

Dos 45 aos 54 anos 24 80 104 92 111 203 55 132 187

Dos 55 aos 64 anos 4 10 14 9 10 19 4 11 15

≥ 65 Anos 0 0 0 3 1 4 0 1 1

TOTAL 2.999 5.215 8.214 3.200 4.881 8.081 4.046 6.106 10.152

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

Portugal
2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

Número de colaboradores com 
direito a licença parental

10.996 23.486 34.482 11.469 24.268 35.737 11.553 24.301 35.854

Número de colaboradores que 
usufruíram a licença parental 

428 1.162 1.590 463 1.121 1.584 565 1.196 1.761

Número de colaboradores que 
retornaram ao trabalho após 
conclusão da licença parental

423 1.160 1.583 460 1.119 1.579 435 753 1.188

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

455 1.242 1.697 409 1.136 1.545 412 819 1.231

Taxa de usufruto (%) 4% 5% 5% 4% 5% 4% 5% 5% 5%

Taxa de retorno (%) 99% 99,8% 99,6% 99% 100% 100% 77% 63% 67%

Taxa de retenção (%) 99% 99% 99% 96% 98% 97% 73% 68% 70%

Espanha
2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

Número de colaboradores com 
direito a licença parental

- - - - - - 825 1.100 1.925

Número de colaboradores que 
usufruíram a licença parental 

- - - - - - 32 90 122

Número de colaboradores que 
retornaram ao trabalho após 
conclusão da licença parental

- - - - - - 27 55 82

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

- - - - - - 20 31 51

Taxa de usufruto (%) - - - - - - 4% 8% 6%

Taxa de retorno (%) - - - - - - 84% 61% 67%

Taxa de retenção (%) - - - - - - 63% 34% 42%

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha

LA3 Taxas de retorno e de retenção após licença parental discriminada por sexo
Princípios 

1, 3 e 6
-
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ASPETO: SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 62, 98-103

LA6
Tipo de lesões, dias perdidos, índice de absentismo e número de óbitos relacionados com o trabalho, 
discriminados por sexo

Princípio 1 -

Portugal
2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

Horas trabalháveis pelo 
total de colaboradores (h)

19.271.281 40.300.001 59.571.282 20.373.226 42.213.397 62.586.623 20.227.295 42.049.582 62.276.877

Número de óbitos1 0 0 0 0 1 1 2 1 3

Número de acidentes no 
local de trabalho

ND ND 1.401 ND ND 1.424 399 875 1.274

Número de acidentes 
em deslocação
casa-trabalho-casa

ND ND 169 ND ND 190 52 119 171

TOTAL ACIDENTES (n.º) ND ND 1.570 ND ND 1.614 451 994 1.445

TAXA DE ACIDENTES (%) ND ND 0,003% ND ND 0,003% 0,002% 0,002% 0,002%

Número de dias de 
ausência  por acidente 
profissional (d)

ND ND 25.989 ND ND 27.978 7.981 16.803 24.784

TAXA DE DIAS PERDIDOS 
POR ACIDENTE 
PROFESSIONAL (%)

ND ND 0,04% ND ND 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Número de dias de 
ausência  por doenças 
profissionais (d)

ND ND 354 ND ND 328 ND ND 363

TAXA DE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS (%)

ND ND 0% ND ND 0,001% ND ND 0,001%

Número total 
de dias perdidos (d)

ND ND 25.989 ND ND 28.306 ND ND 25.147

TAXA DE DIAS 
PERDIDOS (%)

ND ND 0,04% ND ND 0,05% ND ND 0,04%

Número de horas
 de absentismo (h)

534.089 2.702.543 3.236.632 621.757 3.090.008 3.711.765 673.142 3.315.934 3.989.076

TAXA DE 
ABSENTISMO (%)

3% 7% 5% 3% 7% 6% 3% 8% 6%
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Espanha
2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

Horas trabalháveis pelo 
total de colaboradores (h)

- - - - - - 1.203.349 1.608.501 2.811.850

Número de óbitos1 - - - - - - 0 0 0

Número de acidentes no 
local de trabalho

- - - - - - 16 32 48

Número de acidentes 
em deslocação
casa-trabalho-casa

- - - - - - 9 8 17

TOTAL ACIDENTES (n.º) - - - - - - 25 40 65

TAXA DE ACIDENTES (%) - - - - - - 0,002% 0,002% 0,002%

Número de dias de 
ausência  por acidente 
profissional (d)

- - - - - - 915 564 1.479

TAXA DE DIAS PERDIDOS 
POR ACIDENTE 
PROFESSIONAL (%)

- - - - - - 0,08% 0,04% 0,05%

Número de dias de 
ausência  por doenças 
profissionais (d)

- - - - - - - - -

TAXA DE DOENÇAS 
PROFISSIONAIS (%)

- - - - - - - - -

Número total 
de dias perdidos (d)

- - - - - - 1.265 832 2.097

TAXA DE DIAS 
PERDIDOS (%)

- - - - - - 0,11% 0,05% 0,07%

Número de horas
 de absentismo (h)

- - - - - - 27.592 134.328 161.920

TAXA DE 
ABSENTISMO (%)

- - - - - - 2% 8% 6%

1 Os óbitos reportados são referentes a acidentes na deslocação casa-trabalho-casa

Estas taxas são determinadas segunda a seguinte metodologia:

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

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

de colaboradores) x 100;

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

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

x 100;

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

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha
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LA7 Colaboradores com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas com a sua ocupação Princípio 1 -

Como parte de uma estratégia preventiva de gestão de segurança e saúde, foram desenvolvidas iniciativas direcionadas aos 

colaboradores com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas com a sua ocupação, nomeadamente:

1. Projeto de estudos ergonómicos (Continente);

2. Safety Alerts (ex.: colaboradores a operar compactadores);

3. Programa Observações Preventivas de Segurança;

4. Campanha “Abril, Segurança Mil” – Promoção de um conjunto de ações de sensibilização no âmbito da Segurança e Saúde, 

com o objetivo primordial em estimular iniciativas para melhorar a compreensão e gestão do stresse e riscos psicossociais 

relacionados com o trabalho.

Ver detalhes sobre prevenção de doenças relacionadas com a atividade laboral dos colaboradores na secção “Bem-estar e Satisfação Interna” do capítulo “Better People” do Relatório de Sustentabilidade 2015

2015

PROGRAMAS DE ACONSELHAMENTO Nº participantes

Dia da Mulher - 08 de Março Total de colaboradores

Massagens terapêuticas no local de Trabalho (Semana Europeia SST) 96

Vídeo Happy Sonae (Semana Europeia SST) Total de colaboradores

Estilos de Vida saudável (Semana Europeia SST) Total de colaboradores

Ginástica Laboral (Semana Europeia SST) Total de colaboradores

Maio - Mês do Coração Total de colaboradores

Maio - Mês do Coração - FP Cardiologia Total de colaboradores

Saúde em viagem Total de colaboradores

Dia Mundial da Alimentação Total de colaboradores

Dia Mundial da Alimentação (Unidades DOP Centro) 462

Gripe Total de colaboradores

Gripe (vacinação) 5.322

Ergonomia e Riscos Psicossociais no Trabalho | Consulta aos Colaboradores Total de colaboradores

Ergonomia e Riscos Psicossociais no Trabalho | diagnóstico na DRH 206

Tabagismo Total de colaboradores

Visão Total de colaboradores

Gravidez Total de colaboradores

Stress Total de colaboradores

Obesidade Infantil em Portugal Total de colaboradores

Hipertensão Total de colaboradores

Diabetes Total de colaboradores

Cancro da Pele Total de colaboradores

Cancro da Mama Total de colaboradores

Colesterol Total de colaboradores

Alergias Total de colaboradores

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO Nº participantes

Programa de auditorias de Segurança e Saúde no trabalho Todas as unidades

OUTRAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL Nº participantes

Instituto Português de Sangue e Transplantação - Recolhas 410 colaboradores

Programa DAE | Sonae Investimentos 1.302.277.772 (colaboradores e clientes)

Simulacros (Programa DAE | Sonae Investimentos) 171
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ASPETO: FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 61, 93-98

LA9 Formação Princípio 6 -

Total de Colaboradores por 
Categoria Funcional (n.º)

2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

Dirigentes/Diretores 361 168 529 388 178 566 410 197 607

Quadros superiores 79 109 188 108 130 238 147 100 247

Quadros médios e 
intermédios

1.248 1.470 2.718 1.290 1.559 2.849 1.305 1.618 2.923

Profissionais altamente 
qualificados e qualificados

6.009 15.810 21.819 6.026 15.810 21.836 5.790 15.418 21.208

Profissionais semi-
qualificados

264 916 1.180 289 980 1.269 323 1.144 1.467

Profissionais não 
qualificados

103 71 174 100 58 158 91 58 149

Praticantes/Aprendizes 2.933 4.941 7.874 3.268 5.553 8.821 3.487 5.766 9.253

Sonae SR
(Fora de Portugal)

- - 2.641 - - 2.155 - - 1.925

TOTAL 10.997 23.485 37.123 11.469 24.268 37.892 11.553 24.301 37.779

Total de Horas 
de Formação (h)

2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

Dirigentes/Diretores 18.562 7.937 26.498 17.457 8.785 26.242 17.063 8.697 25.760

Quadros superiores 2.083 2.624 4.707 2.787 3.910 6.697 4.465 6.655 11.120

Quadros médios e 
intermédios

49.834 56.275 106.108 55.237 62.558 117.795 54.813 67.939 122.752

Profissionais altamente 
qualificados e qualificados

153.972 393.461 547.434 191.803 502.350 694.153 195.061 452.260 647.321

Profissionais semi-
qualificados

5.390 23.892 29.281 7.692 28.520 36.212 10.279 31.887 42.166

Profissionais não 
qualificados

1.614 858 2.472 2.684 1.446 4.130 2.785 1.256 4.041

Praticantes/Aprendizes 105.464 197.106 302.571 124.062 219.277 343.340 117.760 184.337 302.097

Sonae SR
(Fora de Portugal)

- - 51.871 - - 63.583 - - 85.609

TOTAL 336.919 682.152 1.070.942 401.721 826.847 1.292.151 402.226 753.031 1.240.866
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Média de horas de
formação por categoria

e género

2013 2014 2015

Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL Masculino Feminino TOTAL

Dirigentes/Diretores 51 47 50 45 49 46 42 44 42

Quadros superiores 26 24 25 26 30 28 30 67 45

Quadros médios e 
intermédios

40 38 39 43 40 41 42 42 42

Profissionais altamente 
qualificados e qualificados

26 25 25 32 32 32 34 29 31

Profissionais semi-
qualificados

20 26 25 27 29 29 32 28 29

Profissionais não 
qualificados

16 12 14 27 25 26 31 22 27

Praticantes/Aprendizes 36 40 38 38 39 39 34 32 33

Sonae SR
(Fora de Portugal)

- - 20 - - 25 - - 44

TOTAL 31 29 29 30 31 30 35 31 33

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal + Sonae SR (Espanha, exceto Canárias)

LA10 Programas para a gestão de competências - -

2013 2014 2015

TOTAL AÇÕES 109.195 164.566 209.473
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PROGRAMAS 2015

Nº ações PT Nº horas

Academia Administrativa 276 3.063

Academia BIT 46 1.899

Academia Comercial 216 5.552

Academia de Auditoria e Procedimentos 17 2.122

Academia de Competências Transversais 668 23.815

Academia Sportzone 11.127 35.999

ACADEMIA WORTEN 12.584 10.130

Acolhimento e Integração 128 2.974

CARTÃO UNIVERSO 41.832 40.664

Condução de Empilhadores e Máquinas 273 3.895

Escola Centros Fabrico 197 6.117

Escola Logística 1.933 18.128

Escola Operações Continente 6.096 119.809

Escola Perecíveis 15.403 220.068

Escola Saude 5.310 32.305

FASHION ACADEMY 17.746 21.698

Formação DAE e Primeiros Socorros 99 3.026

Formação Processos/Sistemas (Workflows, SAP, Retek, Cadeia de Abastecimento, Quebra) 7.960 26.664

Formação técnica de fornecedores/produtos/Campanhas 21.126 29.127

Formação Vigilantes 7 1.152

Gestão Ambiental 1.960 4.849

IOP-Avaliação Desempenho 165 2.914

IOW/Melhoria contínua/Kaizen 24.947 326.523

MANAGEMENT & LEADERSHIP ACADEMY 102 19.673

MANIPULADORES DE CARNE 487 11.579

MANUTENCAO SUSTENTAVEL 7 5

NOTE 10 1.872 1.551

OMNICANAL WORTEN 6.606 13.339

PLANO INCENTIVOS BAGGA 216 192

SACOS PARA A VIDA 1.394 2.253

Segurança e Saúde no Trabalho 8.628 43.270

SMILE 18 464

WORTEN TRAINING CAMPUS 7.173 15.421

Outras Ações Formação 12.854 105.022

TOTAL AÇÕES 209.473 1.155.257

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

LA11 Percentagem de colaboradores que recebem regularmente avaliação de desempenho Princípio 6 -

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

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal
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LA12 Mão-de-obra por género, faixa etária e minoria Princípios 1 a 6 -

Portugal
2015

Faixa etária Masculino Feminino TOTAL

Dirigentes/ Diretores

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 26 7 33

Dos 35 aos 44 anos 170 103 273

Dos 45 aos 54 anos 152 76 228

Dos 55 aos 64 anos 60 11 71

≥ 65 anos 2 - 2

TOTAL 410 197 607

Quadros superiores

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 27 17 44

Dos 35 aos 44 anos 82 58 140

Dos 45 aos 54 anos 26 19 45

Dos 55 aos 64 anos 12 6 18

≥ 65 anos - - 0

TOTAL 147 100 247

Quadros médios 
e intermédios

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 428 514 942

Dos 35 aos 44 anos 538 759 1.297

Dos 45 aos 54 anos 274 297 571

Dos 55 aos 64 anos 63 48 111

≥ 65 anos 2 - 2

TOTAL 1.305 1.618 2.923

Profissionais altamente 
qualificados e qualificados

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 2,892 5,512 8,404

Dos 35 aos 44 anos 1,784 5,920 7,704

Dos 45 aos 54 anos 856 3,232 4,088

Dos 55 aos 64 anos 249 744 993

≥ 65 anos 9 10 19

TOTAL 5,790 15,418 21,208

Profissionais semi-qualificados

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 206 668 874

Dos 35 aos 44 anos 67 333 400

Dos 45 aos 54 anos 37 118 155

Dos 55 aos 64 anos 13 25 38

≥ 65 anos - - 0

TOTAL 323 1.144 1.467

Profissionais não qualificados

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 11 9 20

Dos 35 aos 44 anos 45 18 63

Dos 45 aos 54 anos 32 23 55

Dos 55 aos 64 anos 2 8 10

≥ 65 anos 1 - 1

TOTAL 91 58 149

Praticantes/Aprendizes

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 3.327 5.261 8.588

Dos 35 aos 44 anos 130 412 542

Dos 45 aos 54 anos 27 82 109

Dos 55 aos 64 anos 3 9 12

≥ 65 anos - 2 2

TOTAL 3.487 5.766 9.253

TOTAL COLABORADORES (n.º) 11.553 24.301 35.854
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Espanha
2015

Faixa etária Masculino Feminino TOTAL

Dirigentes/ Diretores

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos - - 0

Dos 35 aos 44 anos 2 - 2

Dos 45 aos 54 anos 1 - 1

Dos 55 aos 64 anos - - 0

≥ 65 anos 0

TOTAL 3 - 3

Quadros superiores

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos - - 0

Dos 35 aos 44 anos 7 - 7

Dos 45 aos 54 anos 3 - 3

Dos 55 aos 64 anos - - 0

≥ 65 anos - - 0

TOTAL 10 - 10

Quadros médios 
e intermédios

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 87 52 139

Dos 35 aos 44 anos 83 33 116

Dos 45 aos 54 anos 8 7 15

Dos 55 aos 64 anos 1 - 1

≥ 65 anos - - 0

TOTAL 179 92 271

Profissionais altamente 
qualificados e qualificados

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 203 417 620

Dos 35 aos 44 anos 72 158 230

Dos 45 aos 54 anos 16 19 35

Dos 55 aos 64 anos 1 5 6

≥ 65 anos - - 0

TOTAL 292 599 891

Profissionais semi-qualificados

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 2 - 2

Dos 35 aos 44 anos 3 - 3

Dos 45 aos 54 anos - - 0

Dos 55 aos 64 anos - - 0

≥ 65 anos - - 0

TOTAL 5 - 5

Profissionais não qualificados

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos - - 0

Dos 35 aos 44 anos - - 0

Dos 45 aos 54 anos - - 0

Dos 55 aos 64 anos - - 0

≥ 65 anos - - 0

TOTAL - - -

Praticantes/Aprendizes

<18 anos - - 0

Dos 18 aos 34 anos 292 359 651

Dos 35 aos 44 anos 37 39 76

Dos 45 aos 54 anos 5 9 14

Dos 55 aos 64 anos 2 2 4

≥ 65 anos - - 0

TOTAL 336 409 745

TOTAL COLABORADORES (n.º) 825 1,100 1,925
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LA13 Rácio entre os salários base e remuneração da mulher e do homem Princípios 1 a 6 -

Portugal 2013 2014 2015

Rácio do remuneração média por categoria funcional (F/M) 

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

Quadros superiores 0,90 0,91 0,96

Quadros médios e intermédios 0,87 0,88 0,91

Profissionais altamente qualificados e qualificados 0,98 0,99 0,98

Profissionais semi-qualificados 0,87 0,90 0,94

Profissionais não qualificados 0,86 0,90 0,90

Praticantes/Aprendizes 1,00 1,00 1,00

TOTAL 0,78 0,80 0,90

Espanha 2013 2014 2015

Rácio da remuneração média por categoria funcional (F/M) 

Dirigentes/Diretores - - -

Quadros superiores - - -

Quadros médios e intermédios - - 1,06

Profissionais altamente qualificados e qualificados - - 1,03

Profissionais semi-qualificados - - -

Profissionais não qualificados - - -

Praticantes/Aprendizes - - 1,03

TOTAL - - 1,11

Portugal 2013 2014 2015

Rácio do salário base médio por categoria funcional (F/M) 

Dirigentes/Diretores 0,79 0,81 0,82

Quadros superiores 0,90 0,91 0,96

Quadros médios e intermédios 0,87 0,88 0,91

Profissionais altamente qualificados e qualificados 0,98 0,99 0,99

Profissionais semi-qualificados 0,87 0,90 0,94

Profissionais não qualificados 0,86 0,90 0,90

Praticantes/Aprendizes 1,00 1,00 1,00

TOTAL 0,77 0,80 0,90

Espanha 2013 2014 2015

Rácio do salário base médio por categoria funcional (F/M) 

Dirigentes/Diretores - - -

Quadros superiores - - -

Quadros médios e intermédios - 0,99 1,09

Profissionais altamente qualificados e qualificados - 0,99 0,95

Profissionais semi-qualificados - 0 0

Profissionais não qualificados - - -

Praticantes/Aprendizes - 1,00 1,03

TOTAL - 0,91 1,11

Nota: Dados referentes a Espanha reportados apenas a partir de 2014.

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal e Espanha
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2013 2014 2015

RETALHO NÃO ALIMENTAR

N.º total de fornecedores (n.º) - 560 572

Nacionais - 146 144

Estrangeiros - 414 428

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - 225 251

Nacionais - 79 86

Estrangeiros - 146 165

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - 40% 44%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - 54% 60%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) - 35% 39%

ELETRÓNICA

N.º total de fornecedores (n.º) - - 139

Nacionais - - 5

Estrangeiros - - 134

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - - 139

Nacionais - - 5

Estrangeiros - - 134

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - - 100%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - - 100%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) - - 100%

RETALHO ALIMENTAR

N.º total de fornecedores (n.º) - 849 683

Nacionais - 552 465

Estrangeiros - 297 218

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - 714 573

Nacionais - 442 376

Estrangeiros - 272 197

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - 84% 84%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - 80% 81%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) - 92% 90%

Nota: Indicador reportado a partir de 2014, segundo as diretrizes GRI-G4.

Âmbito: Retalho

ASPETO: AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES PARA PRÁTICAS LABORAIS

LA14 Fornecedores avaliados com base em critérios relativos a práticas trabalhistas - -
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INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS

Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

ASPETO: PRÁTICAS DE INVESTIMENTO E DE PROCESSOS DE COMPRA

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 62, 98-108

HR1 Acordos de investimento e contratos com cláusulas de direitos humanos
Princípios 

1,2 e 6
-

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

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

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

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

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

Âmbito de reporte: Retalho

HR2 Formação em políticas e práticas de Direitos Humanos Princípios 1 e 6 -

Em 2015, um total de 23.508 colaboradores da área de Retalho (61% do total) receberam formação sobre políticas e procedimentos 

da organização relativos a questões de direitos humanos. Foram dedicadas no total 74.436 horas a formações neste âmbito.

Âmbito de reporte: Retalho

ASPETO: NÃO-DISCRIMINAÇÃO

HR3 Casos de discriminação e medidas tomadas
Princípios 

1,2 e 6
-

Em 2015, na Sonae não se verificaram casos de corrupção nem discriminação na Sonae.

Âmbito de reporte: Retalho

ASPETO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

HR4 Liberdade de associação e negociação coletiva
Princípios 

1 e 3
-

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

negociação coletiva 

Âmbito de reporte: Retalho
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ASPETO: TRABALHO INFANTIL

HR5 Risco de ocorrência de trabalho infantil
Princípios

1, 2 e 5
-

Por regra não se admitem menores de idade. Só excecionalmente se admitem menores entre os 16 e 18 anos e sempre em 

cumprimento dos requisitos legais.

Âmbito de reporte: Retalho

ASPETO: TRABALHO FORÇADO E ESCRAVO

HR6 Risco de ocorrência de trabalho forçado e escravo
Princípios 

1, 2 e 4
-

Na Sonae, não existe qualquer trabalho forçado. Os riscos na cadeia de valor são minimizados por processos de controlo existentes.

Âmbito de reporte: Retalho

ASPETO: AVALIAÇÃO

HR9 Operações submetidas a avaliações de Direitos Humanos Princípios 1 a 7 -

Em 2015 não foi registada nenhuma operação que tenha sido objeto de reavaliações de Direitos Humanos e/ou avaliações de 

impacte neste aspeto.

Âmbito de reporte: Retalho
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ASPETO: AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM DIREITOS HUMANOS

HR10 Fornecedores avaliados com base em critérios relacionados com Direitos Humanos
Princípios

1, 2 e 6
-

2013 2014 2015

RETALHO NÃO ALIMENTAR

N.º total de fornecedores (n.º) - 560 572

Nacionais - 146 144

Estrangeiros - 414 428

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - 225 251

Nacionais - 79 86

Estrangeiros - 146 165

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - 40% 44%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - 54% 60%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) 35% 39%

RETALHO ALIMENTAR

N.º total de fornecedores (n.º) - 849 683

Nacionais - 552 465

Estrangeiros - 297 218

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - 714 573

Nacionais - 442 376

Estrangeiros - 272 197

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - 84% 84%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - 80% 81%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) 92% 90%

ELETRÓNICA

N.º total de fornecedores (n.º) - - 139

Nacionais - - 5

Estrangeiros - - 134

N.º total de fornecedores qualificados (n.º) - - 139

Nacionais - - 5

Estrangeiros - - 134

Percentagem total fornecedores qualificados (%) - - 100%

Percentagem de fornecedores nacionais qualificados (%) - - 100%

Percentagem de fornecedores estrangeiros qualificados (%) - - 100%

Nota: Indicador reportado a partir de 2014, segundo as diretrizes GRI-G4.

Âmbito: Retalho
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INDICADORES SOCIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

ASPETO: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 47-55, 63-73

PR1 Avaliação dos impactes dos produtos na saúde e segurança - -

Temos em conta os impactos na saúde e segurança dos produtos Marca Própria (alimentar, não alimentar, desporto, têxtil e 

eletrónica) nas várias fases do ciclo de vida dos seus produtos. Por exemplo, ao nível dos produtos eletrónicos, realizamos junto 

do fabricante o desenvolvimento da imagem do produto, da embalagem e do manual. Todo o processo de fabrico deste tipo de 

produtos é acompanhado através de várias inspeções. Ao nível alimentar, efetuamos a pesquisa e desenvolvimento de produto, 

por exemplo, através da otimização do seu perfil nutricional.

Avaliação dos impactes por fase do ciclo de vida
2015

Alimentar Não alimentar Têxtil Desporto Eletrónica

AUDITORIAS A FORNECEDORES

N.º total de fornecedores 683 572 262 191 139

Nacionais 465 144 82 23 5

Estrangeiros 218 428 180 168 134

N.º total de fornecedores auditados 572 251 0 0 124

Nacionais 375 86 0 0 0

Estrangeiros 197 165 0 0 124

Percentagem total de fornecedores auditados (%) 83,7% 43,9% 0% 0% 89,2%

Percentagem de fornecedores nacionais auditados (%) 80,6% 59,7% 0% 0% 0,0%

Percentagem de fornecedores estrangeiros auditados (%) 90,4% 38,6% 0% 0% 92,5%

Análises a produtos de marca própria
2015

Alimentar Não alimentar Têxtil Desporto Eletrónica

Total de análises (n.º) 87.179 9.556 43.886 23.008 703

Em laboratórios internos 81.929 3.780 37.206 19.268 495

Em laboratórios externos 5.250 5.776 6.680 3.740 208

Âmbito de reporte: Retalho



RELATÓRIO DE sustentabilidade

160ANEXOS

 ‘15

PR5 Satisfação de clientes - -

ASPETO: ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 47-55, 58, 65-73

PR3 Rotulagem de produtos e serviços - -

Ver detalhes sobre rótulos dos produtos de marca própria na secção do Relatório de Sustentabilidade 2015 “Better Purpose - 

Responsabilidade nos produtos de marca própria”, páginas 58 a 65.

Informação na rotulagem dos produtos de marca própria - Não Alimentar 2015

Origem do produto ou serviço Sim

Composição, com especial atenção a substâncias potencialmente prejudiciais ao ambiente ou à sociedade Sim

Utilização segura e correta do produto ou serviço Sim

Eliminação do produto e impactos ambientais e sociais subjacentes Sim

N.º total de categorias de produtos com rotulagem específica (nº) 191

N.º total de categorias de produtos (nº) 386

Percentagem de categorias de produto com rotulagem específica (%) 49

Âmbito: Retalho

Número de sugestões e reclamações registadas por insígnia 2013 2014 2015

Continente 64.943 67.930 48.148

Continente Modelo - - 15.409

Continente Bom Dia - - 3.294

MO 7.466 6.900 6.632

Zippy 2.237 2.317 2.390

Worten 21.449 16.703 20.964

Vobis 28 - -

Sport Zone 2.198 6.545 9.454

Well's 4.525 5.223 5.834

Bom Bocado / Bagga 342 382 421

Note! 76 118 146

Loop 1 - -

Outros 893 677 101

Total 104.158 106.795 112.793

Âmbito: Retalho
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ASPETO: CONFORMIDADE

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 47-55, 62, 103-108

PR9
Montante das multas e coimas significativas por incumprimento de leis e regulamentos relativos ao 
fornecimento e utilização de produtos e serviços

- -

ASPETO: COMUNICAÇÕES DE MARKETING

PR6 Venda de produtos banidos ou disputados - -

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

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

Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares – e pela APAN – Associação Portuguesa de Anunciantes – têm por objetivo a alteração 

do tipo de bebidas e alimentos publicitados através da televisão, publicações e internet, que são dirigidas a crianças com menos 

de 12 anos.

Adicionalmente, a Sonae não vende qualquer tipo de produto contestado ou banido, nas geografias onde opera.

Âmbito de reporte: Retalho

2013 2014 2015

N.º total de sanções administrativas ou judiciais impostas por não cumprir com as leis ou regulamentos 
relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços

69 66 33

Valor monetário total de multas significativas (€) 90.096 130.886 81.676

Âmbito: Retalho
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 ‘15

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL – SOCIEDADE

Indicador GRI Descrição
UN Global
Compact

Fonte

ASPETO: COMUNIDADE

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 52-55, 59, 78-83

SO1 Envolvimento com a comunidade local Princípio 1 -

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

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

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

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

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

Informação sobre estas iniciativas e exemplos estão descritos ao longo do relatório (págs. 19-24 e 69-73 do Relatório de 

Sustentabilidade de 2015). 

Nota: Ver indicadores EC7 e EC8.

Âmbito de reporte: Retalho

ASPETO: CORRUPÇÃO

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 47-55, 61-62, 93-98, 103-108

SO3 Unidades de negócio alvo de análise de riscos à corrupção Princípio 10 -

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

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

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

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

este risco, não existindo reporte de nenhum caso.

Âmbito de reporte: Sonae

SO4 Formação em políticas e práticas de anti-corrupção Princípio 10 -

Apesar de o risco de corrupção não ser considerado um risco prioritário para o negócio, em 2015, foi dada formação relacionada 

com políticas e práticas de anti-corrupção a 2.958 colaboradores, não gestores.

Âmbito de reporte: Retalho - Portugal

SO5 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Princípio 10 -

Não se verificaram casos de corrupção em 2015.

Âmbito de reporte: Retalho



163ANEXOS

ASPETO: CONFORMIDADE

Abordagem de Gestão (DMA – Disclosure on Management Approach)
Relatório de Sustentabilidade 2015, 

páginas 47-55, 62, 103-108

SO8
Valor monetário de multas e número total de sanções não monetárias por não 
cumprimento de leis e regulações

- -

ASPETO: AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES RELATIVAMENTE A IMPACTOS NA SOCIEDADE

SO9 Fornecedores avaliados com base em critérios relativos a impactos na sociedade - -

2015

Valor total das multas e coimas (€) 1.891 €

N.º total de sanções não monetárias (n.º) 0

N.º total de processos movidos contra a empresa (n.º) 2

Âmbito de reporte: Retalho – Portugal

2013 2014 2015

RETALHO NÃO ALIMENTAR

N.º total de fornecedores com qualificação D e E (n.º) - 6 12

Nacionais - 0 1

Estrangeiros - 6 11

Percentagem total fornecedores com qualificação D e E (%) - 1% 2%

Percentagem de fornecedores nacionais com qualificação D e E (%) - 0% 0%

Percentagem de fornecedores estrangeiros com qualificação D e E (%) 1% 2%

RETALHO ALIMENTAR

N.º total de fornecedores com qualificação D e E (n.º) - 0 2

Nacionais - 0 2

Estrangeiros - 0 0

Percentagem total fornecedores com qualificação D e E (%) - 0% 1%

Percentagem de fornecedores nacionais com qualificação D e E (%) - 0% 1%

Percentagem de fornecedores estrangeiros com qualificação D e E (%) 0% 0%

ELECTRÓNICA

N.º total de fornecedores com qualificação D e E (n.º) - - 22

Nacionais - - 0

Estrangeiros - - 22

Percentagem total fornecedores com qualificação D e E (%) - - 18%

Percentagem de fornecedores nacionais com qualificação D e E (%) - - 0%

Percentagem de fornecedores estrangeiros com qualificação D e E (%) - - 18%

Nota: Indicador reportado a partir de 2014, segundo as diretrizes GRI-G4.

Âmbito: Retalho
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Verificação independente 
do Relatório de Sustentabilidade 2015 

 
 

Introdução 

Fomos solicitados pela Sonae, SGPS, S.A. (Sonae), para procedermos à verificação independente, de 
garantia limitada de fiabilidade, do “Relatório de Sustentabilidade 2015” (Relatório). A verificação foi 
efectuada de acordo com as instruções e critérios definidos pela Sonae, referidos e divulgados no 
Relatório, e com os princípios e a abrangência descritos no Âmbito. 

Responsabilidades 

O Conselho de Administração da Sonae é responsável pela preparação do Relatório e divulgação da 
informação de desempenho apresentada e seus critérios de avaliação bem como pelos sistemas de 
controlo interno, processos de recolha, agregação, validação e relato da mesma. A nossa 
responsabilidade consiste na elaboração de um relatório contendo o nosso parecer sobre a adequação 
daquela informação baseada nos procedimentos de verificação independente que efectuámos e por 
referência aos termos acordados. Não assumimos qualquer responsabilidade perante qualquer outro 
propósito, pessoas ou organizações. 
 

Âmbito 

Os nossos procedimentos de revisão foram planeados e executados de acordo com o International 
Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000), e com referência à Global Reporting 
Initiative, versão 4 (G4), de forma a obter um grau moderado de segurança sobre a adequação da 
informação constante do Relatório bem como dos sistemas e processos que lhe servem de suporte. A 
extensão dos nossos procedimentos é menor que a de uma auditoria e, por consequência, o nível de 
fiabilidade é mais baixo, consistindo em indagações e testes analíticos e algum trabalho substantivo. 

A nossa verificação teve por âmbito os dados nacionais relativos aos indicadores de desempenho da 
atividade de retalho, apresentados no Relatório e no documento "Indicadores GRI 2015" (incluído no 
site corporativo da Sonae). 

Parte da informação requerida pela versão G4 está disponível no Relatório e Contas 2015 e Relatório 
do Governo da Sociedade, documentos que deverão ser consultados para obtenção de um 
entendimento completo sobre as atividades desenvolvidas, governo da sociedade e desempenho do 
Grupo. 

Nesta verificação independente, os nossos procedimentos consistiram em: 

(i) Indagações à gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às matérias 
incluídas no relato; 

(ii) Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de 
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social; 
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(iii) Verificar numa base de amostra a eficácia dos sistemas e processos de recolha, agregação, 
validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através de cálculos e 
validação de dados reportados; 

(iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

(v) Executar, numa base de amostra, alguns procedimentos de consubstanciação da informação, 
através de obtenção de evidência sobre informação reportada; 

(vi) Comparação dos dados financeiros e económicos com os constantes do “Relatório e Contas 2015” 
e das “Demonstrações Financeiras 2015”, auditados pelo auditor financeiro externo, para aferir 
sobre a validação externa da informação reportada; 

(vii) Analisar o processo de definição da materialidade dos temas incluídos no Relatório, de acordo 
com metodologia descrita;  

(viii) Confirmar a existência de dados e informações requeridos para cumprir com a versão G4 da GRI, 
na opção “De Acordo – Essencial”. 

Confidencialidade e Independência 

Internamente, a PwC SROC rege-se por regras éticas e deontológicas de confidencialidade e 
independência bastante rígidas. Assim, em todos os aspetos da nossa colaboração, a Sociedade e os 
seus colaboradores mantêm estrita confidencialidade da informação obtida no desempenho das suas 
funções e completa independência face aos interesses da Sonae. 

Adicionalmente, desenvolvemos o nosso trabalho em alinhamento com os requisitos de independência 
da norma ISAE 3000, incluindo o cumprimento das políticas de independência da PwC e do código de 
ética do International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA). 

Conclusões 

Com base no trabalho efectuado de acordo com os termos de referência e com o Âmbito, nada chegou 
ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os sistemas e processos de recolha, agregação, 
validação e relato da informação constante do Relatório não estão a funcionar de forma apropriada e 
que a informação divulgada, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes 

Tendo por base a nossa verificação do Relatório e das Diretrizes do GRI versão G4, com os 
pressupostos incluídos no âmbito, concluímos que o Relatório inclui os dados e a informação 
requeridos para o cumprimento da opção ‘De Acordo – Essencial’, prevista na GRI, na sua versão G4. 
 
Lisboa, 30 de março de 2016 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda. 
representada por 

 
António Joaquim Brochado Correia, ROC 
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Ao Conselho de Administração da 
Sonae, SGPS, S.A. 
 
 

Verificação independente 
do Relatório de Sustentabilidade 2015 

 
 

Introdução 

Fomos solicitados pela Sonae, SGPS, S.A. (Sonae), para procedermos à verificação independente, de 
garantia limitada de fiabilidade, do “Relatório de Sustentabilidade 2015” (Relatório). A verificação foi 
efectuada de acordo com as instruções e critérios definidos pela Sonae, referidos e divulgados no 
Relatório, e com os princípios e a abrangência descritos no Âmbito. 

Responsabilidades 

O Conselho de Administração da Sonae é responsável pela preparação do Relatório e divulgação da 
informação de desempenho apresentada e seus critérios de avaliação bem como pelos sistemas de 
controlo interno, processos de recolha, agregação, validação e relato da mesma. A nossa 
responsabilidade consiste na elaboração de um relatório contendo o nosso parecer sobre a adequação 
daquela informação baseada nos procedimentos de verificação independente que efectuámos e por 
referência aos termos acordados. Não assumimos qualquer responsabilidade perante qualquer outro 
propósito, pessoas ou organizações. 
 

Âmbito 

Os nossos procedimentos de revisão foram planeados e executados de acordo com o International 
Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000), e com referência à Global Reporting 
Initiative, versão 4 (G4), de forma a obter um grau moderado de segurança sobre a adequação da 
informação constante do Relatório bem como dos sistemas e processos que lhe servem de suporte. A 
extensão dos nossos procedimentos é menor que a de uma auditoria e, por consequência, o nível de 
fiabilidade é mais baixo, consistindo em indagações e testes analíticos e algum trabalho substantivo. 

A nossa verificação teve por âmbito os dados nacionais relativos aos indicadores de desempenho da 
atividade de retalho, apresentados no Relatório e no documento "Indicadores GRI 2015" (incluído no 
site corporativo da Sonae). 

Parte da informação requerida pela versão G4 está disponível no Relatório e Contas 2015 e Relatório 
do Governo da Sociedade, documentos que deverão ser consultados para obtenção de um 
entendimento completo sobre as atividades desenvolvidas, governo da sociedade e desempenho do 
Grupo. 

Nesta verificação independente, os nossos procedimentos consistiram em: 

(i) Indagações à gestão e principais responsáveis das áreas em análise para compreender o modo 
como está estruturado o sistema de informação e a sensibilidade dos intervenientes às matérias 
incluídas no relato; 

(ii) Identificar a existência de processos de gestão internos conducentes à implementação de 
políticas económicas, ambientais e de responsabilidade social; 
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(iii) Verificar numa base de amostra a eficácia dos sistemas e processos de recolha, agregação, 
validação e relato que suportam a informação de desempenho supracitada, através de cálculos e 
validação de dados reportados; 

(iv) Confirmar a observância de determinadas unidades operacionais às instruções de recolha, 
agregação, validação e relato de informação de desempenho; 

(v) Executar, numa base de amostra, alguns procedimentos de consubstanciação da informação, 
através de obtenção de evidência sobre informação reportada; 

(vi) Comparação dos dados financeiros e económicos com os constantes do “Relatório e Contas 2015” 
e das “Demonstrações Financeiras 2015”, auditados pelo auditor financeiro externo, para aferir 
sobre a validação externa da informação reportada; 

(vii) Analisar o processo de definição da materialidade dos temas incluídos no Relatório, de acordo 
com metodologia descrita;  

(viii) Confirmar a existência de dados e informações requeridos para cumprir com a versão G4 da GRI, 
na opção “De Acordo – Essencial”. 

Confidencialidade e Independência 

Internamente, a PwC SROC rege-se por regras éticas e deontológicas de confidencialidade e 
independência bastante rígidas. Assim, em todos os aspetos da nossa colaboração, a Sociedade e os 
seus colaboradores mantêm estrita confidencialidade da informação obtida no desempenho das suas 
funções e completa independência face aos interesses da Sonae. 

Adicionalmente, desenvolvemos o nosso trabalho em alinhamento com os requisitos de independência 
da norma ISAE 3000, incluindo o cumprimento das políticas de independência da PwC e do código de 
ética do International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA). 

Conclusões 

Com base no trabalho efectuado de acordo com os termos de referência e com o Âmbito, nada chegou 
ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que os sistemas e processos de recolha, agregação, 
validação e relato da informação constante do Relatório não estão a funcionar de forma apropriada e 
que a informação divulgada, não esteja isenta de distorções materialmente relevantes 

Tendo por base a nossa verificação do Relatório e das Diretrizes do GRI versão G4, com os 
pressupostos incluídos no âmbito, concluímos que o Relatório inclui os dados e a informação 
requeridos para o cumprimento da opção ‘De Acordo – Essencial’, prevista na GRI, na sua versão G4. 
 
Lisboa, 30 de março de 2016 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda. 
representada por 

 
António Joaquim Brochado Correia, ROC 


