
Relatório de
Sustentabilidade
Sonae SGPS, S.A.

06





1. Mensagem do Presidente

2. Abordagem empresarial e portfólio de negócios do Grupo Sonae
2.1 Modelo de Governo da Sociedade
 Estrutura Accionista
 Estrutura de Gestão da Holding
 Provedor Sonae

3. A nossa abordagem para o desenvolvimento sustentável
 Criação de Valor para o Accionista
 O Ambiente no Modelo de Governo da Sociedade
 Conhecimento
 Comunidade e Educação
3.1 O papel da Sonae SGPS relativamente às práticas de gestão das sub-holdings
 O Global Compact e o Desenvolvimento Sustentável
3.2. Valores e Princípios
3.3. A Gestão de Novos Riscos: Estratégicos e Operacionais
 Processo de Gestão de Risco no Grupo
 Modelo de Gestão de Risco

4. Compromissos e Orientações para as sub-holdings

5. Principais marcos do Grupo rumo à sustentabilidade

6. Exemplos da Estratégia de Sustentabilidade em curso nas sub-holdings
6.1 Gestão de Risco
6.2 Eco-Eficiência
6.3 Cadeia de Negócios
6.4 Capital Humano
6.5 Diálogo com os Stakeholders
6.6 Envolvimento com a Comunidade

7. Novos Riscos transformados em Novos Mercados e Novos Negócios

Glossário

05

07
10
10
10
13

15
15
16
16
17
18
18
19
22
24
25

27

29

33
33
38
46
50
56
62

69

74

.Índice



A publicação do 1º Relatório de Sustentabilidade do Grupo 
Sonae refl ecte a nossa intenção de comunicarmos de uma forma 
transparente com os nossos principais stakeholders, em particular 
com os investidores, os colaboradores e com o público em geral. 
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 Mensagem do Presidente1.

Este Relatório descreve como a sustentabilidade é integrada nas práticas e estrutura de gestão do Grupo Sonae, com 
particular ênfase no modelo de governo da sociedade e de gestão de risco; descreve também os compromissos que a 
Sonae SGPS, como empresa mãe do Grupo, assume em relação às sub-holdings, no seu papel de gestão de um portfólio 
de negócios diversificado; e ainda, as várias práticas de sustentabilidade que foram ou estão a ser implementadas em 
todo o Grupo Sonae. O Relatório demonstra que a Sonae, para além de criar valor económico, age de forma responsável 
tanto a nível ambiental como social.
Apesar deste ser o primeiro relatório de sustentabilidade do Grupo, é uma continuação do trabalho iniciado em 2001, 
quando publicámos o primeiro Relatório Ambiental da Sonae. Cada uma das sub-holdings tem realizado progressos 
na concretização de acções que visam a sustentabilidade, como o demonstram as páginas seguintes. Todas as sub-
holdings, com excepção da Sonae Capital, publicaram Relatórios de Sustentabilidade em 2007. No caso da Sonae Sierra, 
2006 é o terceiro ano consecutivo em que um excelente relatório de sustentabilidade é publicado, um feito do qual 
nos orgulhamos.
As características, a história e os sectores de mercado específicos de cada um dos negócios do Grupo, têm sido factores 
determinantes na forma como a sustentabilidade continua a ser integrada no modelo de governo das diferentes sub-
holdings e explicam as diferentes velocidades de implementação. Como gestores de um portfólio, encorajamos as 
nossas sub-holdings no sentido de melhorarem, constantemente, a forma através da qual integram as questões sociais 
e ambientais nas suas práticas de gestão, procurando desenvolver critérios de avaliação e comunicação adequados 
e a anteciparem novas tendências que conduzam a novas oportunidades de negócio associadas à sustentabilidade. 
No entanto, devido aos desafios e circunstâncias específicos de cada negócio, cada sub-holding é responsável por 
identificar oportunidades concretas que possam resultar desta abordagem integrada e por definir a melhor estratégia 
para maximizar a criação de valor.
Para além do papel principal da Sonae SGPS na identificação das directrizes globais do Grupo nesta área, outra 
das suas principais funções é desempenhar um papel activo nas organizações internacionais em que a agenda da 
sustentabilidade está a ser desenvolvida e definida. A este respeito a Sonae SGPS continua a desempenhar um papel 
activo no World Business Council for Sustainable Development e nas actividades organizadas pela filial Portuguesa desta 
organização, o BCSD Portugal.
Em 2004, a Sonae SGPS assinou o Global Compact das Nações Unidas, tendo agora anualmente de disponibilizar 
informação sobre a forma como aplica e cumpre os 10 princípios deste compromisso voluntário, nomeadamente na 
área das práticas laborais, ambientais e anti-corrupção. Estes são temas em que o Grupo tem trabalhado activamente 
para melhorar. Também em 2005, a Sonae SGPS subscreveu a World Safety Declaration, um documento que foi aprovado 
no XVII Congresso Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, que estabelece como objectivo a fixação de metas e 
a definição de critérios de avaliação sobre as melhorias introduzidas na segurança dos locais de trabalho, exortando 
as empresas signatárias a cooperarem na busca das melhores soluções e a reportarem os resultados dos esforços 
desenvolvidos no próximo Congresso Mundial de Saúde e Segurança no Trabalho, a realizar em 2008. A Sonae estará 
presente neste evento e participará activamente.
Neste documento, relatamos as nossas práticas e explicamos as nossas ambições e compromissos, mas também 
aceitamos as nossas limitações. Ao mesmo tempo comprometemo-nos a melhorar o nosso desempenho nestas áreas 
que são tão cruciais para as empresas e a sociedade em geral.

Belmiro de Azevedo
Presidente
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A Sonae iniciou a sua actividade em 1959, no negócio dos  derivados da madeira, sendo, 
actualmente, um Grupo diversificado e integrado, formado por diferentes equipas de gestão. 
Em 2006, o Grupo Sonae gerou um volume de negócios de 4.383 milhões de euros e empregou 
directamente 33.181 pessoas de diferentes continentes, culturas e raças. Em Portugal, o valor 
acrescentado bruto (VAB) gerado para a sociedade corresponde a 0,8% do VAB Português e 
os nossos colaboradores representam 0,6% da população portuguesa empregada.
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 Abordagem empresarial e portfólio
de negócios do Grupo Sonae

2.

A Sonae foi fundada em 1959, na Maia, com o objectivo 
de produzir termolaminados decorativos. Durante as 
primeiras duas décadas cresceu como uma pequena 
e média empresa centrada no sector dos produtos 
derivados da madeira. Foi na década de 80 que a empresa 
iniciou um período de rápida expansão, coincidindo 
com a entrada do país na Comunidade Europeia. Neste 
período, a empresa iniciou um processo de diversificação, 
inicialmente através da aquisição de uma cadeia de 
supermercados e, mais tarde, lançando o primeiro 
hipermercado Continente em Portugal.

Actualmente, a SONAE SGPS, SA é responsável pela gestão 
de um portfólio de negócios diversificado que inclui: a 
Modelo Continente (retalho alimentar e não alimentar), a 
Sonae Sierra (desenvolvimento, gestão e investimento em 
centros comerciais), a Sonaecom (telecomunicações fixas 
e móveis, media, Internet e tecnologias de informação) e a 
Sonae Capital (turismo, serviços de engenharia e promoção 
imobiliária, corretagem de seguros e gestão de risco e 
capital de desenvolvimento).

Durante este período de expansão, as várias empresas 
do grupo desenvolveram as suas actividades de forma 
independente, identificando estratégias específicas face 
aos seus mercados. A Sonae Indústria, a primeira área de 
negócio do Grupo no sector dos painéis derivados de 

“Se possuímos os recursos  financeiros adequados, estabilidade accionista, uma gestão 
profissional e  bons níveis de formação integrados na nossa cultura e princípios,  então 
estão reunidos os ingredientes fundamentais para trabalharmos em conjunto, como 
uma equipa e alcançarmos o sucesso no longo prazo”

Belmiro de Azevedo, discurso dirigido aos  Directores da Sonae Indústria, 26 de Setembro de 2000, Tróia, Portugal

madeira, foi alvo de uma autonomização do Grupo em 2005. 
A autonomização foi considerada necessária, para permitir à 
Sonae Indústria melhorar o acesso a mercados financeiros 
internacionais e consolidar o seu crescimento futuro.

Actualmente, a Modelo Continente opera unicamente 
em Portugal, mas pondera opções para um futuro 
crescimento no estrangeiro. A Sonae Sierra centrou-se 
numa estratégia de internacionalização. Neste momento, 
possui um portfólio de grandes centros comerciais em 
construção e em actividade no Brasil, Alemanha, Grécia, 
Espanha e Itália, para além de Portugal. A Sonaecom 
opera em Portugal desde 1994 (mas só em 1999 passou 
a designar-se Sonaecom), na área das Telecomunicações, 
Media e Software e Sistemas de Informação (SSI). A Modelo 
Continente esteve cotada na Euronext Lisboa, entre 1987 
e 2006, a Sonae Sierra entre 1997 e 2001. Actualmente, 
apenas a Sonae SGPS e a Sonaecom estão cotadas na 
Euronext Lisboa.

Tendo em consideração os impactos sociais e económicos 
do Grupo Sonae, comprometemo-nos publicamente a 
desenvolver as nossas actividades económicas com base 
nos princípios do desenvolvimento sustentável, o que 
implica um desafio contínuo para maximizar os impactos 
positivos e minimizar os impactos negativos no ambiente 
e na sociedade.
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Cada uma das quatro sub-holdings tem impactos ambientais 
e sociais específicos, resultantes das actividades que 
desenvolvem, tal como se ilustra no quadro que se segue.

Num mundo tão complexo como o actual, os impactos, 
riscos e oportunidades do Grupo estão interligados e 
envolvem factores económicos, ambientais, sociais e de 
governo societário. Este relatório tem como objectivo 
informar os nossos stakeholders sobre a forma como 
temos gerido esses riscos e impactos.

Modelo Continente Sonae Sierra Sonaecom Sonae Capital

. Energia

. Transportes

. Resíduos

. Alterações Climáticas

. Utilização do Solo

. Cadeia de abastecimento 

. Energia

. Transportes

. Resíduos

. Alterações Climáticas

. Consumo de Água

. Utilização do Solo

. Cadeia de abastecimento

. Energia

. Resíduos

. Campos Electromagnéticos 

. Energia

. Resíduos

. Transportes

. Água

. Utilização do Solo

A
m

b
ie

n
ta

is

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

. Criação de postos de trabalho   
 directos e indirectos
. Envolvimento com a   
 comunidade
. Saúde e Segurança   
  (colaboradores, lojistas,  
 fornecedores e visitantes)
. Procurement responsável
. Satisfação dos colaboradores
. Cadeia de abastecimento

. Inclusão digital

. Envolvimento com a   
 comunidade
. Saúde e Segurança        
 (colaboradores, clientes e  
 visitantes)
. Satisfação dos colaboradores
. Sociedade de Informação

. Criação de postos de   
 trabalho directos e indirectos
. Envolvimento com a   
 comunidade
. Saúde e Segurança      
 (colaboradores, clientes e   
 visitantes)
. Segurança alimentar 
. Satisfação dos colaboradores

So
ci

ai
s

Principais impactos por sub-holding

O portfólio do Grupo apresenta actualmente a seguinte estrutura:

Sonae SGPS

Modelo Continente Sonae Sierra Sonaecom Sonae Capital

100% 50% 51,92% 100%

Retalho Alimentar e Retalho Não Alimentar Centros Comerciais Telecomunicações Serviços

Portugal

Portugal
Espanha

Grécia
Alemanha

Itália
Brasil

 1 Software e Sistemas de Informação=  Percentagem de Capital Disperso

Portugal

Portugal
França
Brasil

Hipermercados
Supermercados

Electrodomésticos / Electrónica Consumo
Vestuário

Equipamento e Artigos de Desporto
Equipamento Informático

Bricolage e Jardim
Vestuário de Criança e Puericultura

Agências de Viagens
Área Saúde

Telecomunicações Móveis

Sierra Investments
Sierra Management
Sierra Development
Sonae Sierra Brazil

Móveis
Fixas

Media
S&SI1

Turismo
Promoção Imobiliária

 e Engenharia
Facility Management

Corretagem de Seguros
e Gestão do Risco

Capital de 
Desenvolvimento
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Sonae Capital

Nº Total de Colaboradores = 33181; 
67% Mulheres; 33 % Homens
Nº Total de Colaboradores em Portugal = 98%
Nº Total de Colaboradores no estrangeiro = 2%

Permanente
A Termo Certo

Tipos de Contrato de trabalho

85%

15%

Modelo Continente
Sonae Sierra
Sonaecom

Empregos directos por sub-holding

94%

2%1%3%

O Nosso Capital Humano
Colaboradores (em 31.12.2006)

A Nossa Criação de Riqueza
Valor Económico Gerado e Distribuído em 2006 
(em milhões de euros)

Total do Valor 
Económico 
Gerado

Valor Económico 
Total Distribuído 

Valor Económico 
Retido

0

1.
00

0

2.
00

0

3.
00

0

4.
00

0

5.
00

0

6.
00

0

A importância do Grupo Sonae para a Economia Portuguesa em 2006:

O Valor  Acrescentado Bruto (VAB), em Portugal, representa 0,8% do VAB Português
Os colaboradores em Portugal representam 0.6% da totalidade da população 
Portuguesa empregada 

Impactos económicos e sociais do Grupo Sonae

VAB   = Volume de negócios + Variações de stocks + Trabalhos 
para a própria empresa + Proveitos suplementares – Custo 
das mercadorias vendidas e das matérias consumidas – 
Fornecimentos e serviços externos

A Nossa Riqueza
Valor Económico Distribuido pelos stakeholders

Custos Operacionais
Custos com Pessoal
Investidores
Estado

Estrutura do Valor Económico Distribuído

82%

1%4%

13%

Custos Operacionais = Fornecimentos e Serviços Externos + Custo das 
Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas + Outros Custos
Custos com Pessoal = Salários e Benefícios dos Colaboradores
Pagamentos aos Investidores = Encargos Financeiros + Dividendos
Pagamentos ao Estado = Impostos (excluíndo impostos diferidos)

Riqueza Gerada pelo Grupo Sonae 2006

Volume de Negócios (Vendas + serviços prestados) 4.384

Volume de Negócios em Portugal 4.060

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 1.112

Resultado Operacional (EBIT) 357

Resultado Operacional Líquido (EBITDA)             599

Valores em milhões de Euros

Para obter informações financeiras mais detalhadas sobre o Grupo 
Sonae,  por favor consulte a secção Investidores em www.sonae.pt

401

4.536

4.937
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 Modelo de Governo da Sociedade

Em simultâneo com o crescimento do Grupo Sonae, tem 
existido uma preocupação constante na adopção das 
melhores práticas de gestão a nível mundial, quanto ao 
governo da sociedade e ao desenvolvimento sustentável, 
bem como na necessidade de compreender as tendências  
emanadas das organizações internacionais para antecipar 
as tendências de gestão e potenciais oportunidades de 
negócio. Os nossos valores e princípios, publicados em 
1999, reflectem esta realidade e são, presentemente, 
absolutamente compatíveis com as exigências da 
sociedade internacional. A Sonae procura associar-se 
a organizações internacionais de referência, exigindo 
a si própria uma contínua actualização e melhoria das 
suas práticas de gestão, para que estas correspondam 
às expectativas dos vários stakeholders e da sociedade 
em geral.

Estrutura Accionista do Grupo Sonae
A Efanor Investimentos, empresa familiar presidida por 
Belmiro de Azevedo, tem uma participação maioritária 
na Sonae SGPS. A 31 de Dezembro de 2006, esta empresa 
detinha aproximadamente 53% das acções e 56% dos 
direitos de voto. A Sonae SGPS está cotada na Euronext 
Lisboa. O restante capital encontra-se disperso.

Apesar do Grupo Sonae ser controlado por Belmiro 
de Azevedo, através de uma participação maioritária, 
no capital social e direitos de voto, a gestão do Grupo 
não corresponde à de uma empresa familiar típica, 

“As questões de governo e de transparência de uma sociedade relativamente 
aos mercados são a pedra angular de uma economia de mercado, sustentável e 
credível. Depende de todos nós contribuirmos para a preservação da credibilidade e 
sustentabilidade do modelo económico no qual a organização da nossa sociedade se 
baseia...
... [nós somos] cada vez mais responsáveis pela transparência e pela forma como 
preparamos, controlamos e comunicamos informação relevante aos mercados. 
Sabemos que esta informação é vital para a  tomada de decisões dos investidores e 
entidades financeiras”

2.1.

em que os laços familiares se sobrepõem ao mérito 
individual e em que, por vezes, as questões familiares 
interferem nos negócios.

Consideramos que, a existência de um accionista de 
referência, activo e interventor proporciona maior 
estabilidade de gestão, contribui para uma visão 
consistente de longo prazo, facilita o processo de 
motivação dos colaboradores e conduz a uma maior 
abertura na adopção de atitudes inovadoras, ao mesmo 
tempo que promove uma abordagem equilibrada em 
relação a todos os accionistas e restantes stakeholders. 
Significa, também, que não existem conflitos entre 
accionistas pela partilha do poder, nem entre os interesses 
dos accionistas e os dos gestores. As responsabilidades 
são claras e focadas o que determina a existência de 
uma gestão baseada na confiança e na transparência.

Estrutura de Gestão da Holding
Uma gestão que se apoia num único accionista de 
referência tem de ter a melhor equipa de gestores, 
com elevado nível de motivação, curiosidade e desejo 
de aprender novos conceitos e ideias e que sejam 
suficientemente corajosos para questionar o status quo e 
propor novas abordagens aos negócios. É fundamental 
a existência de discussão franca e transparente sobre a 
estratégia de negócio e sobre a implementação dessa 
estratégia.

“... temos, ao longo dos anos, tomado sistematicamente decisões claras a favor do 
comércio justo e livre, de uma comunicação  transparente com as autoridades e a 
sociedade, da coesão social interna do Grupo e  apoiámos activamente organizações 
internacionais que se dedicam a disseminar  princípios de boa governação. Fomos 
a primeira empresa Portuguesa a aderir ao World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) e fomos também, um dos fundadores da sua representação em 
Portugal. Aderimos, também, ao European  Corporate Governance Institute.”

Belmiro de Azevedo, IV Reunião de Directores – Sonae  Sierra, Dezembro de 2004
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“É crucial que a empresa tenha capacidade, a nível interno, para desenvolver medidas 
que permitam avaliar estratégias, fazer o acompanhamento da gestão e antecipar, de 
forma crítica, os riscos a monitorar e os sistemas de controlo interno a implementar. E, 
ao mesmo tempo, assegurar a sua sustentabilidade a médio/longo prazo, através da 
adopção de políticas ambientais, sociais e laborais que preservem os recursos naturais 
e que valorizem o capital humano.” 

Belmiro de Azevedo, XX Economic Round Table Meeting, Novembro de 2002, Barcelona
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Conselho de Administração
Presidente: Belmiro de Azevedo

Executivos
Álvaro Portela

Ângelo Paupério
Nuno Jordão

Paulo de Azevedo

Não-Executivos
Álvaro Cuervo
Luiz Lampreia

Michel Bon
Nuno de Azevedo

Comissão de Auditoria e Finanças
Presidente: Michel Bon

Álvaro Cuervo
Luiz Lampreia

Nuno de Azevedo

Comissão de Nomeação e Remunerações
Presidente: Belmiro de Azevedo

Luiz Lampreia
Michel Bon

Vice Presidentes
Álvaro Portela

Ângelo Paupério

Vice Presidentes
Nuno Jordão

Paulo de Azevedo

Comissão Executiva
Presidente: Belmiro de Azevedo

Relações com Investidores  José Luis Amorim

Comunicação  Cristina Carneiro 

Recursos Humanos  José Côrte-Real

Planeamento e 
Controlo de Gestão

 José Luís Amorim
Finanças

André Sousa

Assessoria Legal
Luzia Gomes Ferreira

Auditoria e Gestão 
de Risco 

Domingos Sequeira

Assessoria Fiscal
David Ferreira

Sonae SGPS
Decisões Estratégicas de Gestão

Decisões de Implementação
de Estratégia

Aprova:
. Relatório e Contas
. Estratégia Anual de 

Gestão do Portfólio de 
Negócios

. Plano de Negócios 
Anual e suas alterações 
significativas

Responsável por:
. Gestão Operacional
. Gestão do Portfólio
 de Negócios
. Coordenação Financeira
. Gestão das Carreiras 

dos Gestores de Topo

A Comissão Executiva da 
Sonae SGPS é constituída

pelos Presidentes de cada uma 
das sub-holdings do Grupo

Existem também órgãos de partilha e coordenação 
tais como:
. Comissão de Finanças
. Comissão de Auditoria
. Grupo Consultivo de Recursos Humanos
. Fórum de Inovação
. Fórum de Sustentabilidade

Consequentemente, a Sonae desenvolveu medidas para 
assegurar que:

. as estratégias são avaliadas

. a gestão diária é analisada de forma crítica

. os riscos são monitorados

. existe um sistema de controlo interno em 
permanente actualização

. os negócios são sustentáveis a médio e longo prazo

. são adoptadas políticas ambientais de forma a 
melhorar a eco-eficiência e a minimizar os impactos 
ambientais do Grupo 

. são adoptadas políticas sociais de forma a maximizar 
o capital humano da empresa

O quadro seguinte representa os dois principais órgãos 
de gestão da Sonae SGPS: o Conselho de Administração, 
constituído por 5 membros executivos e por 4 não-
executivos (dos quais, 3 são independentes) e a Comissão 
Executiva. Uma importante característica desta última, 
reside no facto de ser constituída pelos Presidentes de 
cada uma das sub-holdings. Desta forma, existe uma 
ligação directa entre cada uma das áreas de negócio e 
a Holding, facilitando a partilha transversal de estratégias 
em todo o Grupo. É concedida autonomia a cada uma das 
sub-holdings, quanto aos melhores meios para gerir cada 
negócio, ao mesmo tempo que existe uma partilha de 
ideias e coordenação de actividades ao nível da gestão 
de topo do Grupo.



Provedor Sonae 
O Grupo Sonae sempre disponibilizou, através de 
fax, correio electrónico ou da sua página na Internet 
(www.sonae.pt), o acesso directo dos colaboradores e 
do público em geral ao Provedor do Grupo Sonae, o 
qual reporta directamente ao Presidente do Conselho 
de Administração do Grupo. Este provou ser um meio 
eficaz de comunicação de reclamações, que são objecto 
de análise por um director funcional da Sonae SGPS, 
para garantir a independência e a liberdade de opinião 
e o tratamento equitativo e justo das reclamações. Em 
todas as empresas os colaboradores são encorajados a 
contribuir com sugestões e a comunicar às chefias todas 
as situações que possam prejudicar a sua actividade ou 
que possam ameaçar o seu bem-estar.

O Provedor Sonae em 2006

Em 2006, foram recebidas 1 573 reclamações pelo provedor do Grupo Sonae.

O tempo médio de resolução das reclamações apresentadas em 2006 foi de 34 dias, 
com uma tendência de diminuição em todos os trimestres, atingindo os 22 dias no 
último trimestre do ano. Tendo em consideração o número total de reclamações e 
a complexidade das mesmas, esta é uma demonstração do esforço realizado pelos 
serviços envolvidos para melhorar o tempo de resolução.

As reclamações que não tinham sido resolvidas até ao final de 2006 (2% ou 38 casos) 
estão relacionadas com casos recentes ou ainda em análise.

A maior parte das reclamações provém de clientes (99%, em 2006).
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 A nossa abordagem para o desenvolvimento
sustentável 

3.

O tema da sustentabilidade no  Grupo Sonae tem, desde 
sempre, feito parte do desenvolvimento estratégico 
da empresa. O desenvolvimento sustentável e a sua 
aplicação aos negócios tornaram-se numa das principais 
preocupações do Grupo, ao mesmo tempo que foram 
considerados uma oportunidade para desenvolver novos 
negócios e reduzir custos.  

O capital humano tem um papel essencial na estratégia 
de crescimento do Grupo. Para além da formação, que 
depende das necessidades de aperfeiçoamento de 
cada colaborador, estes são encorajados a desenvolver 
a criatividade e a procurar sempre a excelência. “O gosto 
pela excelência, e pelo constante desafi o aos negócios, 
exige uma cultura de permanente inovação e de espírito 
empreendedor”1: situação que só pode ser alcançada 
com uma equipa responsável e profi ssional.

Do mesmo modo as questões ambientais tiveram 
sempre um papel importante na gestão do Grupo. 
Foram organizadas várias sessões de formação sobre 
eco-efi ciência, para promover uma cultura interna que 
possibilite a identifi cação de novas práticas, com o 
objectivo de minimizar o consumo de água e energia e 
maximizar a recuperação de resíduos.

Esta abordagem tem sido progressivamente incorporada 
no nosso modelo de gestão e implementada em cada 
uma das sub-holdings, através de acções adaptadas aos 
respectivos negócios. Progredimos na forma como temos 
posto em prática os princípios do desenvolvimento 
sustentável, mas reconhecemos a necessidade de 
desenvolver uma abordagem mais estruturada da 
sustentabilidade, em particular no que se refere às 
directrizes das melhores práticas internacionais e à 
crescente importância da informação não-fi nanceira.

“Somos a favor da competitividade e acreditamos que uma das características 
fundamentais para o sucesso das organizações deve ser a preocupação com o 
desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores, bem como a força da sua liderança.

Do ponto de vista da Responsabilidade Social Empresarial, a empresa não pode ser 
apenas uma máquina de fazer dinheiro. Para além de proporcionarem o máximo retorno 
ao investimento dos accionistas, as empresas têm de ganhar o respeito das sociedades 
em que operam, mantendo a coesão social, protegendo o ambiente e assegurando, a 
longo prazo, a sustentabilidade do planeta em que vivemos.”

Belmiro de Azevedo, Leadership Forum, London Business School, Novembro de 2006

1 Belmiro de Azevedo, Leadership Forum, London Business School, Novembro 2006

. Eco-Efi ciência

. Gestão Ambiental Responsável

. Implementação de Sistemas de   
 Gestão Ambiental

Governo
da sociedade

Ambiental

A Abordagem da Sonae para o Desenvolvimento Sustentável

Social

. Conhecimento

. Delegação de Poderes

. Adequação das   
 habilitações às funções 
. Criatividade
. Questionar o status quo
. Envolvimento com a   
 Comunidade (social, apoio  
 educativo)

. Valores

. Princípios Empresariais

. Gestão do Risco

. Transparência

. Órgãos Transversais de  
 partilha e coordenação 

Criação de Valor
 para o Accionista 

Criação de Valor para o Accionista
A gestão da sustentabilidade signifi ca gerir a empresa de 
forma a maximizar a sua rentabilidade, ao mesmo tempo 
que se integram as questões ambientais, sociais e de 
governo da sociedade na estratégia de negócio, dado que 
estes aspectos têm infl uência no desempenho fi nanceiro. 
É um tema complexo, que levou, em 1994, o Presidente 
do Conselho de Administração a convidar todas as sub-
holdings a desenvolver uma atitude ambientalmente 
responsável face ao negócio e a considerarem o ambiente 
como uma vantagem competitiva.

Maximização do Valor Económico
Futuro da Empresa
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Conhecimento

Em 2004, o Sonae Learning Centre foi constituído na sede 
do Grupo, na Maia. Este Centro destina-se, acima de 
tudo, aos quadros superiores e técnicos, e o seu principal 
objectivo consiste em proporcionar formação, organizar 
conferências, seminários, cursos de curta e média duração, 
exposições e eventos sociais de vários tipos. 

O Sonae Learning Centre desenvolveu sessões de 
formação específicas para unidades de negócio, 
mas também cursos de longa duração tais como 
Pós-Graduações, concebidas especificamente para 
satisfazer as necessidades dos nossos colaboradores. 
Estas formações são desenvolvidas em parceria com 
universidades Portuguesas e Internacionais. Alguns dos 
nossos colaboradores fazem MBAs e outros cursos de 
pós-graduação nas principais Business Schools da Europa.

Ano Nº

2005 18.694

2006 19.062

Nº de colaboradores do Grupo presentes 
nos cursos do Sonae Learning Centre 

Na Sonae, as pessoas devem ter vontade de 
aprender e devem abraçar a mudança como 
parte das suas carreiras (resumo do discurso 
de Belmiro de Azevedo, Reunião de Directores 
da Sonae Indústria, Setembro de 2000, Tróia.)

Para conseguirmos desenvolver um sistema de gestão 
empresarial que seja capaz de compreender, antecipar e 
incorporar os desafios que o actual mundo dos negócios 
representa para as nossas actividades, devemos ser capazes 
de questionar o status quo e pensar de forma criativa. 
Conhecimentos constantemente actualizados e a contínua 
procura da excelência, constituem as pedras angulares de 
uma organização inovadora, moderna e arrojada. 

A formação de todos os colaboradores da Sonae é, assim, 
um factor que diferencia a gestão do Grupo, dado que 
existe um desafio constante no sentido da aprendizagem.

O Ambiente no Modelo de Governo da Sociedade
Em 1995, a Sonae foi um dos membros fundadores do 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
Tal facto demonstra que, mesmo nessa época, estávamos 
convencidos de que as questões ambientais se tornariam 
factores fundamentais para o sucesso das empresas e 
que as estratégias de negócio baseadas nos princípios do 
desenvolvimento sustentável representavam boas práticas 
de governo das empresas.

Entre 1995 e 2000, o Grupo Sonae realizou vários 
workshops, conferências e programas internos de 
eco-eficiência, e em 1999 lançou o programa ECO2XXI, 
destinado a promover a eco-eficiência em todo o Grupo. 
No ano 2000, a Sonae alargou o número de elementos 
que constituem o Fórum de Ambiente, integrando 
os Coordenadores Ambientais de cada sub-holding. 
Constituiu uma plataforma para a partilha de informações, 
experiências e boas práticas em todo o Grupo, e para 
desafiar as sub-holdings a agir nas questões ambientais. 
O Fórum foi responsável pelo planeamento, organização 
e realização de eventos de formação e sensibilização, 
bem como pela comunicação da temática ambiental a 
todos os negócios da Sonae. Foi também responsável 
pelo aconselhamento ao Conselho de Administração em 
questões ligadas ao ambiente. O Presidente do Fórum foi 
designado pelo Conselho de Administração.

Em 2001, o Grupo Sonae publicou o primeiro relatório 
ambiental. Um novo relatório foi publicado em 2003, 
incluindo os principais indicadores ambientais de cada 
uma das sub-holdings. Entre 2000 e 2004, foi também 
publicada uma Newsletter ambiental trimestral 
- a Eco Notícias - para distribuição junto de todos os 
colaboradores do Grupo, disponível tanto em papel 
como em formato digital, na Internet, para aumentar a 
consciência ambiental e encorajar as boas práticas.

Em 2005, o Fórum de Ambiente evoluiu para um 
Fórum de Sustentabilidade e em 2006, todas as sub-
holdings foram convidadas a reforçar as suas estratégias 
de sustentabilidade e a publicar relatórios de 
sustentabilidade. Algumas sub-holdings já começaram 
este processo, enquanto outras estão apenas a dar início a 
uma abordagem mais estruturada da gestão sustentável.
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Comunidade e Educação
Acreditamos que temos um papel a desempenhar na 
sociedade actual, de forma a minimizar problemas de 
ordem social que fazem parte da sociedade em que 
operamos. Reconhecemos também que o acesso a 
actividades culturais, através de parcerias com indivíduos 
ou organizações, podem significar um grande contributo 
para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, o Grupo 
Sonae desenvolve iniciativas de cariz social através das 
suas sub-holdings para apoiar projectos que conduzam a 
resultados de longo prazo para a comunidade.

Apesar de ser uma organização independente do 
Grupo Sonae, é de mencionar a Fundação Belmiro de 
Azevedo, uma instituição privada de solidariedade que 
apoia a inovação e a mudança a favor da comunidade, 
especialmente através das artes, ciência, tecnologia, 
educação e formação. Através de donativos das sub-
holdings à Fundação, o Grupo contribui para um nível 
mais elevado de instrução e de exigência da sociedade 
civil. Cada sub-holding interage com a comunidade por si 
só, ou através da Fundação.

A Fundação apoia ainda os filhos dos colaboradores 
através da atribuição de bolsas de estudo aos jovens 
com excelentes resultados escolares, para encorajar 
o seu progresso escolar. Entre 2000 e 2006, as sub-
holdings doaram, através da Fundação, um total de 
aproximadamente 24 milhões de euros.

Desde 1986 que a Sonae organiza o Programa Contacto, 
uma iniciativa anual para a qual são convidados finalistas de 
Universidades portuguesas e jovens recém formados com 
MBAs. Mais de 3.500 estudantes universitários participaram no 

programa desde então, e várias centenas foram convidados 
para integrarem o Grupo.

Em 2006, o Programa Contacto contou com a presença 
de cerca de 300 alunos finalistas universitários. Durante 
o evento, os participantes ficaram a conhecer o Grupo 
e tiveram a oportunidade de contactar com alguns 
quadros superiores da Sonae. Os principais objectivos 
do programa são permitir que jovens talentos fiquem a 
conhecer os negócios do Grupo Sonae e a descoberta do 
potencial de gestão de qualidade em Portugal.
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 “Uma cultura de inovação e empreendedorismo exige [...] uma cultura de assumpção 
dos riscos. O que, por sua vez, implica confiança nas pessoas, criar organizações em 
que estas sejam individualmente encorajadas a lutar contra o conformismo, propor 
constantemente novas soluções. O que impõe, ainda, a existência de sistemas de 
compensação e reconhecimento, que não se baseiem apenas nos resultados, no sentido 
literal do termo.”

Belmiro de Azevedo, Leadership Forum, London Business School, Novembro de 2006

Quando definiu os “Dez Princípios Orientadores”, Belmiro de Azevedo afirmou também 
que os valores“... devem ser duradouros, não devem ser um código, no sentido de uma 
doutrina ou mantra, nem podem ser demasiado específicos sob pena de se tornarem 
demasiado dogmáticos, não permitindo a liberdade suficiente para as empresas 
alterarem os seus comportamentos, mantendo os valores.” 

Belmiro de Azevedo, O Valor e os Limites dos Códigos de Ética na Actividade Empresarial

3.1. O papel da Sonae SGPS relativamente às 
práticas de gestão das sub-holdings

O Grupo partilha um conjunto de valores e princípios, 
um modelo de governo da sociedade e metodologias 
de gestão do risco comuns, através dos quais é 
expectável e desejável que cada sub-holding evolua 
e cresça de acordo com as oportunidades por elas 
identificadas nos mercados em que operam. O Grupo 
Sonae é constituído por muitas empresas, organizadas 
em sub-holdings, cada uma em diferentes fases de 
desenvolvimento em certas áreas.

O Global Compact e o Desenvolvimento 
Sustentável
Em 2004, a Sonae SGPS subscreveu os dez princípios 
do Global Compact das Nações Unidas, que solicita às 
empresas que adoptem, promovam e implementem, 
no âmbito da sua esfera de influência, um conjunto de 
valores fundamentais nas áreas dos Direitos Humanos, 
Normas Laborais, Ambiente e Anti-Corrupção. A Sonae 
comprometeu-se assim, publicamente a comunicar a 
forma como esses princípios são aplicados na gestão 
corrente do Grupo.

Alguns destes princípios, tais como a inexistência de 
trabalho infantil ou forçado e a existência de medidas 
de combate à corrupção estão, não só incorporados 
na legislação Portuguesa, como também são parte 
integrante dos valores e princípios da Sonae, sendo 
aplicados por todos os colaboradores, em todos os 
países em que o Grupo opera.

O crescimento do Grupo Sonae teve por base uma 
estrutura de gestão pequena e ágil, concebida para 
permitir que cada empresa tivesse a capacidade de 
se adaptar, antecipar e reagir à mudança, que é uma 
das vantagens competitivas básicas para o sucesso de 
qualquer empresa.

Esta abordagem de gestão já era uma realidade em 1985, 
altura em que o Presidente definiu os “dez princípios 
orientadores” para os gestores da Sonae (ver pág. 20). Já 
então existia a preocupação de fazer crescer o negócio 
de forma estável e uniforme, permitindo ao mesmo 
tempo criatividade, flexibilidade e liberdade de acção 
aos gestores das empresas do Grupo, para encorajar 
uma atitude audaz na identificação de oportunidades 
de negócio, não correndo o risco de as desperdiçar por 
excesso de burocracia ou por questões funcionais. Mas, 
para este modelo de gestão ter sucesso, são necessários 
recursos humanos com elevado grau de profissionalismo 
que combinem audácia e sentido de responsabilidade 
pelas suas acções com uma atitude que questione o 
mundo que os rodeia.

Este estilo de gestão está directamente associado à 
capacidade de liderança e à visão do seu líder, que 
constantemente desafia o status quo, não só dentro da 
empresa como também fora dela, ao mesmo tempo que 
serve de exemplo pessoal de frugalidade e racionalidade 
na gestão dos negócios do Grupo e nos seus hábitos 
pessoais de trabalho. 
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Reconhecemos, no entanto, algumas limitações em 
relação à nossa capacidade de controlar as práticas 
de alguns dos nossos fornecedores. Apesar de não 
termos conhecimento de nenhum caso concreto na 
cadeia de valor das nossas sub-holdings, assumimos o 
compromisso de, em caso de incumprimento destes 
princípios, encontrarmos de imediato alternativa a 
esses fornecedores. Cada uma das sub-holdings sempre 
desenvolveu e continuará a desenvolver acções que 
nos aproximem destes princípios, e existem claramente 
alguns aspectos que urge resolver, no futuro, através 
de acções mais específicas. Uma dessas acções será 
uma análise mais profunda da nossa capacidade de 
promovermos, em conjunto com estes stakeholders, 
a mudança das práticas de gestão dos nossos 
fornecedores e sub-empreiteiros.

Ao subscrever o Global Compact, a Sonae SGPS espera 
motivar as suas sub-holdings a avançar no sentido da 
incorporação das questões sociais, ambientais e humanas 
de forma mais estruturada na sua gestão corrente. É 
da responsabilidade de cada sub-holding desenvolver 
as abordagens, metodologias e acções a implementar 

“A ética no mundo empresarial [...] refere-se ao relacionamento entre as empresas e a 
sociedade... A realidade com que nos deparamos actualmente é a de que as empresas 
precisam do aval da sociedade para desenvolverem a sua actividade. Ou, por outras 
palavras, as empresas têm de conquistar o respeito da sociedade para poderem 
operar.

Até em países onde os nossos concorrentes tiram partido das formas locais de fazer 
negócio através de subornos, devemos recusar tal prática e seguir os nossos valores de 
integridade e transparência sem qualquer tipo de compromisso. Mesmo que tenhamos 
que perder um negócio ou desistir de operar num país, valerá a pena no futuro.

Não somos obrigados a estabelecer acordos que não se encaixam na política do 
Grupo. Quanto mais nos recusarmos a fazê-lo, maior será a nossa contribuição para um 
relacionamento transparente com os nossos concorrentes, autoridades e clientes.”

Belmiro de Azevedo, IV Reunião de Directores – Sonae Sierra, Dezembro de 2004

Valores e Princípios3.2.

Sempre existiu um conjunto de valores e princípios 
integrados nas boas práticas de gestão do Grupo. 
Desde 1985 que os dez “princípios orientadores”, a 
seguir mencionados, têm constituído parte integrante 
da gestão corrente. Destinam-se especificamente aos 
gestores do Grupo e estão centrados nos principais 
atributos, a que cada um deve aspirar. Já nessa altura, 

a ênfase foi colocada, por um lado no equilíbrio entre 
as qualidades de liderança, desenvolvimento pessoal e 
competição e, por outro, na integridade, ética pessoal e 
envolvimento com a comunidade.

analisando, de forma contínua e evolutiva, a relação da 
sustentabilidade com a actividade principal de cada uma 
delas. Para que tal se torne possível, é fundamental que o 
processo inclua elementos-chave, tais como, criatividade, 
visão de futuro e sentido de oportunidade.

Acreditamos que reforçar a sustentabilidade dos 
principais negócios e o modelo de governação das nossas 
empresas é fundamental para manter o contínuo sucesso 
da empresa.
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“Nenhuma empresa pode justifi car o não cumprimento destes [10] princípios, ou de 
valores tais como a integridade, a ética pessoal e a responsabilidade social. A luta contra 
a corrupção, tanto pública como privada, sempre esteve e continuará a estar no topo 
das prioridades de um Grupo como a Sonae.” 

Belmiro de Azevedo, Leadership Forum, London Business School, Novembro de 2006

“Para um Grupo da dimensão da Sonae, que opera em diversos países com diferentes 
culturas [...], não existe frequentemente outro caminho que não seja o de cumprir os 
nossos princípios. Os nossos Valores e Princípios podem ser encarados como a corrente 
que nos une, assegurando a nossa força e futuro comum.”

Belmiro de Azevedo, IV Reunião de Directores – Sonae Sierra, Dezembro de 2004

Os dez princípios orientadores são:

01. Ser líder, ou candidato a líder 
02. Melhorar continuamente os seus conhecimentos
03. Estar disponível e ser fi sicamente resistente durante os 

períodos de trabalho mais exigentes
04. Aceitar críticas de superiores e subordinados, e ter a 

capacidade de responder de forma construtiva
05. Ter um grande respeito pelo trabalho dos seus 

subordinados, assegurando que estes têm sempre 
boas condições de trabalho e formação adequada de 
forma a melhorarem continuamente o seu nível de 
conhecimentos

06. Ser reconhecido, dentro e fora da empresa, pela 
integridade de carácter

07. Ser exigente consigo próprio, demonstrando 
dedicação ao trabalho e tendo a capacidade 
de encontrar um ponto de equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal

08. Possuir um rigoroso código de conduta e valores éticos
09. Aceitar os desafi os da competitividade interna e externa
10. Procurar continuadamente a excelência, a qual será 

alcançada através da acumulação de boas decisões 
ao longo do tempo

A publicação destes princípios serviu como um sinal 
ao mercado mostrando que a Sonae iria centrar-se no 
profi ssionalismo e conduta ética dos seus colaboradores. 

Em 1993, a Sonae apresentou o seu novo logótipo 
concebido para simbolizar a capacidade de crescimento 
e permanente inovação do Grupo, e também a energia, 
movimento e sinergias presentes em todas as suas 

actividades. Por um lado, o anel de fogo é fechado, 
simbolizando um espírito de coesão, por outro, os 
rebentos são abertos, ilimitados, signifi cando criatividade, 
É desta forma que a Sonae projecta o seu futuro.

Em 1999, os Valores e Princípios do Grupo Sonae foram 
defi nidos, numa evolução natural dos dez “princípios 
orientadores” dirigidos aos gestores da Sonae, para um 
conjunto de valores e princípios aplicáveis a todos os 
colaboradores e sub-holdings. Estes valores e princípios 
são sufi cientemente fl exíveis de modo a permitir a cada 
sub-holding, a liberdade para desenvolver os seus próprios 
valores e princípios, adaptados às suas difi culdades e 
desafi os. A possibilidade de trabalhar em diversos países 
com diferentes culturas e formas de fazer negócio é uma 
oportunidade para os nossos colaboradores alargarem 
horizontes, aumentarem a sua cultura e expandirem os seus 
conhecimentos profi ssionais e pessoais.

Os valores e príncipios devem ser aplicados com 
um grande respeito pelas pessoas e pelo ambiente. 
Por isso é tão importante partilhar um conjunto de 
valores consistente e que fi que bem patente nas nossas 
actividades, para que possamos ser encarados como 
parceiros credíveis quando decidirmos implementar 
projectos com elevados níveis de mudança, e que têm 
inevitáveis consequências para as nossas empresas e para 
os nossos colaboradores.

Os valores e princípios da Sonae servem de base para 
as políticas, processos organizativos e gestão do risco 
do Grupo.
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Cultura Empresarial
Governação
Assumir como princípio de boa gestão a obrigação dos 
administradores aceitarem e desejarem controlos pelos 
vários stakeholders, sejam eles os accionistas ou os seus 
representantes, analistas financeiros e de mercado, os 
credores, os trabalhadores e os clientes.

Liderança
Desenvolver capacidades para criar valor, conduzindo 
os negócios a posições de liderança nos mercados em 
que operam.

Disponibilidade para a Mudança
Manter como uma característica fundamental da  cultura 
do Grupo a permanente disponibilidade para a mudança.

Lealdade e Rigor
Basear  a  prática  quotidiana  no   profissionalismo,  na 
lealdade,  na  frugalidade,  na   gestão  do  risco   e  na 
adopção de  métodos  de  gestão,  que de forma célere 
detectem e corrijam situações adversas.

Transparência
Adoptar práticas que permitam a avaliação fiável do 
desempenho dos negócios e do grau de cumprimento 
dos valores e princípios da Sonae, designadamente 
através da recolha da opinião dos seus colaboradores e 
de observadores externos.

Responsabilidade para com os 
Colaboradores
Equidade no Tratamento
Adoptar uma política de Gestão de Recursos Humanos 
baseada no tratamento isento de qualquer forma 
de discriminação, quer seja de raça, sexo, religião, 
nacionalidade ou condição sócio-económica.

Desenvolvimento Profissional
Proporcionar a todos os colaboradores internos elevados 
níveis de satisfação, designadamente de realização 
profissional, através do incentivo à frequência de programas 
de educação e formação profissional.

Segurança
Proporcionar um ambiente de trabalho preventivo de 
riscos profissionais e que não ponha em causa a saúde e  
a segurança dos colaboradores internos e externos.

Valores e Princípios
O Grupo, seguro das suas responsabilidades económicas e sociais, e independente-
mente dos países onde as suas empresas se localizam, assume os seguintes Valores e 
Princípios.

Responsabilidade Social 
Consciência Ambiental
Melhorar de forma contínua o desempenho ambiental 
dos produtos, processos e actividades.

Consciência Social
Aprofundar o conhecimento da realidade social 
envolvente, designadamente através da cooperação 
com o apoio a instituições culturais, desportivas e sociais 
segundo formas adequadas a cada caso.

Abertura à Sociedade
Desenvolver programas de informação sobre os projectos 
internos e actividades destinadas aos colaboradores, meios 
de comunicação e ao público em geral, salvaguardando 
naturalmente a necessidade de manter determinada 
informação confidencial.

Confiança
Desenvolver relações com todos os parceiros de negócio, 
designadamente clientes e fornecedores, baseadas em 
elevados padrões de confiança.

Ética
Pautar as relações com entidades externas por princípios 
de honestidade, integridade e transparência. Qualquer 
forma de corrupção, mesmo que passiva, é inaceitável.

Independência Face ao Poder 
Político
Independência
Não financiar partidos ou organizações políticas, bem como 
não se envolver em questões de natureza político partidária, 
salvaguardando o direito de se expressar publicamente, no 
modo e nos termos que considerar mais adequados, com o 
objectivo de defender os valores e interesses da Sonae.

Cooperação
Adoptar uma postura de independência face ao Estado e 
Autarquias, mas com disponibilidade para cooperar com 
os poderes públicos segundo as mais diversas formas, 
nomeadamente na concepção e execução de projectos 
de desenvolvimento, seja na construção de infraestruturas, 
seja na colaboração em projectos legislativos.
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Para a Sonae, a Gestão de Risco deve estar integrada em 
todo o ciclo de planeamento e gestão dos negócios, 
desde o planeamento estratégico ao operacional. Deve 
ser parte integrante do processo diário de tomada de 
decisões, dado que o conhecimento e consciência do risco 
contribuem para aumentar a qualidade e a segurança das 
decisões de gestão.

Encaramos a gestão de risco como uma parte fundamental 
da nossa abordagem, por um lado devido ao seu carácter 
estratégico e, por outro, devido ao seu contributo para 
a identificação de novas oportunidades de negócio, 
envolvendo toda a organização e constituindo ainda um 
factor adicional de inovação e criatividade.

A gestão de risco alinha estratégias, processos, pessoas, 
tecnologias e conhecimento com o objectivo de 
identificar, avaliar e gerir as incertezas e ameaças com que 
as empresas do Grupo Sonae se deparam.

Nela se inclui um vasto leque de actividades, que variam 
em importância conforme as áreas de negócio envolvidas. 
No que respeita aos riscos inerentes às actividades 
empresariais, atribui-se, em algumas situações, maior 
importância aos riscos relacionados com as instalações e 
pessoas, ao passo que noutras, os riscos relacionados com 
equipamentos de produção e com as tecnologias dos 
sistemas de informação adquirem maior importância.
Nas actividades que implicam uma grande exposição 
pública aos mercados financeiros, clientes e público em 
geral, os riscos de imagem e de reputação ganham uma 
importância acrescida, não só os riscos relacionados com 

“A Gestão de Risco é, tal como a Gestão Ambiental e a Responsabilidade Social, uma das 
componentes da gestão sustentável das empresas, dado que contribui para o seu contínuo 
desenvolvimento, não só através de um melhor conhecimento dos riscos que podem 
afectar as organizações, mas também da maior eficácia na sua gestão.
... temos de estar atentos aos riscos emergentes. As suas características e as formas através 
das quais se manifestam são claramente diferentes dos “habituais” riscos. Gostaria apenas de 
referir algumas das áreas responsáveis pela produção de Novos Riscos, como por exemplo, 
as Tecnologias da Informação, as Nano-Tecnologias e a Bio-Tecnologia. Desconhecemos 
ainda os problemas que possam desencadear, mas existem naturalmente alguns impactos 
que vão desde as questões físicas, passando pelas éticas e morais.

É um grande desafio analisar riscos que ainda nem sequer conhecemos e ainda estão por 
surgir, dado que será a partir deles que surgirão novas oportunidades que eu, enquanto 
empresário, estou interessado em explorar.”

Belmiro de Azevedo, A Gestão de Risco Através da Criação  de Valor, Fórum de Gestão de Risco, Outubro de 2005

 A Gestão de Novos Riscos:
Estratégicos e Operacionais

a imagem corporativa mas também com a protecção 
da imagem das marcas das empresas do Grupo. A este 
respeito, é dada especial importância aos riscos ambientais, 
e a todos os que estão relacionados com a segurança 
alimentar e laboral, e também com a segurança do 
visitante (no caso dos centros comerciais e lojas, que são 
visitadas diariamente por mais de um milhão de clientes). 

Numa abordagem empresarial, como a que foi 
implementada no Grupo Sonae, as auditorias interna e 
externa são extremamente relevantes como parte da 
gestão de risco e dos processos de controlo. A Auditoria 
Interna é uma prática de gestão que usamos desde os 
anos 80. A nossa postura foi evoluindo com o passar 
dos anos. Actualmente, o processo de Auditoria Interna 
engloba não só as auditorias tradicionais (financeira e de 
conformidade), mas também as auditorias aos processos 
de negócio e aos sistemas de informação, com base na 
avaliação do risco, em linha com as normas internacionais 
e códigos de governo das sociedades.

O Grupo Sonae promove metodologias de Gestão de 
Risco e Auditoria Interna e procura seguir as melhores 
práticas internacionais. Quanto aos recursos humanos, 
as empresas do Grupo patrocinam um programa de 
formação e actualização de qualificações que inclui 
as certificações profissionais do IIA (Institute of Internal 
Auditors), tais como a Certified Internal Auditor e o 
Certification in Control Self Assessment, bem como outras 
certificações, nomeadamente a Certified Information 
Systems Auditor. 

3.3.
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A missão da Auditoria e da Gestão de Risco 

Apoiar a Gestão das empresas na prossecução dos seus objectivos, através de uma abordagem 
sistemática e estruturada para avaliar e melhorar a eficácia da gestão de risco e controlo dos 
processos de negócio e dos sistemas de informação.

A gestão de risco tem como objectivo acrescentar valor, através da gestão e controlo 
das incertezas e ameaças que podem afectar os negócios das empresas do Grupo, com 
o objectivo de criar novas oportunidades.

Belmiro de Azevedo, A Gestão de Risco Através da Criação  de Valor, Fórum de Gestão de Risco, Outubro de 2006

Principais Marcos na Gestão de Risco

1984 - A corretora de seguros, mds, foi constituída com o 
objectivo de gerir a área de seguros e a política de gestão de 
risco do Grupo Sonae, em todo o mundo.

1996/1997 - A Sonae reorganiza todos os acordos de seguros 
contra todos os riscos das actividades desenvolvidas pelo Grupo (a 
nível nacional e internacional). Desde esta altura que a política de 
seguros da Sonae se baseia numa abordagem estratégica global.

Desde 1997 - Realização de vários workshops internos, em cada 
sub-holding, sobre segurança, riscos e medidas preventivas. Tem 
início a implementação dos processos de gestão de risco. 

1999 - Foi constituída a Sonae Re, uma companhia resseguradora 
cativa, gerida pela mds, com o objectivo de efectuar a gestão 
dos riscos seguráveis, a nível mundial. Esta empresa está 
sedeada no Luxemburgo.

Esta globalização dos Riscos da Sonae obrigou a um melhor 
entendimento e a uma maior partilha da exposição ao risco e 
das medidas preventivas, relativamente a riscos seguráveis, tais 
como incêndio, explosão, etc.

1999 - A Sonae reorganiza a função de Auditoria Interna. Para 
além da simples auditoria financeira e de conformidade, o Grupo 
começa a encarar  o risco de uma forma mais abrangente e 
estratégica. A Sonae dá início a um projecto com a duração de 
um ano, para reorganizar a auditoria interna. Durante um ano, foi 
realizada uma análise profunda dos factores de risco passíveis 
de afectar os negócios do Grupo, com base em entrevistas, 
questionários e vários workshops. No ano 2000, o resultado 
deste projecto foi:
 

. Identificação e avaliação dos riscos de negócio do Grupo 

. Focalização da Auditoria interna nos riscos associados aos 
processos de negócio e aos sistemas de informação

. Implementação das funções de Auditoria Interna e Gestão 
de Risco na Sonae SGPS e em cada uma das sub-holdings

. Implementação das actividades de Gestão de Risco e 
Auditoria de Sistemas de Informação.

2000/2001 - A Sonae considerou importante desenvolver 
metodologias de gestão de risco. Deu início a um projecto 
em Portugal para elaborar a referida metodologia. O projecto-
piloto foi implementado na sub-holding Modelo Continente, 
mais concretamente no negócio da Sport Zone. A metodologia 
foi testada neste negócio e, mais tarde, transposta para o resto 
do Grupo.



24 Sonae SGPS, S.A. Relatório de Sustentabilidade 06

Gestão de Risco - Processo

6
Informação

para a tomada de 
decisão

1
Definir e estabelecer 
o enquadramento e a 

infraestrutura da Gestão 
de Risco

2
Identificar e avaliar os 

riscos de negócio

3
Avaliar as estratégias

de Gestão de Risco

4
Desenhar e 

implementar acções de 
Gestão de Risco

5
Monitorizar e reportar as

acções de Gestão
de Risco

. Estabelecer metas e objectivos

. Definir a organização

. Definir uma linguagem comum

. Desenvolver ferramentas e processos de gestão 
de risco

. Disponibilizar recursos facilitadores (humanos, 
financeiros)

. Determinar as tolerâncias e os limites do risco 

. Definir o mapa de riscos objectivo 

. Determinar a estratégia de gestão de risco
 (encontrar soluções para gerir as ameaças ou 

aproveitar oportunidades: eliminar, reduzir, 
transferir, aceitar)

. Desenvolver um plano de acções de gestão de risco

. Integrar a Gestão de Risco no processo regular de 
planeamento dos negócios

. Monitorizar o progresso na execução do plano de 
gestão de risco 

. Monitorizar a mudança no perfil de risco
 reportar o progresso para o dono do risco, os 

gestores e o Conselho de Administração 

. Identificar os riscos

. Fontes dos riscos (determinar os “drivers” dos riscos)

. Medir e atribuir prioridades aos riscos

. Estabelecer o mapa de riscos actual

. Determinar o dono do risco

1

2

3

4

5

Gostaríamos de destacar que as responsabilidades do 
departamento de Auditoria Interna e Gestão de Risco 
são consequência dos Valores e Princípios que sustentam 
a estratégia de gestão do Grupo Sonae. Esta questão 
obriga, na prática diária, ao seguinte:

. constante gestão do risco e a procura de novas 
práticas de gestão que permitam detectar e corrigir, 
com rapidez, situações adversas

. a existência de um conjunto de procedimentos que  
permitam a realização de uma avaliação sistemática 
do desempenho real das empresas e do nível de 
conformidade com os valores e princípios da Sonae 

. um ambiente de trabalho que minimize os riscos 
profissionais e que promova a saúde e segurança dos 
colaboradores, clientes, fornecedores e de terceiros

. um diálogo com os parceiros nacionais e internacionais 
norteado pelos princípios da honestidade, integridade 
e transparência

A gestão de risco é, portanto, uma parte importante do 
nosso modelo de Governação.

Processo de Gestão de Risco no Grupo Sonae
A gestão de risco está integrada no processo de 
planeamento da Sonae e tem por base a norma 
internacional Enterprise Risk Management - Integrated 
Framework, desenvolvida pelo COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 
Na Sonae, estamos atentos a diferentes níveis de risco - 
estratégico e operacional - e também a diferentes tipos 
de risco: financeiro, operacional, tecnológico, político, 
ambiental, social e de gestão. Durante este processo, 
identificámos riscos e oportunidades estratégicas, que 
podem ter impactos futuros nos nossos negócios, e 
a sua probabilidade de ocorrência. Cada sub-holding 
elabora uma análise operacional e implementa as 
acções consideradas adequadas às principais questões 
identificadas.
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A tabela seguinte sintetiza os riscos que podem influenciar 
os nossos negócios, directa ou indirectamente. Neste 
relatório, iremos exemplificar a forma como cada sub-
holding responde a cada um deles. Outros serão avaliados 
e geridos à medida que se desenvolve a probabilidade 
da sua ocorrência, a procura do mercado e  a nossa 
abordagem estratégica.

1 Os riscos ambientais estão a transformar-se em activos/responsabilidades financeiras, tais como a Água, a Energia e os seguros Ambientais.
2 Emissões de CO

2
 : potencial aplicação do protocolo de Quioto ao sector dos transportes. 

Modelo de Gestão de Risco

Riscos Financeiros Riscos Políticos e Regulatórios Riscos Ambientais1

. Taxas de juro

. Liquidez

. Flutuações dos 
mercados financeiros

Crescente legislação da UE 
relativamente a:
· Políticas de preços da Água
· Políticas de preços da Energia
· Políticas na área dos seguros
· Políticas de seguros ambientais
· Crescentes limitações no acesso 

às matérias-primas
· Impostos ambientais
· Nova legislação sectorial 

. Mudanças climáticas

. Água

. Energia

. CO
2
2

. Resíduos

. Utilização dos solos

R
is

co
s 

Ex
te

rn
o

s

Riscos Operacionais 
· Satisfação dos clientes
. Qualidade de serviço
. Imagem de marca
. Fixação de preços
. Cadeia de Abastecimento
. Segurança alimentar
. Eficiência
. Segurança dos clientes e visitantes
. Segurança das instalações
. Interrupção da actividade

Recursos Humanos 
· Outsourcing
. Retenção
. Limites de autoridade
. Liderança
. Disponibilidade para a mudança
. Saúde e Segurança

R
is

co
s 

d
o

 P
ro

ce
ss

o
 d

e 
N

eg
ó

ci
o

Riscos Sociais

. Alterações demográficas 

. Mudança nas 
necessidades dos 
consumidores 

. Relações com 
 comunidade

Riscos de Gestão

. Crescente importância, 
para os investidores, da 
informação intangível e 
tradicionalmente não-
financeira

Riscos de Integridade
. Reputação
. Fraude
. Conduta ilegal

Riscos de Conformidade
· Legislação e contratos
. Políticas e procedimentos de controlo interno
. Políticas e procedimentos de Saúde, Segurança 

e Ambiente

Riscos das Tecnologias de Informação
· Disponibilidade
. Integridade
. Confidencialidade
. Não-aceitação
. Relevância

Riscos Financeiros
. Liquidez
. Crédito
. Taxas de câmbio
. Impostos
. Informação financeira
. Planeamento e orçamento
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4.
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A Sonae SGPS, como holding gestora de um portfólio 
de negócios diversificado, compromete-se a desafiar as 
suas sub-holdings relativamente aos seguintes aspectos:

. Desenvolver o conceito de Gestão de Risco em 
relação à sustentabilidade (na perspectiva social e 
ambiental) e a sua aplicação a nível operacional.

. Implementar progressivamente a utilização dos 
indicadores chave sugeridos pela Global Reporting 
Initiative.

. Elaborar uma relação dos principais indicadores de 
desempenho que são específicos para cada sub-
holding, identificando objectivos e compromissos.

. Reconhecer que o retorno financeiro de certos 
projectos relacionados com a eco-eficiência pode ser 
reduzido quando comparado com outras alternativas, 
mas que a longo prazo este retorno é compensado 
pela prática e pelo reconhecimento público de uma 
integração total das questões da sustentabilidade 
nos negócios de cada empresa. 

. Prosseguir com os programas e as acções de formação, 
de modo a serem identificadas novas abordagens de 
gestão e potenciais oportunidades. 

. Desenvolver formação específica na área da 
sustentabilidade e a forma de a interligar ao negócio 
de cada empresa. 

. Encorajar a implementação de políticas de segurança 
cada vez mais exigentes, tendo como objectivo a 
redução do número de acidentes de trabalho.

. Promover uma cultura de prevenção do acidente, 
através de mudanças dos comportamentos de cada 
indivíduo.

. Implementar progressivamente sistemas que 
permitam a medição das emissões directas e 
indirectas de CO

2
, nos diferentes negócios.

4. Compromissos e Orientações 
para as sub-holdings
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1985 
Definição dos Dez “Princípios Orientadores” para os gestores 
do Grupo Sonae.

1986
Programa Contacto
Início do Programa Contacto, com o objectivo de 
identificar estudantes universitários com elevado 
potencial.

1994 
O ambiente como um factor de vantagem 
competitiva
O Presidente da Sonae SGPS desafiou as empresas do 
Grupo no sentido de se tornarem ambientalmente 
responsáveis, utilizando esse factor como uma 
vantagem competitiva.

1995
Lançamento do “Projecto Horizonte” 
O “Projecto Horizonte” foi o primeiro projecto da Sonae 
SGPS que envolveu representantes de todas as empresas 
do Grupo. Teve como objectivo reforçar a gestão ambiental 
como parte integrante da gestão empresarial, como factor 
de diferenciação e como vantagem competitiva.

O Grupo Sonae torna-se membro do WBCSD
A Sonae SGPS foi convidada a tornar-se um dos membros 
fundadores do World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD). Ao aceitar este convite, o Grupo 
comprometeu-se a ser um membro activo, participando 
nos principais projectos do Conselho.

1996/1997
Desenvolvimento Sustentável da Floresta
A Sonae Indústria patrocina um estudo independente que 
apresentou algumas propostas para o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Sustentável da Floresta.

Implementação do  “Projecto Horizonte” e 
Criação do “Fórum Ambiente” 
Em resultado do “Projecto Horizonte”, cada sub-holding 
começou a criar a sua própria estrutura de gestão 
ambiental. Foi sentida a necessidade de criar grupos de 
discussão em que pudessem ser partilhadas as melhores 
práticas, informações ambientais e experiências. Para 
este fim, foram criados o “Fórum Horizonte” (negócio 
dos Painéis Derivados de Madeira) e o “Fórum Ambiente” 
(negócios de Retalho e Centros Comerciais).

1999
Lançamento do Programa Empresarial Eco2 XXI
Com o crescimento do portfólio da Sonae SGPS para seis 
sub-holdings em 1999, foi necessário criar uma estrutura 
corporativa que pudesse promover sinergias e uma 
abordagem integrada e harmoniosa da gestão ambiental, 
em todas as empresas do Grupo. O objectivo do Programa 
foi levar à implementação da eco-eficiência em todas as 
empresas do Grupo Sonae. O Eco2 XXI serviu como um 
ponto de partida eficaz para o lançamento de acções 
de gestão ambiental consistentes servindo não apenas 
como enquadramento para a resolução das questões já 
existentes, mas também para evitar potenciais problemas. 
O nome do Programa - Eco2 XXI - demonstra, em si mesmo, 
a confiança da Sonae em reconciliar o crescimento 
económico com a protecção ecológica, como garantia de 
um crescimento sustentável das actividades do Grupo no 
futuro, sendo esta abordagem uma orientação estratégica 
para o século XXI.

1ª Conferência Anual de Ambiente da Sonae
A conferência reuniu cerca de 100 gestores de topo de 
todas as áreas de negócio do Grupo Sonae e constituiu 
uma oportunidade para apresentar e debater o 
Programa Eco2 XXI, informar os participantes sobre os 
principais planos de acção ambiental em cada área de 
negócio e partilhar informações sobre experiências e 
tendências internacionais. 

Princípios e Valores
Os Princípios e Valores Empresariais da Sonae são 
definidos, versando sobre o desenvolvimento sustentável, 
governação, o respeito pelos direitos humanos e práticas 
de combate à corrupção.

2000
Política ambiental e sistema de gestão 
ambiental da Sonae
O Conselho de Administração da Sonae aprovou 
formalmente a Política Ambiental e o Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) do Grupo. Esta aprovação torna claro o 
compromisso da Sonae em conciliar o desenvolvimento 
socio-económico com a protecção ambiental, com base 
nos princípios da eco-eficiência.

Fórum Ambiente 
A Sonae alargou o Fórum Ambiente, passando a 
incluir, pela primeira vez, Coordenadores Ambientais 
provenientes de cada uma das sub-holdings. Foi uma 
plataforma que permitiu a partilha de informações, 
experiências e boas práticas em todo o Grupo, 
desafiando as sub-holdings no sentido da acção face às 
questões ambientais.

5. Principais marcos do Grupo Sonae
rumo à sustentabilidade 
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Reorganização da Auditoria Interna e criação dos 
departamentos de Auditoria Interna e Gestão de Risco 
na Sonae SGPS e em cada sub-holding; criação de órgãos 
não-estatutários, como a Comissão de Auditoria e o 
Grupo Consultivo de Gestão de Risco.

2001
Conferência anual da Sonae sobre eco-eficiência
Esta conferência contou com a presença de 125 gestores 
do Grupo.

BCSD Portugal
A Sonae torna-se um dos membros fundadores do 
Business Council for Sustainable Development (BCSD) - 
Portugal, sendo convidada para assumir a sua presidência 
durante os primeiros três anos.

1º Relatório Ambiental da Sonae, relativo ao 
ano 2000
Em linha com o compromisso assumido na sua 
Política Ambiental, a Sonae, através deste primeiro 
Relatório Ambiental, dá início a um processo de 
publicação regular de relatórios contendo os planos 
e as metas atingidas no âmbito da gestão ambiental 
e do seu desempenho.

2002
Conferência anual da Sonae sobre 
desenvolvimento sustentável
Esta conferência contou com a presença de 175 gestores 
de todo o Grupo.

O Fórum Ambiente organiza vários workshops 
sobre Desenvolvimento Sustentável
Cada sub-holding foi responsável por vários workshops 
promovidos com o intuito de estimular novas ideias que 
pudessem conduzir a acções específicas. Participaram 59 
gestores de diferentes áreas funcionais de cada uma das 
sub-holdings.

2003
2º Relatório Ambiental da Sonae, relativo ao 
ano de 2002
A Sonae continua a demonstrar o seu progresso em questões 
de eco-eficiência, através da publicação do segundo relatório 
ambiental. O relatório incluía indicadores ambientais de cada 
uma das sub-holdings.

Entre 2000 e 2004
Eco Notícias 
Foi também publicada uma newsletter trimestral - a Eco 
Notícias - para distribuição junto de todos os colaboradores 
do Grupo, estando disponível no formato papel e digital, 
de forma a aumentar a consciência ambiental e a encorajar 
as melhores práticas.

2004
A Sonae subscreveu o Global Compact das Nações Unidas.

2005
Subscrição da World Safety Declaration
A Sonae SGPS subscreveu a World Safety Declaration, um 
compromisso global para a segurança no local de trabalho, 
no DuPont Leaders Forum for Safety and Performance, em 
Genebra, em Novembro de 2005. 

1º Relatório sobre a Responsabilidade Corporativa 
de uma sub-holding
A Sonae Sierra foi a primeira empresa do Grupo a publicar 
um relatório de Responsabilidade Corporativa referente à 
actividade desenvolvida no ano de 2004. Desde então, 
esta sub-holding publica anualmente um relatório para dar 
resposta às expectativas dos seus principais stakeholders.

2005/2006
Fórum de Sustentabilidade
A Sonae alargou o âmbito do Fórum Ambiente de modo 
a englobar o tema da Sustentabilidade, mas com o 
mesmo objectivo de partilha de informação, experiências 
e melhores práticas. Actualmente, os objectivos deste 
Fórum estão a ser revistos para que seja um instrumento 
de desenvolvimento da estratégia de sustentabilidade do 
Grupo e de identificação de acções futuras.

2006
A conferência “Sustentabilidade - Perspectivas e Desafios” 
teve lugar em Lisboa e contou com a presença de cerca 
de 250 gestores da Sonae. O discurso de abertura foi 
realizado por Bjorn Stigson, Presidente do WBCSD. 

2007
O Grupo Sonae publica o seu primeiro Relatório de 
Sustentabilidade.



31Sonae SGPS, S.A.Relatório de Sustentabilidade 06



32 Sonae SGPS, S.A. Relatório de Sustentabilidade 06



33Sonae SGPS, S.A.Relatório de Sustentabilidade 06

6.

6.1.

O Grupo Sonae é constituído por diversos negócios 
que estão sujeitos a diferentes graus de exposição 
nos mercados em que operam, enfrentando níveis 
de competição diferenciados e sujeitos a distintos 
níveis de influência dos respectivos stakeholders, que 
diferem também de acordo com a área de negócio. 
Consequentemente, os diferentes negócios incorporam 
as questões ambientais e sociais nas suas práticas de 
gestão a ritmos diferentes. 

As páginas seguintes descrevem alguns exemplos das 
melhores praticas existentes nos nossos negócios, mas 
estes não pretendem ser uma lista exaustiva de todas as 
acções desenvolvidas pelas sub-holdings. Convém notar 
que existe um conjunto de acções que são desenvolvidas, 
de forma geral, por todas as sub-holdings, mas que não 
estão identificadas neste relatório de igual forma para 

 Exemplos da Estratégia de Sustentabilidade 
em curso nas sub-holdings

Os estudos de caso que se seguem são uma demonstração 
prática da forma como a metodologia de Gestão de Risco 
anteriormente descrita foi aplicada no Grupo, tanto a nível 
transversal como em cada sub-holding. 

Projecto transversal de Gestão de Risco do Grupo Sonae - um exemplo :

PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA FACE AO RISCO DE  PANDEMIA DE GRIPE

. Lançamento de um projecto transversal a todo o Grupo e de projectos específicos em cada 
sub-holding com o objectivo de preparar e testar os planos de emergência e contingência de 
resposta a uma ameaça de pandemia de gripe. 

. Acções continuadas para identificação de pessoas e processos críticos em cada empresa, para 
avaliação dos impactos de uma pandemia de gripe e para a concepção de planos de acção.  

. Contactos com entidades governamentais e outras autoridades sanitárias, para partilha de informações 
acerca dos planos de contingência de uma pandemia de gripe e outras colaborações.

. Contratação dos serviços especializados de consultadoria de uma empresa internacional da área 
de saúde para que esta proporcione protocolos e procedimentos relativos a uma pandemia de 
gripe, bem como o acesso à sua página na Internet.

. Aquisição de antivirais, para manter um stock preventivo contra uma possível falta de 
abastecimento, em caso de ocorrência de uma pandemia de gripe .

 Gestão de Risco

cada uma delas. Neste relatório optou-se por relatar as 
boas práticas nomeadamente as mais representativas dos 
principais impactos de cada negócio. 

Todas as sub-holdings, à excepção da Sonae Capital, 
publicarão os seus próprios relatórios de sustentabilidade 
em 2007, onde se poderá obter informações mais 
detalhadas sobre os objectivos, progressos e 
compromissos assumidos por cada uma delas. 

Este é o primeiro relatório do Grupo Sonae e, como 
tal, reconhecemos que ainda há um longo caminho a 
percorrer para incorporarmos as normas internacionais de 
referência e identificarmos informações relevantes para os 
nossos stakeholders. Este é um desafio que enfrentamos 
com confiança. 
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Controlo de Qualidade e Segurança dos 
Produtos Alimentares 
A qualidade e a segurança dos produtos disponibilizados 
aos clientes são, obviamente, factores fundamentais para 
a Modelo Continente, pelo que já foram implementadas 
várias medidas na empresa tendo em vista o seu controlo. 

Um exemplo do que foi implementado na Modelo 
Continente em relação à qualidade e segurança na área 
dos produtos alimentares, foi o desenvolvimento de um 
Sistema de Garantia de Qualidade e Segurança, através 
do qual as equipas de técnicos de qualidade das áreas 
alimentar e de produtos perecíveis adoptam medidas 
para garantir que os produtos são disponibilizados aos 
clientes de acordo com as especificações de qualidade e 
segurança. 

Nestas acções estão incluídas, entre outras, a preparação 
das especificações técnicas dos produtos, o controlo de 
documentação de origem, o controlo de qualidade na 
recepção e a análise laboratorial dos produtos em venda. 

O controlo da documentação de origem permite 
identificar o percurso dos produtos desde a produção/
colheita até à sua entrega nas lojas ou entrepostos. Nesta 
documentação, estão também incluídas as garantias 
de higiene do produtor, garantias essas obrigatórias 
para certos produtos, de acordo com a legislação 
portuguesa. 

As análises laboratoriais são, também, uma importante 
forma de controlar a qualidade e segurança dos produtos 
disponibilizados aos clientes. Por isso, a Modelo Continente 
tem aumentado sistematicamente este número de testes. 
Em 2006 foram efectuadas 25.141 análises em laboratório, 
das quais 3.888 por entidades independentes. 

Para fomentar o Controlo de Qualidade e Segurança 
alimentar nos entrepostos e lojas, foram desenvolvidos 
e distribuídos manuais e efectuadas acções de formação, 
que facultaram directrizes claras e objectivas às equipas 
responsáveis pelo controlo de qualidade e segurança dos 
produtos. 

A Modelo Continente realiza auditorias regulares às lojas 
e entrepostos para monitorizar de forma sistemática os 
riscos inerentes à segurança alimentar, assegurando o 
cumprimento da legislação e do manual de segurança 
alimentar da Empresa. 

Os produtos de marca própria não incluem 
Organismos Geneticamente   Modificados (OGMs) 
De acordo com a sua política de prevenção de possíveis 
riscos ambientais e de  segurança alimentar, os produtos 
de marca própria excluem os OGMs,  quer no produto em 
si, quer na sua composição. O cumprimento desta política 
é  assegurado através de cláusulas contratuais específicas 
que cada fornecedor  deve respeitar.

Modelo Continente 

Gestão de Risco
A Modelo Continente desenvolveu um processo de 
avaliação de risco a partir do qual foi definida uma matriz 
dos riscos da empresa (BRM - Business Risk Model). 
Seguem-se dois exemplos práticos de gestão e controlo 
de riscos na empresa: 

Auto Avaliação e Monitorização do Risco Físico
No comércio a Retalho, é fundamental a confiança na 
marca: durante quatro anos consecutivos a marca Modelo 
Continente tem sido aquela em que os consumidores   
Portugueses mais confiam. 

Uma das causas mais prováveis de danos na imagem da 
marca em relação aos clientes é um acidente físico (por 
exemplo, um incêndio, o colapso de uma estrutura, cheias). 
Por este motivo, a Modelo Continente implementou um 
projecto de Auto Avaliação e Monitorização do Risco Físico 
para reduzir a probabilidade e o impacto de acidentes 
físicos nas lojas. 

Este projecto foi conduzido pelo departamento de Gestão 
de Risco da Modelo Continente que desenvolveu uma 
aplicação disponibilizada via Intranet para apoiar a Auto 
Avaliação e Monitorização do Risco (CRSA) de forma a 
avaliar o actual nível de exposição ao risco físico nas lojas. 

Todos   os requisitos foram identificados a nível interno pelo 
Gestor de Risco com o apoio de todos os colaboradores das 
lojas. Com base numa lista elaborada a partir de anteriores 
análises de risco e normas internacionais, foi criada uma 
lista de controlo dividida em quatro áreas: Emergência, 
Incêndio, Intrusão e formação em Segurança.
 
Na sequência da implementação do projecto foram 
obtidos os seguintes benefícios:

. Total cobertura pelas lojas (mais de 400) dos riscos de 
segurança físicos, sem necessidade de aumentar os 
níveis de pessoal.

. Avaliação do actual nível de exposição da empresa ao 
risco físico.

. Melhoria de grau de sensibilização e da cultura de 
gestão de risco.

. Desenvolvimento de planos de acção para cada um 
dos riscos identificados.

. Ordenação e priorização de auditorias de 
acompanhamento baseadas nas lojas em que foi 
identificado um risco mais elevado.

. Identificação de áreas que podem ser alvo de melhorias 
numa loja em particular, numa dada região ou em 
todas as lojas.

. A longo prazo, e à medida que os nossos 
conhecimentos vão aumentando, será possível 
alterar a forma como as novas lojas serão construídas, 
evitando riscos físicos estruturais.

 
Este projecto foi galardoado como “Altamente 
Recomendado” na categoria “Tecnologia mais Eficaz” na 
edição de 2006 dos   European Risk Management Awards. 



Sonae Sierra
A Sonae Sierra inova em Segurança e Saúde 
através do projecto PERSONÆ: 
Iniciativa que implica um investimento de mais 
de 6 milhões de euros, apenas em serviços de 
consultadoria e formação. 
Para a Sonae Sierra, a segurança é um dos principais 
factores de risco e a principal área de preocupação a 
todos os níveis. Acreditamos que a cultura de antecipação 
possa minimizar o número de potenciais ”acidentes”, por 
isso, a Sonae Sierra desenvolveu o projecto PERSONÆ 
que ambiciona incorporar a cultura de antecipação em 
relação à segurança, através da integração de várias 
preocupações e alertas na mente de cada colaborador, 
bem como em outros stakeholders .

A primeira fase de implementação ocorreu entre 
Setembro de 2004 e Março de 2006. Nesta fase, o   
destaque foi dado a acções de sensibilização e formação 
na área da segurança. Em termos organizacionais, a fase 
inicial implicou constituir um comité ao nível do Conselho 
de Administração e grupos de trabalho. Mas, a principal   
importância do projecto PERSONÆ reside na abordagem 
inovadora quando comparada com os tradicionais 
sistemas de segurança, particularmente no que respeita 
aos procedimentos de natureza técnica e na execução de 
auditorias. 

Só nos primeiros dois anos, o PERSONÆ envolveu mais 
de onze mil pessoas, entre colaboradores, lojistas 
e fornecedores da Sonae Sierra. Actualmente, os 
escritórios e centros comerciais da Sonae Sierra preparam 
documentação, seminários e workshops, realizam visitas 
de sensibilização a todas as lojas e instalações e também 
aos fornecedores e corrigem as situações que não se 
encontram em conformidade. O objectivo é encorajar os 
lojistas a transformarem este projecto numa   ferramenta 
de utilização diária. 

O PERSONÆ está a ser implementado com sucesso em 
todos os centros comerciais e escritórios, na Europa e 
no Brasil. .Este projecto venceu, em 2006, o prémio Eco, 
na categoria de “Responsabilidade Social Corporativa 
- Público Interno” da Amcham (Câmara de Comércio 
Americana), no qual participou o anterior Vice-Presidente 
dos Estados Unidos, Al Gore. 

O progresso do projecto tem vindo a ser cuidadosamente 
analisado pelas outras sub-holdings do Grupo, numa   
perspectiva de aproveitamento de potenciais sinergias e 
adaptação do modelo de gestão nos restantes negócios 
do Grupo, através do desenvolvimento da função de   
Segurança corporativa. 

Na terceira fase, que terá início em Setembro de 2007, será 
alargado o âmbito de intervenção de modo a incluir,  para 
além dos colaboradores, fornecedores e lojistas, os cerca 
de um milhão de visitantes diários. A Sonae Sierra pretende 
incluir neste projecto todos os stakeholders relevantes. 
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Estratégias

Planos de 
RecuperaçãoCultura

Sonaecom

Programa de continuidade do negócio da Sonaecom 
A Sonaecom tem vindo a implementar um Business Continuity 
Management Program. 

Este Programa é composto por cinco fases principais: (a) 
compreensão do negócio; (b) definição de estratégias de 
recuperação; (c) desenvolvimento de Planos de Contingência 
e Recuperação, coordenados por um plano de Gestão de 
Crise; (d) implementação de uma Cultura de Continuidade do 
Negócio; (e) testar, manter e auditar os planos elaborados. 

. Desenvolvimento de Estratégias GCN

. Implementação da Previsão de Tempo e Custo 
(Capex e Opex)

. Vantagens e Desvantagens Estratégicas

. Planos de Recuperação

. Gestão de Crise

. Sourcing (intra-organizacional e/ou outsourcing)

. Relações Públicas e Media

. Análise do Impacto no Negócio

. Controlo e Avaliação de Risco

. Definir o Enfoque do GCN

Abordagem da Gestão de Continuidade do Negócio (GCN)

Compreensão 
do

Negócio

Testes
e

Manutenção
GCN

Programme
Management

Divulgar e implementar programa de:
  . Educação 
  . Sensibilização
  . Formação

. Execução dos Planos GCN

. Testes de Equipas e Sistemas

. Manutenção e Auditoria GCN

O Programa da Sonaecom tem um impacto directo ao 
proporcionar uma resposta faseada e   integrada de diferentes 
tipos de risco, através da implementação dos Planos de 
Emergência, Contingência e Recuperação, coordenados por 
um Plano de Gestão de Crise. 

Dois exemplos são os Planos de Recuperação de Sistemas 
de Informação, incluindo a implementação de um centro de 
dados alternativo que crie uma base de apoio às principais   
actividades da área das comunicações móveis, e a inclusão 
de requisitos de continuidade da actividade (redundância) 
no planeamento de novas arquitecturas de rede de 
telecomunicações. 



Sonae Capital

A Contacto (empresa de construção e 
engenharia civil que integra a Sonae Capital) 
implementa um sistema integrado de 
segurança, ambiente e qualidade
O sector da construção tem várias características 
específicas que o distinguem de todos os outros sectores, 
nomeadamente a existência de impactos ambientais   
significativos e o elevado risco de acidentes de trabalho. 
No entanto, acreditamos e temos demonstrado que 
é possível contrariar esta situação, com acções que 
diminuam estas preocupações através de um efectivo 
envolvimento de todos os que trabalham nesta área e 
também na construção de uma cultura de prevenção, 
segurança e, acima de tudo, responsabilidade. Com 
este objectivo, a Contacto centrou as suas acções na 
implementação de medidas preventivas e pró-activas, 
na divulgação de informações e realização de acções 
de formação junto de todos os envolvidos no processo 
de produção. As acções de formação são realizadas, em 
especial na área de ambiente e na de saúde e segurança,   
envolvendo não apenas os colaboradores da empresa 
mas também os trabalhadores dos sub-empreiteiros. 
Todos os procedimentos são formalizados de acordo 
com as exigências do Sistema de Qualidade, Ambiente 
e Segurança o qual obteve certificação internacional, 
segundo as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e 
OHSAS 18001. 
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6.2. Eco-Efi ciência 
Nos valores e princípios da Sonae, está explícita a consciência ambiental e o papel que a empresa tem no desenvolvimento de 
esforços que minimizem o consumo dos recursos naturais, mantendo ou aumentando, simultaneamente, os resultados. 

O enfoque na eco-efi ciência, como boa prática de gestão económica e ambiental tem origem no primeiro negócio da 
empresa - a produção de painéis derivados de madeira - em que foram implementadas medidas que permitiram reduzir o 
consumo de madeira virgem, aumentando a utilização de resíduos de madeira como matéria-prima. 

Esta preocupação com o consumo de recursos naturais alargou-se a outras áreas de negócio, e foi então lançado um projecto 
transversal, comum a todas as sub-holdings, com o objectivo de aumentar o nível de integração da gestão ambiental como 
um factor de diferenciação e vantagem competitiva na gestão global de cada negócio. 

Cada sub-holding começou por desenvolver estruturas e Sistemas de Gestão Ambiental (SGAs), ao mesmo tempo que a 
partilha de sinergias e experiências foi encorajada através do Fórum Ambiente, que havia sido criado com esse propósito. 

Muitos dos SGAs implementados nas empresas do Grupo receberam certifi cação internacional, e continuam a ser melhorados 
de forma a permitirem  quantifi cação das poupanças resultantes dos projectos de eco-efi ciência. Esta é uma área plena de 
desafi os, muitas vezes exigindo o reconhecimento de que os ganhos com estes investimentos só serão alcançados a longo 
prazo, mas permitem às empresas identifi car novas abordagens à gestão e novas oportunidades de negócio. 

Excerto da Política Ambiental da Sonae

“O Grupo Sonae está determinado a percorrer o caminho que conduz ao Desenvolvimento Sustentável. 
Para o atingir, terá uma atitude pró-activa no seu trabalho com o Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), do qual é membro efectivo, e implementará sistemas de gestão 
ambiental cada vez mais eco-efi cientes, no âmbito do seu portfólio de negócios...”



39Sonae SGPS, S.A.Relatório de Sustentabilidade 06

Modelo Continente 

Eco-eficiência na Modelo Continente 
O Consumo de Electricidade, o Transporte de Mercadorias e 
a Eliminação de Resíduos são responsáveis pelos principais 
impactos ambientais da Modelo Continente. Esta sub-
holding tem vindo a implementar práticas e medidas nestas 
áreas específicas de forma a aumentar continuamente o 
nível de eco-eficiência das suas actividades. 

Energia
O consumo de energia nas suas instalações, em particular 
de energia eléctrica, que em 2006 totalizou 271 GWh, 
é uma questão a que a Modelo Continente dá especial 
atenção, promovendo uma utilização racional e eco-
eficiente deste recurso.

Foram realizadas cerca de 60 auditorias, que conduziram 
à implementação de uma vasta gama de medidas para 
racionalizar o consumo, bem como a utilização de 
equipamento mais eficiente, sistemas computorizados 
para a gestão do consumo, utilização de gás natural 
nos fornos de panificação, utilização de clarabóias para 
dar acesso à luz solar e a utilização de fluidos quentes 
provenientes dos sistemas de frio para aquecimento de 
água, entre outras.
Algumas das medidas específicas que foram 
implementadas incluíram:

. substituição de lâmpadas de iodetos metálicos por 
lâmpadas fluorescentes

 (redução de 7%);
. substituição dos balastros convencionais por balastros 

electrónicos
 (redução de 5%);
. controlo da pressão da condensação do gás de 

refrigeração em função das temperaturas externas
 (redução de 4%);
. instalação de portas em móveis verticais e horizontais, 

para alimentos congelados
 (reduções de 3% e 2% respectivamente).

Assim, e apesar do crescente aumento do consumo 
de energia, especialmente no sector da alimentação, 
em resultado do aumento das áreas de armazenagem 

Consumo de Energia
(GWh por 1000 m2 de área de venda)

200620052004
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0,48

0,55
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0,52

0,54

0,56

frigorífica, dos melhoramentos no conforto térmico e de 
iluminação das lojas, foi possível a sua redução devido 
a várias medidas nesse sentido, nomeadamente através 
da adopção das práticas de gestão definidas no “Manual 
de Gestão Energética” (revisto e aprovado em 2006), e da 
contínua monitorização do consumo. 

Número de Caixas transportadas
por km percorrido
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Transporte
A gestão da frota de camiões que efectua a entrega 
de produtos nas lojas é executada com recurso a um 
moderno e sofisticado software de gestão, que permite 
alcançar ganhos de eficiência - transportar uma maior 
quantidade de produtos por quilómetro percorrido - 
com um impacto positivo tanto em termos do consumo 
de combustível como de emissão de gases de efeito de 
estufa, em particular o CO

2.

 
Também o tipo de veículo usado é alvo de controlo, 
sendo utilizadas viaturas tecnológica e ambientalmente 
avançadas, de forma a reduzir o consumo de combustível 



Destino dos resíduos gerados

Compostagem 2%

Valorização 
energética 11%

TOTAL
40.140 tons

Reciclagem 56%

Total Valorização 
69%

Aterro 31%

e a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Todos 
os veículos que entraram ao serviço após 2003 estão 
equipados com motores que cumprem as normas Euro3 
ou Euro4, que definem níveis máximos de consumo e de 
emissões poluentes. Apesar destas normas não serem 
obrigatórias por lei, fazem parte da política da Modelo 
Continente para a totalidade da frota logística que é 
controlada directamente pela empresa.

Resíduos 
.Redução

Reutilização de Embalagens de Transporte - O 
recurso à utilização de embalagens reutilizáveis para 
transporte é, em determinadas circunstâncias, uma 
forma eficaz de estimular a redução na produção de 
resíduos. A Modelo Continente liderou a introdução 
da “Caixa Única” na cadeia de abastecimento de frutas 
e legumes no sector do retalho, em Portugal. Esta 
nova embalagem apresenta vantagens Ambientais, 
nomeadamente na optimização do transporte de 
mercadorias e na redução significativa dos resíduos 
produzidos. A caixa única é também produzida em 
material plástico reciclável. 

Até ao final de 2006, 181 fornecedores de frutas e 
legumes já utilizavam esta nova embalagem, o que 
equivale ao transporte médio de 684 mil embalagens 
por mês na cadeia de abastecimento, correspondendo 
a um aumento de 8% face a 2005. No transporte de 
carne e peixe para as lojas, são também utilizadas 
caixas retornáveis. Em 2006, cerca de 95% da carne 
e 70% do peixe fresco foram já transportados em 
embalagens reutilizáveis. 

Reutilização de Cabides - A empresa tem em curso 
um programa de recolha de cabides para reutilização. 
Nesse âmbito, a Modelo Continente recolheu, em 2006, 
198 toneladas de cabides. 

 
.Recuperação

Em 2006, a Modelo Continente produziu 40.140 
toneladas de resíduos, dos quais 69% foram enviados 
para valorização. A reciclagem perfez 56% da totalidade 
dos resíduos produzidos. 
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Sonae Sierra
O consumo de electricidade e de água e a eliminação de 
resíduos são três dos principais impactos ambientais da Sonae 
Sierra. Esta sub-holding tem tomado medidas para reduzir o 
consumo de electricidade e aumentar a percentagem de 
resíduos reciclados resultantes das suas actividades. 

A Sonae Sierra aderiu ao “Carbonfree - O Selo da 
Responsabilidade Climática”, o que significa que a empresa 
está fortemente empenhada na abordagem e redução 
dos impactos responsáveis pelas alterações climáticas e na 
resolução dos problemas daí resultantes. 

Para mais informações sobre os compromissos assumidos 
pelas empresas envolvidas nesta iniciativa, por favor 
consulte www.carbonfree.pt.

Consumo de Electricidade Consumo de Água
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A Sonae Sierra criou a sua própria ferramenta de 
gestão ambiental: Environmental Standards for 
Retail Developments (ESRD)
Os ESRD é uma ferramenta de requisitos disponível na 
Internet, desenvolvida pela Sonae Sierra para ajudar os 
Gestores de Projecto e equipas de projecto a conceber 
empreendimentos comerciais em conformidade com 
os princípios e procedimentos ambientais da Sonae 
Sierra. O principal objectivo desta ferramenta é a 
implementação das melhores práticas ambientais nos 
novos empreendimentos e actividades de remodelação 
da Sonae Sierra. Esta ferramenta inclui um total de 188 
requisitos respeitantes a energia, água (efluentes e água 
de consumo), resíduos, transportes, qualidade do ar 
(interno e externo), ecologia, materiais, etc. Os requisitos 
são iguais em todos os países, em que a Sonae Sierra 
desenvolve Centros Comerciais.

Os dois principais princípios que servem de base aos 
requisitos incluídos no ESRD são:

.  Eco-eficiência, através de melhorias no design e arquitectura

. Melhoria Contínua através da actualização regular 
dos ESRD assegurando que a Sonae Sierra se mantém 
actualizada relativamente às mudanças ocorridas ao nível 
das práticas de referência e tecnologias disponíveis.

O centro comercial Campo Limpo, no Brasil, recebe 
certificação ISO 14001
Inicialmente, este Projecto tinha como objectivo 
a implementação de uma política ambiental que 
permitisse a redução e optimização dos custos dos 
materiais. No entanto, devido ao empenho de todas as 
partes envolvidas, incluindo mão-de-obra contratada,

Nota: Excluindo as lojas, nos centros comerciais Nota: Excluindo as lojas, nos centros comerciais

Reciclagem de Resíduos

2006200520042002 2003
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fornecedores e gestão, este projecto foi recompensado 
com a certificação ISO 14001 para a fase de construção.

Foram tomadas várias medidas para a sua implementação:
foi elaborada uma Política Ambiental em que o 
Centro Comercial Campo Limpo reconhece que a sua 
actividade tem impactos ambientais e que tem, por isso, 
a responsabilidade de ser pró-activo relativamente aos 
desafios daí resultantes; foram analisados os processos 
de construção do centro comercial e a melhor forma de 
os aperfeiçoar. A partir desta análise, foram elaboradas 
propostas para pôr em prática medidas para minimizar, 
mitigar e prevenir os impactos negativos previamente 
identificados. 

O maior desafio com o qual nos deparámos no decurso 
deste projecto foi transmitir aos colaboradores a 
importância do ambiente. Apesar do baixo nível de 
escolaridade dos operários do sector da construção, 
cada um deles compreendeu qual o seu contributo para 
o sistema. Os seguranças à entrada do estaleiro são os 
primeiros a explicar a política ambiental aos visitantes, 
através da entrega de uma brochura. Os pedreiros sabem 
quais as medidas a tomar para evitar o desperdício de 
material e água. Os manobradores de maquinaria pesada 
são responsáveis pela não contaminação dos solos e 

Objectivos, metas e resultados da Política Ambiental do
Centro Comercial Campo Limpo, no Brasil 

Objectivos Metas Resultados 

aquíferos, provocada pelos derrames de combustíveis 
e óleos de lubrificação. Os responsáveis pelos produtos 
químicos utilizam-nos com todo o cuidado após análise 
de informação de segurança contida em folhetos. 

A equipa de arquitectura que participou na fase 
da construção do centro comercial, foi responsável 
pela formação ambiental e orientação dos lojistas. O 
engenheiro responsável pela construção e aquisição 
dos materiais procedeu a uma avaliação ambiental 
dos fornecedores e prestadores de serviços. Todos os 
envolvidos foram informados sobre a política ambiental 
do Grupo Sonae e a necessidade de optimização dos 
serviços prestados. 

· Optimizar a utilização dos recursos naturais
· Minimizar a utilização de água

· Minimizar a utilização de madeira em 5%

  (até Novembro de 2006)
. Poupança de 525.575 litros de água 

(através da reutilização da água nas obras 
das fundações, utilização dos lençóis 
freáticos e utilização da água da chuva 
para controlar a poeira na atmosfera) 

. A percentagem de reutilização de 
madeira atingiu os 48.5% 

· Minimizar os impactos ambientais 
(prevenção da poluição) através de uma 
apropriada gestão de resíduos 

. Reciclar 20% dos resíduos produzidos
. A percentagem de reciclagem, neste 

período, foi de 39,2%

· Minimizar os níveis de ruído

.  Minimizar as emissões para a atmosfera 
(poeiras)

. Restringir o número de horas de trabalho, 
perto dos vizinhos mais   vulneráveis, de 
forma a minimizar o incómodo.

. Controlar os níveis de poeiras no ar, em 
actividades relevantes 

. Redução em duas horas das actividades 
ruidosas junto de edifícios residenciais, 
sendo o final do trabalho às 20:00, e 
não às 22:00 horas. As horas de início e 
término são controladas diariamente.

. Todas as actividades geradoras de 
poeiras são controladas através da   
humidificação dos locais envolvidos. 
Todas as semanas são tiradas fotografias   
para registar o processo.  
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COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

No seguimento do sucesso da separação dos resíduos orgânicos no NorteShopping, a Sonae Sierra decidiu alargar 
este projecto a outros centros comerciais em Portugal, nomeadamente o Arrábida Shopping, o MaiaShopping 
e o CascaiShopping no último trimestre de 2005. Em Janeiro de 2006, os equipamentos foram instalados no 
GaiaShopping.

Cada projecto tem início com uma análise do tipo de resíduos que são produzidos e quais se prestam a 
compostagem. Em seguida, são distribuídos recipientes especiais aos lojistas, que fazem a separação dos resíduos 
orgânicos antes da sua entrega nos centros de compostagem.
Com esta iniciativa, a Sonae Sierra recuperou 620 toneladas de resíduos de matéria orgânica em Portugal, o 
equivalente a 6% da totalidade dos resíduos produzidos em 2005, nos quatro centros comerciais onde este 
processo de separação já teve início.

Em 2006 recuperámos 1.247 toneladas de matéria orgânica, que representam 11% da totalidade dos resíduos 
produzidos em 2006 em 8 centros comerciais.

MaiaShopping
Investimento inicial em equipamento: 784 € 
Custo Fixo do Tratamento Orgânico (equipamento e transporte): 
0€/mês 

Produção Média de Resíduos Orgânicos em 2006: 210 €/mês 
Redução de Custos Prevista: 2.500 €/ano 

NorteShopping
Investimento inicial em equipamento: 200 € 
Custo Fixo do Tratamento Orgânico (equipamento e transporte): 
366€/mês 

Produção Média de Resíduos Orgânicos em 2006: 1.466 €/mês 
Redução de Custos Prevista: 13.200 €/ano 

A Compostagem de Resíduos Orgânicos 

GaiaShopping
Investimento inicial em equipamento: não disponível 
Custo Fixo do Tratamento Orgânico (equipamento e transporte): 
370€/mês 

Produção Média de Resíduos Orgânicos em 2006: 192 €/mês 
Redução de Custos Prevista: 2.137 €/ano 

Arrábida Shopping
Investimento inicial em equipamento: 500 € 
Custo Fixo do Tratamento Orgânico (equipamento e transporte): 
370€/mês 

Produção Média de Resíduos Orgânicos em 2006: 714 €/mês 
Redução de Custos Prevista: 4.100 €/ano 
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Sonaecom

Melhorias no consumo de energia eléctrica
Em 2006, 94% do consumo de energia eléctrica 
deveu-se às infra-estruturas que compõem a rede de 
telecomunicações móveis. A Sonaecom tem consciência 
da necessidade de resolução desta questão, mas tem-se 
revelado muito difícil dado que as infra-estruturas se 
encontram muito dispersas, e as tecnologias alternativas 
economicamente viáveis, ainda não existem.

Instalação e Optimização de Sistema de Gestão   
Técnica Centralizada
A Sonaecom instalou Sistemas de Gestão Técnica 
Centralizada nas suas instalações Técnicas, Data Centres, 
Escritórios e Call Centres. Estes sistemas tornam possível 
a integração e gestão de todos os equipamentos de um 
edifício, permitindo poupar energia e gerar conforto 
através de um controlo rigoroso das condições ambientais. 
Estes sistemas são alvo de constante avaliação e adaptação 
de forma a optimizar a eco-eficiência dos diferentes 
sistemas, tais como o ar condicionado, fornecimento de 
energia e iluminação.

Substituição de lâmpadas
A substituição das lâmpadas de halogéneo por lâmpadas 
economizadoras nas lojas da Sonaecom permitiu uma 
redução de cerca de 20% no consumo de energia. Sendo   
que os custos de manutenção irão também diminuir 
devido à maior duração destas lâmpadas. 

Outras medidas incluem, também, a instalação de 
sensores   de presença, película reflectora nas janelas, 
isolamento dos tectos, colocação de clarabóias, áreas de 
sombra e lâmpadas economizadoras. 

Projecto Greenlight 
Em 2004, a Sonaecom aderiu ao projecto europeu 
GreenLight (http://www.eu-greenlight.org) - um 
programa de carácter voluntário onde as empresas e 
organizações públicas e privadas, se comprometem a 
melhorar a iluminação nos seus espaços, sempre que 
a economia energética justifique o investimento. A 
instalação de sistemas de gestão técnica centralizada, 
bem como os melhoramentos introduzidos na   sede da 
Sonaecom, integrados no projecto Greenlight, permitiram 
uma redução de 6% no consumo directo de energia, entre 
2005 e 2006. 

Este projecto decorreu com o objectivo de reduzir o 
consumo de energia para iluminação no edifício-sede, 
em Matosinhos, ao qual corresponde uma área útil de 
4.760 m2. As acções desenvolvidas foram as seguintes:

. Instalação de botões de pressão pré-temporizados 
que permitem que os colaboradores iluminem as 
áreas de trabalho, nos horários em que o principal 
sistema eléctrico do edifício está desligado. 

. Integração da iluminação do edifício no Sistema de 
Gestão Técnica Centralizada. Permitiu definir zonas a 
serem iluminadas, em função das horas de utilização 
das diversas áreas e pisos.

Com as melhorias implementadas, verificou-se uma 
significativa redução no número de horas de funcionamento 
do sistema de iluminação, permitindo obter poupanças na 
ordem dos 1.100 €/ e 16.500 kWh por mês. No que respeita 
aos custos indirectos, conseguimos efectuar uma redução 
na área de manutenção e de ar condicionado do edifício.

Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos 
e   Electrónicos (EEE)
A Optimus tem diferentes procedimentos para assegurar 
o destino final adequado para todos os produtos que 
comercializa, de acordo com os materiais envolvidos. 
Os telemóveis que são entregues nas nossas lojas são 
encaminhados para a Fonebak PLC, um operador de 
resíduos autorizado, com certificação ISO 14001 e registo   
EMAS como especialista de reacondicionamento de 
equipamentos. A Sonaecom utiliza outdoors, a Internet 
e outros meios de comunicação para informar os 
consumidores da oferta de 10 € por cada telemóvel que 
seja entregue no momento da compra de um novo. Os 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos gerados 
nos Centros de Assistência Técnica são enviados para um 
operador de resíduos português, devidamente autorizado. 

Todos os anos, a Sonaecom tem vindo a recolher nas 
suas lojas um número crescente de equipamentos que 
posteriormente envia para reciclagem na Fonebak PLC.

O Extracto Digital da Optimus
O extracto digital lançado pela Optimus, em Julho de 
2003, permitiu uma redução das emissões de facturas em 
papel em cerca de 50%. O  extracto digital da Optimus 
inclui também um programa de análise adaptado às   
necessidades específicas de cada um, permitindo uma 
gestão mais eficaz do orçamento que cada Cliente destina 
às telecomunicações. O objectivo é alargar   este serviço 
a 90% dos clientes.
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Sonae Capital

Troiaresort* - boas práticas nas demolições
A requalificação urbana e ambiental da península de Tróia 
implicou a demolição de 40% dos edifícios existentes, 
incluindo duas torres. 

Foram tomadas várias medidas em relação à gestão de 
resíduos. Dos edifícios a ser demolidos, foram retirados 
todos os materiais e equipamentos reutilizáveis, tendo 
alguns deles sido doados a várias instituições de caridade. 
Seguidamente, foram retirados todos os materiais 
perigosos e passíveis de serem reciclados. 

Dado que 98,5% da totalidade dos resíduos era composta 
por betão e material cerâmico, foi criada uma unidade de 
reciclagem no estaleiro. Os materiais reciclados estão a 
ser utilizados nos trabalhos de construção do Troiaresort, 
nomeadamente em estradas e paisagismo. 

A Gestão de Resíduos na Contacto Construções
A gestão de resíduos da Contacto, empresa de construção 
civil que opera em Portugal e Espanha, dá prioridade 
à reutilização e reciclagem. Algumas das medidas 
adoptadas nesta área são:

. a reutilização de resíduos resultantes da construção 
e demolição de edifícios e viadutos, num projecto de 
alargamento de uma auto-estrada; 

. a colocação de ecopontos em escritórios para separar 
o plástico, as pilhas, os CDs, as lâmpadas, os cartuchos 
de impressoras a laser e jacto de tinta; 

. a criação, em cada estaleiro, de uma área para 
a separação de resíduos, incluindo contentores 
específicos para cada tipo; 

. a reciclagem de equipamento electrónico e informático 
obsoleto (nomeadamente computadores, telemóveis 
e respectivos acessórios); 

. o isolamento dos pavimentos de entrepostos que 
contenham resíduos perigosos, em estaleiros de construção, 
para evitar a contaminação dos solos por derramamento; 

. acções de sensibilização e formação para estimular 
uma correcta separação dos resíduos. 

* Troiaresort – complexo turístico em fase de construção pela Sonae 
Turismo, que inclui hotéis, aparthotéis, apartamentos turísticos, 
moradias, marina, casino, campo de golfe e outras infra-estruturas 
de lazer, localizado entre a Reserva Natural do Estuário do Sado e o 
Parque Natural da Serra da Arrábida.

Destino dos residuos das demolições
(em peso %) 1 0,5

98,5

valorização no local para posterior reutilização
enviado para valorização/reciclagem
aterro sanitário
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6.3. Cadeia de Negócios
O Grupo Sonae procurou sempre desenvolver os seus negócios de forma integrada com as comunidades onde opera, 
podendo, desta forma, actuar como um estímulo para a melhoria da qualidade de vida a nível regional e nacional, 
em toda a cadeia de valor. A Sonae tem vindo a atribuir crescente importância à forma como se relaciona com os 
seus fornecedores e o tipo de comportamento que espera destes. Encaramos os nossos fornecedores como parceiros 
de negócio e, como tal, tentamos estimulá-los no sentido de implementarem práticas de gestão que, no dia-a-dia, 
cumpram as nossas exigências ambientais e sociais. Os exemplos que se seguem são indicativos desta abordagem. 

Após a subscrição do Global Compact, reforçámos o nosso compromisso e assumimos que, face ao nosso grande 
impacto económico, podemos contribuir de forma positiva, para que os nossos fornecedores adoptem gradualmente 
as melhores práticas. 

Modelo Continente

A Modelo Continente apoia os seus   fornecedores
Em linha com a política do Grupo, a Modelo   Continente 
acredita e assume uma postura pró-activa na construção 
de soluções mutuamente vantajosas, em particular 
nas áreas da arquitectura logística, desenvolvimento 
de novos produtos e conceitos, bem como na partilha 
de informação que possibilita à empresa uma melhoria 
contínua da proposta de valor a oferecer aos clientes. 

A Modelo Continente introduziu em Portugal a logística 
centralizada e implementou as melhores práticas de 
ECR (Resposta Eficiente ao Consumidor), que incluem 
a partilha de informação e a gestão de categorias de 
produtos em conjunto com os fornecedores. 

O apoio ao desenvolvimento sustentado dos seus 
fornecedores pode assumir várias formas. Um importante 
exemplo tem sido o seu papel na criação e desenvolvimento 
do Clube de Produtores.

. Clube de Produtores
A Modelo Continente criou o Clube de Produtores 
em 1998, como estrutura de apoio à produção agro-
pecuária nacional, com o objectivo de assegurar uma 
fonte permanente de produtos agrícolas para hiper 
e supermercados, promovendo simultaneamente a 
produção nacional. Os objectivos estratégicos do Clube 
de Produtores passam, essencialmente, pela promoção 
de produtos agrícolas nacionais, produzidos de acordo 
com os padrões de qualidade e segurança definidos 
pela   Modelo Continente, assegurando aos produtores 
um apoio consistente e estruturado, garantindo, 
simultaneamente, uma via para o escoamento da sua 
produção. A Modelo Continente investe na formação dos 
associados do Clube em vários sectores da agro-pecuária, 
disponibilizando também informação relacionada com as 
tendências de mercado e exigências dos consumidores, 
de forma a que os sectores em que estes se inserem 
conquistem crescente competitividade num contexto de 
concorrência global. 
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A Sonae Sierra realiza sessões de formação 
com os seus lojistas sobre questões ambientais 
Em 2006, a Sonae Sierra realizou 100 acções de   formação 
e sensibilização ambiental com lojistas e prestadores 
de serviços, com o objectivo de proporcionar aos 
colaboradores de empresas que não integram a Sonae 
Sierra, conhecimentos básicos relativamente ao Sistema 
de Gestão Ambiental desta empresa. Todos os anos, 
são definidos os conteúdos formativos propostos 
para cada um dos centros, tendo em atenção o nível 
de implementação no âmbito do Sistema de Gestão 
Ambiental e no Processo de Certificação Ambiental. Os 
conteúdos estipulados podem incluir apenas um ou   
vários temas dos que se seguem: 

. Reunião de sensibilização ambiental; 

. Certificação Ambiental e em ISO 14001 

. Visitas temáticas; 

. Reuniões periódicas; 

. Workshops 

Em 2006, o valor de aquisições da Modelo Continente 
aos membros do Clube de Produtores, ascendeu aos 
87,5 milhões de Euros.

Actividades do Clube 
. Apoio   técnico 
. Participação em feiras internacionais 
. Protocolos com o Instituto Superior de Agronomia, 

a Faculdade de Medicina Veterinária, a Estação 
Zootécnica Nacional, entre outros 

. Acções de Formação 

. Preparação de Contratos-Programa na área das frutas 
e legumes 

. Visitas técnicas internacionais 

Promoção de produtos mais amigos do ambiente 

. Protecção Integrada
Com esta iniciativa, a Modelo Continente promove 
a utilização de organismos naturais na luta contra as 
pragas, em substituição dos pesticidas químicos, e a 
utilização de técnicas agrícolas que sejam amigas do 
ambiente. A promoção desta iniciativa é concretizada 
dando a conhecer aos produtores estas técnicas, e 
através de várias campanhas  que visam promover estes 
produtos junto dos consumidores. Actualmente, todas   as 
frutas e legumes comprados aos membros do Clube de 
Produtores são   produzidos sob Protecção Integrada. 

. Produtos biológicos
 Os produtos biológicos resultam de um método   agrícola 
mais sustentável e amigo do ambiente, salvaguardando,   
simultaneamente, as suas qualidades intrínsecas. No 
entanto, o seu preço é reconhecido como sendo o 
principal obstáculo inibidor dos consumidores. A   Modelo 
Continente tem tentado inverter esta tendência, através 
da promoção   destes produtos e de incentivos à prática 
deste tipo de agricultura no Clube de Produtores. 

Sonae Sierra

O envolvimento da Sonae Sierra com os seus 
fornecedores
O Environmental Standards for Retail Developments   
(ESRD), constitui uma ferramenta que obriga as equipas de 
concepção de centros comerciais a integrar as questões 
ambientais desde a fase inicial do projecto. Na fase de 
construção, as empresas envolvidas têm de seguir o   
manual do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Sonae 
Sierra para estaleiros de construção. São tomadas todas as 
medidas possíveis para obter a certificação internacional 
ISO14001 para todos os estaleiros de construção.

Para auxiliar os fornecedores no cumprimento de  
todas as exigências do SGA, a Sonae Sierra concede os 
seguintes apoios:

. Orientação e assistência na obtenção de toda a 
documentação necessária, na preparação para as auditorias, 
bem como para as auditorias internas de conformidade

. Programas de formação ambiental destinados aos 
responsáveis   pela concepção e aos empreiteiros.  
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Sonaecom
Sonaecom inclui cláusulas ambientais nos 
contratos com os seus fornecedores
De modo a minimizar os riscos na sua cadeia de 
abastecimento, a Sonaecom inclui cláusulas de natureza 
ambiental nos contratos com os fornecedores para 
assegurar que a legislação e outros requisitos ambientais, 
do seu Sistema de Gestão Ambiental são cumpridos pelos 
fornecedores. Estas cláusulas incluem a possibilidade 
da Sonaecom efectuar auditorias às instalações dos 
fornecedores (tendo 8 delas ocorrido em 2006) para 
verificar a conformidade com as obrigações e directrizes 
da Sonaecom, ou para inspeccionar quaisquer sistemas 
e equipamento que possa ter implicações para a gestão 
ambiental da Sonaecom. 

De modo a assegurar conformidade com a legislação 
e regulamentos ambientais, todas as Ordens de 
Trabalho (requisições de trabalho emitidas a alguns 
fornecedores) incluem informação específica em 
relação aos impactos ambientais do tipo de trabalho a 
ser realizado, nomeadamente manutenção dos sistemas 
de ar condicionado, lâmpadas, óleos, ou outros tipos 
de resíduos.

Inovação nos processos de negócio 
A Sonaecom tem implementado soluções de gestão de 
fornecedores, nomeadamente a BizFact e a BizSuppliers, 
que permitem a disponibilização automática de 
informações financeiras a todos os utilizadores internos 
da Sonae e também aos seus fornecedores, de forma 
simples e eficaz. O Portal dos Fornecedores foi criado 
não só para permitir o acesso dos fornecedores às suas 
contas correntes, mas também para reduzir a necessidade 

de contactos telefónicos, e suprimir a necessidade do 
envio da confirmação das ordens de pagamento aos 
fornecedores. Para além do aumento da satisfação dos   
fornecedores, houve uma redução significativa nos 
custos postais e com material de escritório, e poupança 
de tempo para os colaboradores. 

Os fornecedores podem aceder às facturas enquanto 
estas são processadas em tempo real. Este projecto 
conduziu a um aumento de produtividade e decréscimo 
de 30 a 40% nos custos associados a este processo.

Agentes de vendas da Sonaecom
A rede de agentes de vendas da Sonaecom é um parceiro 
crítico para o negócio. O objectivo de ter a melhor força 
de vendas no sector das telecomunicações levou a 
Sonaecom a concentrar-se e a participar activamente em 
três fases importantes da carreira dos agentes de vendas: 
recrutamento, formação e incentivos. 

A Optimus Negócios investiu na reformulação dos 
planos de recrutamento de agentes desde o início de 
2006. Actualmente, dois terços das necessidades de   
recrutamento de agentes são satisfeitas directamente 
pela Optimus que supervisiona o processo. 
 
A “Escola de Negócios Pontos Fortes” foi lançada em 
Julho 2006, estando centrada no desenvolvimento de 
competências, no aumento do ciclo de vida da carreira 
e em estreitar o relacionamento dos agentes com a 
Optimus. Os destinatários desta escola não são apenas os 
vendedores, incluindo ainda assistentes administrativos 
e coordenadores de equipas de vendas. Em apenas 6 
meses, em 2006, 368 pessoas frequentaram 69 acções 
de formação. “Pontos Fortes” é o nome do programa 
de incentivos, em que os agentes ganham pontos por 
cada venda efectuada. Estes pontos podem ser trocados 
por prémios. Os pontos também podem ser atribuídos 
através da frequência de acções de formação na Escola de 
Negócios. Os objectivos deste programa são o aumento 
da motivação e o ciclo de vida da carreira dos agentes. O 
ciclo de vida médio dos agentes envolvidos neste programa 
é o dobro do de agentes de outras organizações. 

A “Escola de Vendas Optimus” é outro exemplo, estando 
direccionada para o mercado residencial, e centrada 
nos programas de Selecção e Recrutamento, Formação, 
Motivação e Avaliação de Desempenho das equipas 
de vendas e dos nossos agentes. A sua missão é criar 
competências de vendas e orientação e construir uma 
cultura comercial forte. Em 2006 foram recrutados mais 
de 60 agentes directamente pela Optimus e foram 
organizadas mais de 60 acções de formação. 

A “Academia Novis” é um projecto com acções 
concentradas no recrutamento e selecção e que tem por 
objectivo reduzir a rotatividade dos agentes de vendas, 
aumentando as competências de venda e liderança, 
através de formação especializada e contínua.
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Sonae Capital
Troiaresort - A Integração do Ambiente na 
Cadeia de Valor 
A Gestão Ambiental faz parte da cadeia de valor 
no Troiaresort. Na área da construção para além da 
conformidade com os requisitos legais, os sub-empreiteiros 
devem assegurar que os Planos de Acompanhamento 
Ambiental são implementados, o que implica entre 
outros factores a identificação dos aspectos ambientais 
relacionados com a sua actividade, a promoção de 
medidas que tenham como objectivo a minimização dos 
efeitos de quaisquer impactos negativos, proporcionar 
formação ambiental aos seus colaboradores, bem como, 
medir e monitorizar o seu desempenho ambiental. 

A verificação da implementação dos Planos de 
Acompanhamento Ambiental, pelos sub-empreiteiros, 
é assegurada através de visitas de controlo operacionais 
e auditorias internas e externas, efectuadas no âmbito 
do Sistema de Gestão Ambiental do Troiaresort 
(SGA), que obteve o certificado internacinal ISO 
14001. O âmbito do SGA, um projecto pioneiro nesta 
área abrange o desenvolvimento, a construção e o 
funcionamento do resort. 
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6.4. Capital Humano
O Capital Humano é um factor fundamental no 
crescimento do Grupo Sonae. Nos seus valores 
e princípios, a Sonae assume um conjunto de 
compromissos para com os seus colaboradores 
responsabilizando-se por implementar uma política 
de recursos humanos isenta de qualquer tipo de 
discriminação, proporcionando elevados níveis de 
satisfação dos colaboradores e oportunidades de evolução 
na carreira, formação e educação, garantindo  um 
ambiente de trabalho saudável para os seus colaboradores 
e também para terceiros. 

O objectivo destes compromissos é dar aos colaboradores 
as ferramentas necessárias para que estes possam 
contribuir activamente para a existência de uma cultura 
de permanente inovação e empreendedorismo. 

Esta visão leva-nos a acreditar que os desafi os e tarefas para 
este importantíssimo bem das empresas, consiste em: 

. encontrar as pessoas certas e colocá-las nos postos 
de trabalho adequados, 

. transmitir-lhes confi ança, 

. dar-lhes poder, 

. torná-las responsáveis. 

Existe, para este fi m, uma política de formação no Grupo 
para todos os colaboradores, a qualquer nível. A formação 
abrange a área técnica, comportamental e linguística. Na 
área técnica tem havido um aumento signifi cativo na 
formação relacionada com ambiente, saúde e segurança. 
Ao mesmo tempo, a Sonae patrocinou os cursos de pós-
graduação e doutoramento de alguns grupos de gestores. 

As principais directrizes da Política de Recursos Humanos nas sub-holdings são: 

. A igualdade de oportunidades para todos os colaboradores;

. Atrair as pessoas certas para cada função;

. Assegurar o desenvolvimento de competências e a progressão na carreira;

. Assegurar a efi ciência dos processos de gestão de desempenho;

. Uma atitude ética em relação aos colaboradores, fornecedores, o público em geral e 
outras entidades com quem interagimos;

. Encorajar os comportamentos baseados em princípios éticos: 
 integridade, conformidade legal e sustentabilidade.

Foi criado um sistema, transversal a todo o Grupo, 
denominado “Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento 
de Carreira” para encorajar os colaboradores a serem uma 
parte activa no planeamento dos seus objectivos pessoais 
e de carreira e alinhá-los com os objectivos da empresa. 
O sistema permite alinhar as aspirações pessoais de cada 
colaborador com os objectivos da empresa, o que resulta 
num aumento de motivação e produtividade por parte 
dos colaboradores. Todos os novos colaboradores, na 
maioria das empresas do Grupo, têm acesso a um programa 
de iniciação e integração na cultura da empresa, assegurando 
que o código e os princípios da empresa são mantidos. 
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A gestão dos nossos recursos humanos baseia-se:

. No desenvolvimento de programas de formação que criem competências em várias áreas;

. Numa Política de Gestão de Desempenho global, baseada em critérios de avaliação de desempenho;

. Na qualifi cação dos colaboradores de acordo com as suas necessidades e as necessidades da empresa. 



“A formação é fundamental para as pessoas. Na Sonae, têm de aprender e estar predispostas 
para aprender sempre.” 

“A capacidade de atrair as pessoas certas, pode ser considerado o bem mais valioso da Sonae.” 

“Na Sonae não existe um protótipo. Não acreditamos no “pensamento único”, que tem sido 
bastante discutido em França e na Europa. Não acreditamos. Acredito que somos pessoas 
diferentes... Tiremos vantagem da diversidade. Tiremos vantagem de um conhecimento cada 
vez maior.” 

”... façam tudo para obter uma boa educação, desenvolvam-se e preparem-se para estar sempre 
na pole position para um novo emprego ou nova empresa. Não gostamos de estar em segundo 
lugar... queremos ser vencedores, e para tal temos de obter muitas pole positions. ”

Belmiro de Azevedo, Alguns passos em direcção ao futuro, Reunião Intenacional da Sonae Indústria 

“Tal como os seres humanos precisam de oxigénio e proteínas para sobreviver, as empresas 
necessitam de uma renovação contínua de ideias e conhecimentos que se encontram nas 
mentes dos seus colaboradores. As empresas têm o dever de manter os seus conhecimentos 
actualizados e transmiti-los às gerações vindouras. Mas o conhecimento por si só não é suficiente. 
É absolutamente necessário “SABER COMO FAZER” mas é também preciso passar para a fase 
do “FAZER”, inovando constantemente num ambiente de sustentabilidade e de crescimento 
sustentável. ”

Belmiro de Azevedo, Valores e Princípios, 40º aniversário da Sonae, 1999 
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A segurança de todos os nossos colaboradores e do 
público em geral que utilize as nossas instalações é 
também parte integrante da nossa análise de risco e dos 
procedimentos internos. Para além dos vários projectos 
desenvolvidos pelas diferentes sub-holdings, a Sonae 
SGPS subscreveu, em Novembro de 2005, a World Safety 
Declaration que: 

. é um compromisso visível das empresas, para melhorar 
a segurança em qualquer local de trabalho 

. estabelece que todo o indivíduo tem direito a um local 
de trabalho seguro 

. afirma que as empresas devem ser responsáveis pelas 
mudanças necessárias para diminuir os acidentes 

. promove a colaboração entre empresas 

. assume um compromisso de comunicar os desafios, 
evoluções e sucessos dentro de  3 anos 

. é um conjunto de bons princípios de gestão 

As empresas subscritoras são estimuladas a cooperar na 
procura de melhores soluções de segurança e a comunicar 
os resultados dos seus esforços durante os próximos três 
anos, no XVIII Congresso Mundial de Saúde e Segurança, 
que terá lugar em 2008. 

A Sonae assume este compromisso público com todos os 
seus stakeholders. 

2005 World Safety Declaration
Um Compromisso Global para a Segurança no Ambiente de Trabalho

Nós:

Reconhecendo que a Segurança é uma componente fundamental para a qualidade de vida do ser humano, um valor 
a ser preservado pelos indivíduos e organizações, 
Preocupados com o facto da falta de segurança no local de trabalho e em casa poder acarretar custos pessoais e sociais 
para os indivíduos, famílias, organizações, comunidades e, em última análise, para as nações e respectivo nível de vida, 
Determinados em abordar esta vulnerabilidade a nível individual e no âmbito das nossas maiores organizações e comunidades, 
Afirmando a nossa capacidade de influenciar as mudanças que ocorrem no mundo real, de forma a atingir o objectivo 
de aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes, 

Acordámos, no DuPont Leaders Forum On Safety and Performance, no dia 17 de Novembro de 2005, em 
Genebra, na Suiça, que:

01. A “segurança pessoal” como valor humano transcende as diferenças geográficas, filiação política, nacionalidade, 
etnia, religião, ocupação, idade e género. A segurança pessoal é um conceito universal que pode ser apoiado a 
nível organizacional e interpessoal de várias formas.

02. Os indivíduos e as organizações têm o dever e a obrigação moral de estabelecer um compromisso para a melhoria 
das condições de segurança nas suas vidas, comunidades e organizações. Estes, podem melhorar a qualidade 
das suas próprias vidas, e as vidas daqueles que participam em contextos sociais alargados (ocupacionais, locais, 
regionais, nacionais, geográficos) com o compromisso de melhorar a segurança.

03. A melhoria da segurança no local de trabalho e em casa é um objectivo tangível que pode ser definido, avaliado 
e medido, apesar das diferenças de ambiente e localização.

04. A natureza global da segurança no local de trabalho e em casa exige uma cooperação, a mais alargada possível, 
de toda a indústria.

05. As Organizações que subscrevem esta Declaração, e através dos respectivos representantes, comprometem-se 
hoje a comunicar os seus desafios, progressos e sucessos no XVIII Congresso Mundial de Saúde e Segurança no 
Trabalho, em 2008.  

EM FACE DO QUE os abaixo assinados, devidamente mandatados para o efeito, apuseram as suas assinaturas 
neste Compromisso.
ELABORADO em Genebra, na Suiça, aos dezassete dias de Novembro de dois mil e cinco.

Assinado por Belmiro de Azevedo,  Presidente do Grupo Sonae
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Sonae Sierra
Normas de ergonomia em 2007
Em 2005, a Sonae Sierra lançou um novo projecto com 
o propósito de implementar gradualmente as melhores   
práticas de ergonomia através da adopção de normas 
para todas as principais actividades. A necessidade adveio 
da existência de uma grande variedade de ambientes 
de trabalho - desde a sede da empresa, passando pelos 
escritórios de gestão dos centros, até aos espaços destinados 
aos seguranças. A implementação das normas é orientada 
por um Grupo de Trabalho constituído por colaboradores 
e especialistas externos. As normas incluem as seguintes 
questões: iluminação (intensidade e controlo); níveis de 
ruído; exigências de espaço; mobiliário (secretárias e 
cadeiras); decoração de interiores (tapetes e quadros), 
equipamento e acessórios de TI.

Em 2006, foram analisados 427 postos de trabalho em 
Portugal e em 2007, será feita uma análise semelhante 
em Espanha. Estas pesquisas envolvem o estudo 
da concepção, da construção e também das tarefas 
específicas de cada colaborador, para além de uma  
entrevista com o objectivo de verificar a existência de 
necessidades e falhas relativamente às normas instituídas. 
Com base nos resultados destas análises, a Sonae Sierra 
irá implementar um plano de acção a longo prazo para  
solucionar os problemas de incumprimento. Ao mesmo 
tempo, o objectivo da Sonae Sierra é integrar as normas 
de ergonomia nos procedimentos de saúde e segurança 
para que estas sejam cumpridas em todos os locais e 
países em que a empresa opera. 

A Sonae Sierra utiliza o Chronos - uma 
ferramenta de aprendizagem do WBCSD - para 
dar formação na área da sustentabilidade a 
cerca de 700 colaboradores 
No final 2006, a Sonae Sierra deu início a um programa 
de formação em Chronos, uma ferramenta desenvolvida 
pelo WBCSD com o objectivo de transmitir, de forma 
simples, interactiva e realista, as principais questões 
que envolvem o desenvolvimento sustentável, dando 
especial atenção ao papel do sector privado em todo o 
processo. O Chronos foi adaptado às especificidades da 
Sonae Sierra e distribuído junto dos seus colaboradores, 
em todos os países, através de CD-ROMs.

Em 2006, durante várias sessões de debate realizadas 
pelos colaboradores da Sonae Sierra, os conteúdos do 
Chronos foram discutidos interactivamente por um 
conjunto de 528 colaboradores (285 em Portugal, 82 em 
Espanha, 29 em Itália, 24 na Alemanha, 22 na Grécia, 4 na 
Holanda e 82 no Brasil).  

Modelo Continente
Com mais de 25.000 colaboradores no final do ano 
de 2006, a Modelo Continente está consciente da 
importância do seu Capital Humano para o bom 
desempenho da empresa, mas também da sua 
contribuição para a criação   sustentada de emprego a 
nível local, regional e nacional. 

A empresa atribui um valor elevado aos seus   
colaboradores, seguindo políticas de não discriminação, 
encorajando o desenvolvimento da carreira com base 
no mérito, ao mesmo tempo que dá acesso permanente 
a programas de formação, proporcionando locais de   
trabalho seguros e motivantes, o que estimula um nível 
de desempenho necessário ao cumprimento das tarefas 
de todos os colaboradores. 

Em 2006, foi ministrado um total de 1.050.955 horas de 
formação. 

O bom clima social existente na empresa, confirmado   pelos 
resultados dos inquéritos realizados regularmente junto de 
todos os colaboradores, é um reflexo das boas práticas da 
Modelo Continente no âmbito das relações laborais. 
 
Formação na área do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável
O programa de formação em ambiente e desenvolvimento 
sustentável está integrado: 

. No Curso de Gestão de Empresas e no Programa de 
Gestão de Estagiários, que envolve todas as chefias 
de lojas.

. Na formação ambiental, ministrada às equipas de 
chefia, na abertura de novas lojas alimentares.

. Na formação ambiental, ministrada durante o 
processo de certificação de lojas e entrepostos.

Em 2006, a formação na área do ambiente e 
desenvolvimento sustentável envolveu 1.309 
colaboradores, num total de 3.650 horas.

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 
A Modelo Continente, de acordo com a política de Saúde 
e Segurança, tem uma preocupação constante com as 
condições de saúde dos seus colaboradores, estando 
em curso inúmeros projectos que envolvem acções de 
prevenção. Através dos seus Centros Médicos e serviço 
de Saúde e Segurança, a empresa tem vindo a aumentar 
progressivamente o seu envolvimento relativamente à 
Prevenção de Acidentes de Trabalho e outras questões de 
Saúde. Assim, em 2006, foram realizadas: 637 auditorias; 
160 exercícios de emergência com o objectivo de pôr 
à prova as equipas de emergência e 80 mil horas de 
formação nos postos de trabalho. Nas lojas de retalho 
alimentar existe um coordenador para a área de Saúde e 
Segurança no  Trabalho. Em 2006, foi nomeado, também, 
um coordenador para a área não alimentar. 

Nos entrepostos, foi implementado um programa de 
ginástica laboral, com o objectivo de melhorar a postura 
corporal dos operadores. 
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Sonaecom
A formação como estratégia
A missão do Sonaecom Learning Centre (SCLC) é 
contribuir para a criação de uma atmosfera propícia ao 
desenvolvimento do potencial de carreira, ampliando 
e consolidando as competências dos Directores da 
Sonaecom, que desempenham um papel fundamental 
no desenvolvimento dos negócios. 
 
O SCLC visa abranger todos os colaboradores e, como 
tal, é constituído por programas destinados a diferentes 
etapas na gestão da carreira. Os seus conteúdos 
abrangem temáticas de gestão de recursos humanos, 
gestão estratégica e gestão de projectos, bem como 
outros temas fundamentais para o desenvolvimento dos 
negócios, tais como o marketing, a negociação ou as 
competências interpessoais. As parcerias estabelecidas 
com universidades portuguesas de vanguarda, são uma 
garantia de que as temáticas se mantêm actualizadas e 
também de uma maior credibilidade da formação. Neste 
contexto, desenvolvemos parcerias com as seguintes 
universidades: EGP - Escola de Gestão do Porto, a UCP 
- Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da 
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e a AESE - 
Escola de Direcção e Negócios. 

Desde o seu lançamento em Janeiro de 2005, que o 
SCLC conta com a adesão entusiástica dos formandos, 
os quais confirmaram por repetidas vezes o interesse 
dos conteúdos bem como a importância das acções de 
formação para o desenvolvimento de carreira. Até ao 
final de 2006, foram já realizadas 19 acções de formação, 
que envolveram 450 colaboradores, num total de 25.600 
horas de formação. 

Código de Conduta da Sonaecom
A Sonaecom, através do seu Código de Conduta, promove 
princípios e regras de natureza ética e deontológica 
que devem ser cumpridos pelos seus colaboradores, 
contribuindo assim, para garantir um comportamento ético 
em toda a organização. No âmbito deste código, a Sonaecom 
instituiu uma Comissão de Ética, cujas responsabilidades 
incluem a clarificação de dúvidas de todos os stakeholders, 
bem como a comunicação e resolução de situações que 
envolvam a violação do Código. O Código de Conduta 
inclui temas como a integridade, transparência, respeito, 
responsabilidade social, compromisso ambiental, saúde e 
segurança, confidencialidade e utilização de informações 
privilegiadas, de forma a permitir a gestão de conflitos de 
interesse e a comunicação de irregularidades relativamente 
ao relacionamento com os Clientes, Fornecedores, 
Concorrentes, Autoridades Públicas, Accionistas, Mercados, 
a Comunidade, o Ambiente e os Colaboradores.

Campanhas de Sensibilização dos colaboradores
A Sonaecom está consciente da importância da 
Comunicação Interna na divulgação da cultura empresarial 
em toda a organização, neste sentido, desenvolveu vários 
canais e instrumentos de comunicação com o objectivo 

de proporcionar uma distribuição efectiva da informação, 
e através deles, influenciar comportamentos e atitudes, 
envolvendo os colaboradores na estratégia e nos 
objectivos da empresa. 

Nos últimos anos, um dos desafios foi sensibilizar 
e envolver os colaboradores nas questões de 
responsabilidade corporativa. Para tal, a Sonaecom 
implementou várias iniciativas internas, tais como 
campanhas internas, “Dá uma mão ao ambiente” 
(redução do consumo de água e energia, campanha 
de reciclagem de papel, campanha de separação 
de resíduos), “Concurso de ideias” (promoção e 
implementação das noções de eco-eficiência junto 
de todos os colaboradores), “Dia do Gil” (promoção da 
recolha e reutilização de cartuchos de impressoras a laser 
e jacto de tinta). Em Agosto de 2006, a revista interna 
- BOOM - foi dedicada ao tema da Responsabilidade 
Corporativa e vários artigos sobre o mesmo tema são 
regularmente incluidos, para informar e sensibilizar 
os colaboradores. A Sonaecom possui uma e-letter 
chamada Eco-Report que promove o conhecimento 
sobre o Sistema de Gestão Ambiental da Sonaecom. 
Estamos também envolvidos em iniciativas externas, 
tais como campanhas de recolha de roupas em conjunto 
com a Cruz Vermelha, campanhas de doação de sangue 
e de medula óssea, etc. 
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6.5. Diálogo com os Stakeholders
O Grupo Sonae teve sempre em conta o contexto global e regional em que as suas empresas operam, para que a gestão 
das mesmas pudesse responder às necessidades, constantemente em mudança e evolução, dos seus stakeholders. 

Nos últimos séculos, o mundo ocidental viu os níveis de escolarização aumentar, ao mesmo tempo a que assistiu a 
uma sociedade baseada na agricultura, trabalho e capital evoluir para uma outra que se desenvolve e inova, com base 
no conhecimento e capital. No mesmo período, e no âmbito desta tendência, as Organizações Sem Fins Lucrativos 
acabaram por assumir um papel importante e activo na sociedade civil, em especial nas actividades do sector privado 
relacionadas com os direitos humanos e sociais, assim como na protecção dos recursos naturais. 

Este movimento esteve na origem de um novo paradigma social, em que as empresas têm de proporcionar à sociedade 
não só benefícios financeiros, mas muito mais, de forma a contribuírem para a coesão social, protecção ambiental e 
sustentabilidade global. 

É neste contexto de compreensão das expectativas dos vários stakeholders, de identificação das questões que lhes são 
relevantes e, portanto, de identificação de novas abordagens e novas oportunidades de negócio, que as empresas 
do Grupo desenvolveram as suas relações com os seus principais stakeholders. Seguem-se exemplos de como as 
metodologias foram desenvolvidas e colocadas em prática de forma a alcançar estes objectivos.  

Modelo Continente
A Modelo Continente escuta, comunica e 
interessa-se por milhares de consumidores e 
fornecedores
A Modelo Continente contacta, diariamente, com 
milhares de consumidores nas suas lojas e também 
com centenas de fornecedores, tendo por isso 
uma responsabilidade acrescida na forma como 
se relaciona com as comunidades nas quais opera. 
Consequentemente, a Modelo Continente deu especial 
atenção ao seu relacionamento com os clientes e 
fornecedores e à forma como dialoga com a comunidade 
através de várias formas de apoio e boas práticas, que 
seguidamente serão apresentadas.
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Stakeholders Diálogo 

Clientes

2,4 milhões/semana 
3.090 milhões € / ano 2006 

Para além da interacção diária com milhares de clientes, o que por si só permite um diálogo 
útil e permanente com estes, a Modelo Continente utiliza vários meios e metodologias para os 
consultar, assim como às comunidades situadas na proximidade das lojas, tendo como objectivo 
a melhoria sistemática dos serviços disponibilizados e a respectiva proposta de valor.  

São ouvidos 100 mil clientes todos os anos. 

A empresa possui um procedimento estruturado para gestão das sugestões e reclamações, 
através do qual comunica com o cliente, permitindo ao mesmo tempo a adaptação do serviço 
prestado e da proposta de valor. 

Colaboradores

25.255 (final 2006) 
337 milhões € / ano 2006 

São realizados, periodicamente, diagnósticos de Clima Social em que participam todos os 
colaboradores e que permitem obter a opinião destes em relação à empresa e ao local onde 
trabalham. O último inquérito realizado, demonstrou que mais de 70% dos colaboradores se 
sentiam em segurança na empresa, e que mais de 78% pretendiam continuar a trabalhar na 
Modelo Continente.

É regularmente publicado o “Correio da Distribuição”, uma revista interna que contém 
informações relevantes e variadas, sobre a empresa. 

Disponibilização do Portal do Colaborador na Intranet, onde todos os colaboradores 
podem consultar as mais variadas informações de acordo com os seus interesses, tais como 
oportunidades de carreira, formação, informação jurídica/laboral, entre outras. 

Fornecedores

3.500 (média anual)
2.720 milhões € / ano 2006

Relacionamento diário com os fornecedores, o que inclui a partilha de informações 
consideradas relevantes para o crescimento do negócio. A criação do Portal do Fornecedor na 
Internet, permitiu a   partilha de informações e melhoria do relacionamento entre a Modelo 
Continente e os seus Fornecedores.

Constante orientação para o estabelecimento de parcerias que levam à implementação de 
novos projectos/produtos, que podem significar melhorias face às expectativas/necessidades 
do público em geral.

Comunidade

Investimentos na Comunidade
5,9 milhões € / ano 2006

Desenvolvimento e implementação de inúmeras iniciativas que envolvam activamente a 
comunidade: 

. de cariz social (que envolvem comunidades locais: apoio a instituições que prestam   
serviços/cuidados de saúde a grupos menos privilegiados e acções que promovem 
eventos culturais e desportivos); 

. de cariz ambiental (promovendo a sensibilização e melhoria das atitudes/acções da 
comunidade relativamente a questões ambientais e de sustentabilidade). 

Cooperação com os municípios e com outras entidades estatais locais ou regionais. 

Investidores

Dividendos 55 milhões € (pagos em 2006)

Disponibilização periódica e atempada de   informação sobre factos relevantes, relacionados 
com a empresa, assegurando um tratamento equitativo de todos os investidores e stakeholders 
financeiros. 

Disponibilização de um sítio na Internet, para publicação dos relatórios e contas anuais, 
comunicados periódicos de resultados e Apresentações Corporativas mais relevantes. 

Criação de um Gabinete de Apoio a Investidores, que consiste num departamento com os 
recursos técnicos necessários para corresponder aos pedidos específicos dos investidores, da 
comunidade universitária e de analistas do sector retalhista, nacionais e internacionais. 
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Sonae Sierra
A Sonae Sierra tem trabalhado numa estrutura 
de diálogo com os stakeholders que se baseia 
nas melhores práticas e recomendações 
internacionais, tais como a norma de carácter 
voluntário AA1000, de forma a identificar e 
comunicar com os seus stakeholders

A Sonae Sierra questionou os seus stakeholders internos e 
externos acerca dos seus Riscos e Oportunidades, a nível 
Social e Ambiental

Principais Grupos de Stakeholders Métodos e formas de comunicação em 2006

Investidores e Analistas Financeiros Realização de reuniões, apresentações regulares e publicação trimestral de relatórios financeiros 
para comunicar o desempenho financeiro da Sonae Sierra e as práticas de gestão do risco. 

Colaboradores

Emissão de comunicados transversais ao grupo e de âmbito local, incluindo a publicação de 
uma revista impressa (Horizons) e de notícias na Intranet. Avaliação dos planos de desempenho 
e apoio dos Recursos Humanos. Os colaboradores são auscultados individualmente em relação 
a temas específicos (por ex. Saúde e Segurança), tendo sido introduzidos vários esquemas para 
estimular novas ideias e recompensar sugestões inovadoras sobre novas formas de executar. 

Lojistas Website de intranet específico: Sierracentres.network. Reuniões e sessões de formação 
centradas, em 2006, nas áreas de Saúde e Segurança e também de Gestão Ambiental.

Fornecedores
Em 2006, foi realizado um inquérito com o objectivo de saber a opinião dos fornecedores acerca 
das práticas de RSE da Sonae Sierra e de avaliar as suas próprias políticas. Os questionários foram 
enviados para alguns dos maiores fornecedores portugueses, espanhóis e italianos da Sonae Sierra. 

Visitantes

Os questionários dirigidos aos visitantes são realizados em todos os espaços comerciais detidos, 
total ou parcialmente, pela Sonae Sierra. Os questionários realizados junto de visitantes em três 
dos nossos maiores centros comerciais em Portugal, constataram que 69% destes consideravam 
que nos nossos espaços existiam preocupações ambientais.

Autoridades Governamentais
O relacionamento com todos os municípios, órgãos locais e regionais, faz parte do nosso 
planeamento e processo de desenvolvimento. Nomeadamente, com determinadas entidades 
tais como a polícia e os serviços de urgência.

Comunidades Locais
Realização de estudos qualitativos para avaliar o impacto da fase de construção nas comunidades 
locais e identificar potenciais melhorias. Os inquéritos geotracking são realizados em centros próprios 
para analisar o impacto do centro comercial nos padrões de consumo dos residentes locais.

Media

Em 2006, a Sonae Sierra foi referida pelos media num total de 1.309 ocasiões relacionadas 
com a RSE. Destas, 84% foram positivas e 16% negativas, estando principalmente relacionadas 
com problemas sociais (por exemplo, as queixas apresentadas pelos funcionários de espaços 
alugados acerca das suas condições de trabalho). Relativamente às questões ambientais, a 
relação foi de 142 referências jornalísticas positivas e 33 negativas.
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A preocupação com a energia é, hoje em dia, o principal 
problema ambiental. Segundo os lojistas, as questões 
ambientais serão, com o passar do tempo, cada vez 
mais importantes. 

Principais resultados da pesquisa efectuada em 2006 relativamente aos principais riscos e oportunidades da Sonae Sierra

Stakeholder Área Principais Riscos e Oportunidades

Lojistas e Stakeholders Externos Económica

Estratégia e Planeamento dos Negócios 
Ética Empresarial 
Impacto Financeiro nos Principais Stakeholders 
Benefícios Económicos Locais 

Pesquisa quantitativa junto de 45 lojistas em 6 países Social

Satisfação do Visitante 
Satisfação do Lojista 
Envolvimento com a Comunidade 
Segurança e Saúde 

Entrevistas telefónicas qualitativas junto de
39 stakeholders externos

Ambiental

Utilização dos Solos 
Consumo de Energia 
Transportes 
Produção de Resíduos 
Emissões para a Atmosfera, Solos e Águas 

Colaboradores Económica

Estratégia e Planeamento dos Negócios 
Ética Empresarial 
Impacto Financeiro nos Principais Stakeholders 
Governo da Sociedade e Gestão de Risco 

Pesquisa com recurso à Internet junto de 545 colaboradores, nos 
6 países onde a Sonae Sierra opera (Portugal, Espanha, Itália, 
Alemanha, Grécia e Brasil)

Social

Satisfação do Visitante 
Satisfação do Lojista 
Envolvimento com a Comunidade 
Relações entre Colaboradores 

Ambiental

Consumo de energia 
Emissões para a Atmosfera, Solos e Águas 
Produção de Resíduos 
Utilização dos Solos 
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Sonaecom

Análise dos Stakeholders
A Sonaecom realizou uma consulta interna cujo principal 
objectivo consistiu em envolver activamente a equipa de 
gestão na definição da sua estratégia de sustentabilidade 
e actividades de divulgação. Representantes das áreas 
corporativas e das várias empresas da Sonaecom 
participaram e contribuíram para identificar os stakeholders 
relevantes, os principais temas relacionados com a 
sustentabilidade, e decidir acerca das principais áreas de 
actuação. 

Composição das Famílias de Stakeholders da Sonaecom 

Entidades Financeiras
. Bancos
. Analistas

. Accionistas e Investidores

Colaboradores
. Colaboradores efectivos
. Contratos a prazo
. Colaboradores temporários

. Estagiários

. Outsourcing

. Consultores Internos

Entidades Reguladoras e Governamentais
. ANACOM - Regulador de Telecomunicações
. Autoridade da Concorrência

. União Europeia

. CMVM - Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários

. Tribunais

. Governo

Comunidade
. Imigrantes
. População que reside próximo das antenas
. Associações com necessidades especiais

. Media

. Responsáveis pela formação de 
opiniões

. Comunidade Científica

. ONGs

. Polícia e Bombeiros

. Iletrados informativos

Clientes e Potenciais Clientes
. Clientes empresariais
. Pequenas e Médias Empresas (PMEs)
. Administração Pública

. Pequenos escritórios

. Residenciais
. Cidadãos séniores

Fornecedores
. Telemóveis
. Outsourcing
. Infra-estruturas de rede

. Equipamento de rede

. Infra-estrutura de TI

. Impressão

. Prestadores de serviços 
de conteúdo

. Agências de marketing 

Parceiros
. Canais de vendas
. France Telecom

. Prestadores de serviços na área das tecnologias

. Prestadores de serviços na área dos media

Indústria . Concorrentes . Associações do sector

Os dois workshops internos, realizados em Setembro 
de 2006 e em Janeiro de 2007, fizeram parte destas 
actividades, e serviram para consolidar a abordagem da 
Sonaecom à sustentabilidade e definir os planos de acção. 
Como resultado, a Sonaecom identificou oito “famílias” de 
stakeholders relevantes. Cada família é composta por uma 
extensa lista de stakeholders, como é possível observar na 
tabela que se segue. 

Grupos Temáticos 

. Recursos humanos 

. Governo da Sociedade 

. Conformidade com normas e legislação 

. Saúde e Segurança 

. Práticas e Gestão Ambiental In
te

rn
o

s

. Informação fidedigna relativa a resultados e práticas de 
gestão económicas/financeiras 

. Comunicação externa relativa aos resultados e práticas da 
sustentabilidade 

. Inclusão digital e serviços/produtos responsáveis 

. Apoio à gestão de calamidades e catástrofes 

. Parcerias

Ex
te

rn
o

s

Os temas que haviam sido identificados como os mais 
relevantes foram consolidados durante o processo interno 
em dez grupos. Esta consolidação permitiu que Sonaecom 
identificasse os temas de interesse entre duas ou mais famílias 
de stakeholders. 

Estudo de Clima Social
As opiniões de todos os colaboradores da Sonae são 
extremamente relevantes e são uma fonte de profundo 
conhecimento sobre o que é importante desenvolver 
e implementar na organização. Em 2006, a Sonaecom 
realizou, uma vez mais, o seu inquérito de satisfação 
dos colaboradores, cujos resultados são utilizados para 
implementar iniciativas com vista a aumentar os níveis de 
motivação dos nossos colaboradores. Na sua 3a edição, 
participaram 1.466 colaboradores (73%) que responderam 
ao inquérito num universo de 1.997, representando um 
aumento de 4,41% relativamente a 2005.  



Sonae Capital

Troiaresort - relacionamento com os stakeholders 
A partir do momento em que o conceito Troiaresort 
ficou definido, o promotor estabeleceu canais de 
comunicação com diferentes stakeholders, em especial 
com as autoridades públicas, ONGs, estudantes e 
população em geral.

A Avaliação Ambiental Estratégica desenvolvida pelo IMAR 
- Instituto do Mar, foi um dos factores que contribuiu para 
a concepção do Troiaresort. O promotor, os responsáveis 
pela concepção do projecto e os consultores ambientais, 
trabalharam em conjunto num processo interactivo de 
forma a integrar a componente ambiental nos vários 
projectos que compõem o resort. 

Numa fase inicial, estes estudos incidiram ao nível do 
Plano de Urbanização, definindo as principais restrições 
impostas ao projecto e orientando o desenvolvimento 
do conceito do resort. Posteriormente, foram realizados 
diferentes Estudos de Impacte Ambiental, alguns ainda 
em curso, que avaliaram o território à escala do Plano de 
Pormenor. Por último, foi implementado o Sistema de 
Gestão Ambiental do Troiaresort. 

Devido ao mediatismo do projecto Troiaresort, a 
Sonae Turismo é frequentemente contactada por 
diferentes partes interessadas. Desde 2000, foram 
efectuados 45 pedidos na área do ambiente, dos quais 
69% provenientes de universidades e instituições de 
investigação e desenvolvimento. Todos os pedidos 
obtiveram resposta.
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6.6. Envolvimento com a Comunidade
A Sonae acredita poder contribuir para ajudar a solucionar problemas sociais que são parte integrante da sociedade em 
que opera. Essas actividades são desenvolvidas pela Fundação Belmiro de Azevedo e também, de forma independente, 
pelas sub-holdings do Grupo, de acordo com as necessidades identificadas em cada uma das áreas de negócio.

Através de um diálogo activo com as organizações locais e de investimento contínuo, procuramos apoiar e melhorar 
as instalações, serviços e eventos culturais da comunidade. Cada sub-holding tenta identificar as ligações existentes 
entre o seu negócio e as necessidades da comunidade, de forma a implementar projectos e actividades que sejam 
mutuamente benéficos. 

De uma forma transversal a todo o Grupo, as empresas têm-se envolvido com a comunidade através de um conjunto de 
iniciativas que se repartem entre as áreas da saúde, cultura e ambiente. Muitas destas acções tornaram-se projectos de 
relevância à escala nacional, como é o caso da Missão Sorriso da Modelo Continente. Muitas outras iniciativas vão sendo 
desenvolvidas, diariamente, pelas várias empresas e mesmo que com menor projecção mediática, a real importância 
destas actividades prende-se com a capacidade de trazer algo de novo e positivo para quem participa e para quem 
recebe. 

Modelo Continente
A Modelo Continente demonstra um elevado grau 
de interesse e envolvimento com a comunidade. 
O envolvimento e o apoio à comunidade, promovendo 
uma cultura de cidadania afirmativa e a defesa da coesão 
social são aspectos que estiveram sempre presentes na 
forma como a Empresa desenvolveu os seus negócios. 

As inúmeras iniciativas realizadas ao longo dos anos, 
demonstram-no claramente e em áreas tão diversas, 
como saúde, a educação, a cultura, o desporto, o 
ambiente e as actividades educativas. Algumas destas 
são descritas a seguir:

Missão Sorriso

Saúde

Actividades
Lúdicas

Educação

CulturaAmbiente

Desporto

ENVOLVIMENTO
COM A

COMUNIDADE

Corrida Sport Zone /
Dia do Pai

Women’ s Race

Corrida
“Unir para Sorrir”

Programa
de Apoio às Escolas

Computadores
para as Escolas

O Meu
1º Best Seller

Noites de
Teatro Modelo

Musical Leopoldina

Natal do Modelo

Pilhas de
Livros

Sacos de compras
em três cores para
reciclagem

Apoio concedido a:
Instituto Português de Oncologia
Fundação Portuguesa de Cardiologia
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.Através da “Missão Sorriso”, a Modelo Continente 
ajudou a equipar 25 unidades pediátricas
Através da venda de Cds e livros infantis da Leopoldina, 
em todas as lojas Modelo Continente, são angariados 
fundos que são posteriormente utilizados para a aquisição 
de equipamento médico/científico, didáctico e de 
entretenimento para unidades hospitalares de pediatria 
que se situem na área de acção destes Hipermercados. 
Entre 2003 e 2006, a Missão Sorriso obteve mais de 2 
milhões de euros que permitiram prestar apoio a 25 
unidades pediátricas e hospitais através da doação de 
mais de 400 peças de equipamento.

.A Modelo Continente envolveu 680 mil crianças em 
idade escolar em projectos que associam a leitura e o 
meio ambiente 
“Pilhas de Livros” é uma iniciativa dirigida às escolas com 
crianças entre os 3 e os 15 anos. O objectivo é promover 
a reciclagem de pilhas usadas, ao mesmo tempo que se 
transmite o prazer da leitura através da oferta de livros 
às bibliotecas escolares. Esta iniciativa lançada em 2004, 
e repetida desde então, permitiu até agora, a recolha de 
12 milhões de toneladas de pilhas usadas. Em 2006, esta 
iniciativa contou com a participação de 5.600 escolas e 
mais de 680 mil alunos, tendo sido oferecidos cerca de 
30 mil livros.

.A Modelo Continente permite que as regiões mais 
isoladas de Portugal tenham acesso ao teatro 
Dado que a cultura tem um forte impacto no 
desenvolvimento da sociedade, a Modelo Continente 
possibilita às populações das áreas mais isoladas de 
Portugal o acesso ao teatro. A iniciativa “Noites de Teatro 
Modelo” faz chegar a cultura a estas comunidades de 
forma gratuíta, através da representação, ao vivo, de peças 
de teatro percorrendo todo o país. Em 2006, decorreram 
representações em mais de 70 localidades, com cerca de 
55 mil espectadores. 

.A Modelo Continente encoraja novos autores 
“O Meu 1º Best Seller” é um concurso promovido pela 
Modelo Continente e tem como objectivo descobrir 
novos talentos literários em Portugal. A iniciativa 
encontra-se aberta a todos aqueles que ainda não 
publicaram um livro. O livro vencedor é publicado e 
comercializado nas lojas Modelo Continente.
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Sonae Sierra
A Sonae Sierra tem uma forte interacção com a 
comunidade nos países em que opera. Alguns 
desses exemplos são: 

Angariação de Fundos 
“Ajuda de Berço” em Portugal 

Esta associação continua a desempenhar um papel 
activo no apoio às mulheres grávidas com dificuldades 
financeiras e às crianças entre os 0 e os 3 anos de 
idade. A totalidade de donativos recolhidos atingiu os 
32.190 euros. 

Campanha do Gil, em Portugal 

As mascotes do Gil permitiram angariar fundos 
para a aquisição de Unidades Móveis de Apoio ao 
Domicílio. A totalidade de donativos recolhidos 
atingiu os 63.500 euros. 

Educação Ambiental e de Segurança 
Educação Ambiental no Tivoli Shopping, no Brasil  

Em Abril de 2006, o Tivoli Shopping lançou o projecto 
“Sensibilizar através da arte: retratar o ambiente com 
os olhos de um investigador” com o objectivo de 
sensibilizar as crianças, os adolescentes e os adultos 
sobre as preocupações ambientais e em particular a 
conservação dos recursos hídricos. O projecto acolheu 
100 estudantes. 

Centro Comercial Dos Mares, em Espanha 

A Sonae Sierra deu formação a 2 mil crianças nas áreas 
do ambiente e segurança. Durante a visita guiada, os 
alunos receberam formação sobre as regras básicas de 
trânsito, saídas de emergência, pontos de informação, 
escadas rolantes, Saúde e Segurança. Esta é uma 
actividade contínua no Dos Mares, e tem vindo a ser 
repetida em muitos outros centros comerciais que 
integram o portfólio da Sonae Sierra, incluindo o Brasil. 

Sonaecom
Sonaecom esclarece os seus clientes acerca dos 
campos electromagnéticos
A Optimus apoia, em conjunto com outros operadores e o 
Instituto de Telecomunicações, um projecto denominado 
monIT, cujo objectivo é disponibilizar informação relevante 
sobre campos electromagnéticos (CEM) em comunicações 
móveis, tais como: 

1) Conceitos básicos relacionados com ondas 
electromagnéticas, limites de exposição conhecidos, 
bibliografia, referências pertinentes, etc. 

2) Resultados de medições efectuadas pela equipa do 
projecto junto de antenas de Estação Base, em locais 
públicos escolhidos ao longo do País. 

Para obter mais informações, consulte
http://www.lx.it.pt/monit/ 

O público em geral tem assim ao seu dispor informações 
provenientes de uma fonte credível, a qual é também um 
dos maiores especialistas nesta área, em Portugal. 

A Sonaecom mantém-se atenta aos mais recentes 
conhecimentos e avanços científicos para clarificar 
quaisquer dúvidas sobre esta matéria. 
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Em 2006, foram recebidos 14 pedidos de informação 
sobre este tema: foram elaborados e enviados 10 
relatórios a todos os que residem na proximidade de 
antenas, dos quais 6 incluíam os valores medidos nos 
respectivos locais; os restantes 4 foram esclarecidos 
directamente pelo telefone, através do call centre. 

Smile
Um dos pilares do contributo social da empresa baseia-
se no seu envolvimento com a comunidade, através 
do Smile – Equipa de Voluntariado da Sonaecom. 
Desde a sua criação, em Dezembro de 2004, cerca 
de 22% dos colaboradores da Sonaecom realizaram 
actividades de voluntariado, com iniciativas nas mais 
diversas áreas (solidariedade, saúde, apoio a pessoas 
com necessidades especiais, apoio a crianças). O 
Smile desenvolve as suas actividades durante todo 
o ano através de acções regulares, como o apoio 
a escolas, crianças hospitalizadas e centros de 
dia de terceira idade e também de campanhas de 
angariação de dadores de sangue e medula óssea e 
de sensibilização para as boas práticas ambientais. 
Entre as instituições com as quais o Smile já trabalhou 
destacam-se as Aldeias SOS, Legião da Boa Vontade, 
Acreditar, Obra do Frei Gil, Casa do Caminho, Ajuda 
de Mãe e a Cruz Vermelha, entre outras. Em 2006, a 
participação no Smile foi alargada aos familiares dos 
colaboradores. 

Um sorriso com as TIC
Em parceria com a FDTI (Fundação para a Divulgação 
das Tecnologias de Informação), a Sonaecom integrou 
o projecto “TIC Pediatria”. O objectivo deste projecto é 
o de dotar as áreas de pediatria dos hospitais públicos 

com infra-estruturas tecnológicas que permitam às 
crianças hospitalizadas desfrutar de momentos de lazer e 
acompanhamento por familiares ou amigos. Destina-se às 
crianças dos 2 aos 14 anos de idade, técnicos hospitalares, 
voluntários e familiares das crianças envolvidas. O projecto, 
com a duração de dois anos, consiste na implementação 
de infra-estruturas (computadores multimédia com 
ligação de banda larga à Internet), e conteúdos lúdico-
formativos (soluções de entretenimento para as crianças 
hospitalizadas e formação específica para técnicos 
hospitalares e familiares), por forma a assegurar um 
acompanhamento eficaz das crianças durante a utilização 
dos equipamentos informáticos e de comunicação. 
No final de 2006, a Sonaecom tinha desenvolvido este 
projecto junto de três hospitais, equipando-os com quinze 
ligações à Internet (Kanguru) e seis telemóveis 3G (com 
vídeo-chamada). A Sonaecom patrocina também todas 
as ligações efectuadas a partir destes equipamentos. 

A Optimus fornece solução SMS para o 
Ministério da Educação
A Sonaecom possui uma vasta experiência de inovação 
em plataformas de mensagens, que  permite utilizar as 
tecnologias móveis como uma ferramenta para reduzir 
custos e aumentar a eficiência das comunicações. Neste 
sentido, a Optimus, em conjunto com o Ministério da 
Educação (Direcção-Geral dos Recursos Humanos da 
Educação), desenvolveu um projecto pioneiro no âmbito 
do concurso para a colocação de educadores de infância 
e professores do ensino básico e secundário. A Optimus 
disponibiliza um serviço que permite aos professores 
saberem, via SMS, as listas definitivas de candidatos 
colocados e não colocados em cada ano lectivo. 
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Sonae Capital
Actividades de Educação Ambiental no Troiaresort 
As actividades de educação ambiental alertam a 
comunidade relativamente às questões ambientais. Assim, 
no Troiaresort, a concepção das actividades de educação 
ambiental têm por objectivo promover a participação 
pública tendo em vista a sustentabilidade do território. 
Por este motivo, as actividades são planeadas por forma 
a atrair um público-alvo diversificado, nomeadamente 
participantes de diferentes idades e ocorrem em 
diferentes locais como a praia, dunas e mata. A maioria 
dos participantes são crianças em idade escolar, entre 
os 6 e os 14 anos de idade, mas a diversificação anual de 
actividades tem estimulado a participação de estudantes 
de níveis de ensino superior e também turistas e residentes 
da área envolvente.

Para além das actividades de educação ambiental, 
foi colocado um painel na praia com o objectivo 
de aumentar a sensibilização ambiental dos seus 
utilizadores, através da disponibilização de informação 
sobre as características específicas de Tróia, em 
particular das dunas, da vegetação endémica e da 
vida selvagem. 

Para aceder ao serviço, basta que os professores enviem 
um SMS, recebendo de imediato uma resposta pela 
mesma via com informações relativas à sua colocação 
(se ficou ou não colocado, em que escola, etc.). Do 
ponto de vista do utilizador, este serviço tem como 
vantagens a rapidez, comodidade e a universalidade do 
meio utilizado (telemóvel). 

1a Fase - 23.184 sms (80% dos quais obtiveram resposta 
em menos de 4 segundos) 
2a Fase - 10.954 sms (95% dos quais obtiveram resposta 
em menos de 1 segundo) 
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7.

Ao longo deste relatório, temos afirmado que as empresas do Grupo devem encarar os riscos com os quais são 
confrontados como potenciais oportunidades de negócio.

Novos desafios associados às questões ambientais e a nova regulamentação, na forma como o sector privado consome 
alguns dos recursos naturais e, de uma forma mais abrangente, os desafios decorrentes da sustentabilidade devem 
também ser vistos nesta perspectiva.

Essa foi a abordagem subjacente à criação de uma empresa dentro da Sonae Capital, a TP - Sociedade Térmica Portuguesa, SA, 
que tem vindo a desenvolver, em parceria com outras empresas, o negócio da energia eólica e da cogeração, identificando 
assim novos clusters de actividades económicas, e factores de diferenciação e de competitividade para o país. 

O projecto Troiaresort também se enquadra nesta abordagem. Este projecto emblemático e de grande importância 
para Portugal foi desenvolvido com o objectivo de reconciliar o crescimento económico, social e cultural da região, 
protegendo e preservando aspectos ambientais e arqueológicos específicos da área abrangida pelo projecto. Neste 
resort, as florestas, as espécies endémicas e as ruínas romanas são parte integrante da estratégia de maximização de 
retorno financeiro do projecto. 

Esta abordagem baseou-se na prossecução de um projecto que ambiciona distinguir-se dos demais através da 
diferença, do aproveitamento das características naturais existentes na região, ao mesmo tempo que a preservação da 
biodiversidade se mantém como o pilar do projecto. Assim, uma área que anteriormente tinha vários riscos associados 
às infra-estruturas urbanas existentes e a várias questões ambientais e sociais complexas, transformou-se numa 
oportunidade de negócio, que se distingue pela sua abordagem de gestão e enfoque no melhoramento e progresso 
urbano, social e ambiental. 

Sonae Capital
A Sonae integra um consórcio que tem 
como objectivo gerar 4% de toda a energia 
produzida e 25% da energia eólica em Portugal 
O desenvolvimento da energia eólica em Portugal, nos 
próximos 6 a 8 anos, ficará intimamente associado ao 
consórcio “Eólicas de Portugal” que foi adjudicado através 
de concurso público promovido pelo Governo Português 
para um lote de potência de 1.200 MW de energia eólica 
a instalar até 2013. 

O Grupo Sonae, através da TP – Sociedade Térmica 
Portuguesa, SA, integra o consórcio “Eólicas de Portugal” 
que inclui outros promotores eólicos, tais como a Enernova 
(grupo EDP), a Finerge, detida pela Endesa e a Generg. 
Outro parceiro é o produtor alemão de aerogeradores, 
Enercon, líder mundial na produção da última geração 
de aerogeradores. A Enercon desenvolverá um projecto 
industrial que visa a criação de um cluster industrial 
eólico, em Portugal. 

A ENEOP - Eólicas de Portugal, SA, irá desenvolver e 
instalar 49 parques eólicos de norte a sul do país, que 
em conjunto produzirão 2.700.000.000 kWh por ano, o 
que equivale a cerca de 4% de toda a energia eléctrica 
produzida em Portugal e a 25% de toda a energia eólica, o 
que será suficiente para suprir as necessidades energéticas 
de 2 milhões de clientes domésticos, aproximadamente 
um quarto da população portuguesa.

 Novos Riscos transformados em Novos 
Mercados e Novos Negócios

A electricidade é produzida com um recurso 100% 
renovável e limpo, eliminando a necessidade de 
importação de combustíveis fósseis como o carvão e o 
gás natural e também reduzindo anualmente as emissões 
para a atmosfera de mais de 1 milhão de toneladas de 
gases com efeito de estufa, tais como o CO

2
.

Inovação, Sinergias e Oportunidade de Negócio: 
o Cluster Industrial de Aerogeradores de Viana 
do Castelo 
Paralelamente à instalação de parques eólicos, a ENEOP 
desenvolverá um projecto industrial - o núcleo do 
novo cluster de produção, que consiste na instalação e 
manutenção de aerogeradores - com recurso a tecnologia 
de ponta, e que será extremamente competitivo no 
mercado mundial de aerogeradores de última geração. 

O projecto, a implementar em Viana do Castelo, incluirá 
cinco unidades de produção de componentes e matéria-
prima. O complexo industrial será composto por outros 
centros de competências tais como uma unidade de 
investigação e desenvolvimento, formação, logística, 
serviços e centros de manutenção. 

Para além do investimento directo da ENEOP, o cluster 
industrial englobará ainda 29 empresas que fornecerão os 
bens e serviços necessários à produção de aerogeradores 
e à instalação e manutenção dos parques eólicos. 
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Unidades Valores Anuais

Balanço Energético

Electricidade Produzida MWh 39.600

Vapor fornecido à Continental Mabor ton 98.000

Consumo de gás natural m3 12.500.000

Eficiência Energética

Rendimento Eléctrico 31%

Rendimento Global 83%

Rendimento Eléctrico Equivalente 73%

Eco-Efficiência

Poupança de Energia Primária 17%

Poupança de consumo de gás natural m3 2.600.000

Emissões de CO
2
 evitadas kg 6.100.000

Central de Cogeração na Continental Mabor

A central de cogeração Enerlousado, permitiu uma redução 
de 17% no consumo de gás natural, em comparação 
com o que seria necessário para a produção da mesma 
quantidade de electricidade em separado, o equivalente à 
redução das emissões de CO

2
 em cerca de 6.100 toneladas 

por ano, contribuindo assim para os esforços de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa com que 
Portugal se comprometeu no Protocolo de Quioto. 

Globalmente, o projecto será responsável pela criação 
de 1.800 postos de trabalho directos, exportando mais 
de 60% da sua produção. O investimento da “Eólicas 
de Portugal” será de 1.700 milhões de euros e será um 
projecto estrutural para toda a região do Minho/Lima 
em termos de desenvolvimento económico e social.

Parceria entre a Sonae e a Endesa (através da 
TP SA e da Finerge) para a construção de uma 
central de cogeração
Em 2006, a TP, SA, e a Finerge projectaram, construíram 
e instalaram uma central de cogeração na fábrica de 
pneus da multinacional Continental Mabor, em Lousado, 
Famalicão. 

Para a fábrica da Continental Mabor, a cogeração é 
uma forma de racionalizar o consumo de energia, dado 
que a produção de energia eléctrica a partir da energia 
libertada, aquando da combustão, é sinónimo de um 
aproveitamento mais eficiente do combustível utilizado, 
neste caso gás natural. Por outras palavras, numa 
central de cogeração há uma redução no consumo 
de combustível, comparativamente ao que sucede na 
produção das mesmas quantidades de energia térmica e 
eléctrica, em separado. 

O valor ambiental acrescentado deste Projecto advém, 
sobretudo, da elevada eficiência do processo de produção 
de electricidade por cogeração. A central tem uma 
capacidade total de produção de energia de 83% e uma 
capacidade equivalente de produção eléctrica de 73%, 
significativamente mais elevada do que a capacidade de 
produção de uma central eléctrica convencional de ciclo 
combinado a gás natural, que ronda os 55%. 
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Troiaresort
O Troiaresort está a ser desenvolvido numa área onde 
anteriormente existiam inúmeros riscos relacionados com 
o desenvolvimento urbano ocorrido no passado, com 
restrições ambientais e questões sociais. Contudo, estes 
riscos transformaram-se numa oportunidade de negócio. 
A biodiversidade e o património existentes nesta área são 
considerados factores de diferenciação do projecto, com 
capacidade para criar valor, podendo ser capitalizados em 
novos serviços e produtos turísticos. 
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N

Marina

Área Central

Área de Praia

Golfe e Hotel Resort

Reflorestação do pinhal 
Entre 2000 e 2006, cerca de 8000 pinheiros bravos (Pinus 
pinaster) foram abatidos devido à doença do nemátodo 
da madeira do pinheiro. No programa de gestão ambiental 
para 2006, um dos objectivos estabelecidos foi a reposição 
de 50% dos pinheiros abatidos. Este objectivo foi alcançado 
e está prevista a reflorestação da totalidade dos pinheiros 
cortados para 2007.

IMAR – o Troiaresort em parceria com as universidades  
O IMAR – Instituto do Mar é uma organização não 
governamental que teve como membros fundadores as 
principais universidade portuguesas que desenvolvem 
actividades de Investigação & Desenvolvimento no domínio 
das ciências do mar. Desde 1998, o IMAR colabora no 
projecto Troiaresort como entidade coordenadora do Estudo 
de Impacte Ambiental da Marina e do novo Cais dos Ferries. 
Em 2001, iniciou-se a monitorização ambiental de Tróia 
desenvolvida pelo IMAR. Os principais resultados obtidos 
pela equipa do IMAR referem o fenómeno de crescimento 
natural da margem Oeste da península de Tróia e o facto 
do desenvolvimento do projecto não estar a gerar impactes 
negativos significativos. Alguns aspectos ambientais positivos 
foram detectados, nomeadamente, a diminuição da pressão 
humana na avifauna da área de sapal, resultante da restrição 
dos acessos a este local. De referir ainda que a construção de 
passadiços sobrelevados promoveu a recuperação dunar e a 
instalação de vegetação característica destes ambientes.

Morcegário

Criação de Emprego
Quando se encontrar totalmente operacional, o Troiaresort 
será responsável pela criação de aproximadamente 4.000 
postos de trabalho directos e indirectos.

Troia Golf
Tendo por objectivo promover a eco-eficiência do Troia 
Golf encontra-se em fase de projecto a remodelação 
do sistema de rega, incluindo uma nova estação de 
bombagem e a requalificação dos lagos do campo, 
nomeadamente em termos de impermeabilização.

Troiaresort



73Sonae SGPS, S.A.Relatório de Sustentabilidade 06

Realimentação da praia
A areia proveniente das escavações da Área Central está a ser utilizada para 
realimentação de praia na área adjacente às ruínas romanas. O objectivo primordial 
desta operação é a protecção efectiva deste património cultural que apresentava 
sinais evidentes de degradação, promovidos pela acção do rio. O desenho do 
enchimento de praia foi defi nido pelo IMAR em colaboração com o US Army Corps 
of Engineering. 

Morcegário
Previamente à implosão das torres, foi encontrada uma colónia de morcegos-
rabudo, de cerca de 120 indivíduos, na torre inacabada. Foi desenhado e construído 
um morcegário por forma a alojar a colónia, sendo que o morcegário incluiu na 
sua concepção elementos modelares presentes na torre implodida, assegurando 
desta forma condições preferenciais para a sua ocupação. Pouco depois da 
implosão, em Setembro de 2005, cerca de 20 indivíduos foram encontrados no 
novo abrigo. Este número tem permanecido estável sugerindo um excelente 
resultado. Aliás, em situações idênticas para as quais existem registos, a ocupação 
de abrigos alternativos ocorre tipicamente dois anos depois da destruição do 
abrigo original. .

Golfe

Novo Cais dos “ferries”

Ruínas Romanas
As Ruínas Romanas de Tróia estão classifi cadas como Monumento Nacional. Foi 
estabelecido um protocolo com o IPA (Instituto Português de Arqueologia) e com 
o IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico) tendo como objectivo a 
protecção e requalifi cação deste monumento.

Eco resort
Tendo como objectivo a promoção da biodiversidade desta área incluída na 
Rede Natura 2000, o projecto do eco resort considerou diferentes aspectos, 
nomeadamente:

. a remoção de um dique construído no início do séc. XX para  criação de um 
espaço rural, que irá permitir a recuperação de uma área de sapal; 

. a criação de 3 lagos de água doce que irão potenciar a presença de novas 
espécies, nomeadamente, patos e caimões (Porphyrio martinica);

. a comunidade de limícolas na área de sapal é tão vasta que, para algumas 
espécies, o número presente nesta zona supera o total de efectivos presentes 
na Reserva Natural do Estuário do Sado. 

Desde 2000, que existe um protocolo com a Estação Florestal Nacional para a gestão da área 
fl orestal da península de Tróia. No âmbito deste protocolo, foram dados passos no combate 
ao nemátodo do pinheiro e outras pragas existentes, bem como para controlar e erradicar 
espécies exóticas que tenham um impacte negativo nos ecossistemas locais, com o objectivo 
de preservar a biodiversidade. 
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Glossário
AA1000
Desenvolvida pela AccountAbility (um instituto profissional internacional 
que se dedica à promoção da responsabilidade social, ética e sobretudo 
organizacional), esta é uma norma que fornece a necessária metodologia 
e um conjunto de ferramentas necessárias para a concepção, 
implementação, avaliação e comunicação de um diálogo de qualidade 
com os stakeholders.

Alterações Climáticas
Variação estatisticamente significativa, quer nas condições climáticas 
médias, quer na sua variabilidade que persiste durante um período de 
tempo prolongado (geralmente décadas ou mais tempo). As alterações 
climáticas podem resultar de processos naturais internos ou causas 
externas, ou de modificações antropogénicas duradouras na composição 
da atmosfera ou na utilização do solo. 

Avaliação de impacte Ambiental
Uma forma de garantir que as questões ambientais são tidas em 
consideração na fase de planeamento dos grandes projectos, sendo 
exigida por lei em certos tipos de projectos. 

Cadeia de Valor
As várias actividades desenvolvidas por uma empresa, ou com ela 
relacionadas, com o objectivo de satisfazer as necessidades dos 
clientes. Esta definição abrange diversas áreas, desde o relacionamento 
com fornecedores, os ciclos de produção e vendas até à fase final de 
distribuição ao consumidor final. 

Campos electromagnéticos
Os campos electromagnéticos são criados por diferenças de voltagem: 
quanto maior a voltagem, mais forte será o campo gerado. Os campos 
magnéticos são criados quando existe corrente eléctrica: quanto maior 
a corrente, mais intenso será o campo magnético. Um campo eléctrico 
existe mesmo quando não há corrente eléctrica. Se existir corrente 
eléctrica, a intensidade do campo magnético será directamente 
proporcional ao consumo de energia, mas a intensidade do campo 
eléctrico será constante. 

Cogeração
A produção conjunta de calor (frequentemente sob a forma de vapor) e 
energia (frequentemente sob a forma de electricidade). 

Desenvolvimento Sustentável
Forma de progresso que tem em conta a satisfação das necessidades 
actuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem 
as suas próprias necessidades. 

Dióxido de Carbono (CO
2
)

Gás que existe naturalmente na Natureza e também como um sub-
produto da queima de combustíveis fósseis e de biomassa, ou resultante 
de alterações na utilização do solo e de outros processos industriais. 
É o principal gás antropogénico com efeito de estufa responsável por 
afectar o equilíbrio radiativo da Terra. Serve de referência para comparar 
todos os outros gases com efeito de estufa, pelo que lhe foi atribuído um 
Potencial de Aquecimento Global de 1. 

Eco-Eficiência
Conceito empresarial desenvolvido por WBCSD tendo em vista a criação 
de novos e melhores bens e serviços utilizando menos recursos naturais, 
e provocando menos poluição ao longo da cadeia de valor. 

Eficiência Eléctrica Equivalente (EEE)
A EEE é igual ao quociente entre a electricidade produzida por cogeração 
e o combustível total consumido no processo, ao que se subtrai o 
combustível necessário à produção de energia térmica a partir de 
cogeração. Esta medição é directamente comparável com a eficiência 
eléctrica das centrais de produção de energia. 

Eficiência Energética
Rácio entre a energia libertada através de um processo de conversão ou 
de um sistema e respectiva energia consumida. 

EMAS
O Sistema Comunitário de Eco Gestão e Auditoria é uma iniciativa 
voluntária da União Europeia, com o objectivo de melhorar o desempenho 
ambiental das empresas. 

Emissões
No contexto das alterações climáticas, o conceito emissões refere-se 
à libertação para a atmosfera de gases com efeito de estufa e/ou dos 
seus precursores e aerossóis numa determinada área e durante um certo 
período de tempo. 

Energias Renováveis
Fontes energéticas que se revelam sustentáveis a curto prazo quando 
comparadas com os ciclos naturais da Terra, e que incluem tecnologias 
carbono zero, tais como energia solar, hidráulica e eólica, assim como as 
tecnologias neutras em carbono tais como a biomassa. 

Ergonomia
O estudo do relacionamento entre os trabalhadores e o meio envolvente, 
em especial com o equipamento utilizado por estes. 

Gases com Efeito de Estufa
Expressão generalista para os gases presentes na atmosfera que 
absorvem a radiação infra-vermelha de maior comprimento de onda 
reflectida pela superfície da Terra, tais como o CO

2
, o Metano e os CFCs. 

Estes gases podem resultar da acção do Homem ou espontaneamente, 
sendo responsáveis pelo aquecimento da atmosfera terrestre. 

Valor Acrescentado Bruto (VAB)
É uma das várias formas disponíveis para calcular o valor dos bens e 
serviços produzidos na nossa economia. 

Organismos Geneticamente Modificados
Um organismo geneticamente modificado (OGN) é um organismo cujo 
material genético foi alterado através de técnicas genéticas, vulgarmente 
conhecida por técnica de ADN recombinante. A tecnologia de ADN 
recombinante consiste na capacidade de combinar moléculas de ADN 
de diferentes procedências numa única molécula. Logo, a expressão 
de certos traços, o fenótipo do organismo, ou as proteínas que produz, 
podem ser modificadas através da alteração dos seus genes. 

Provedor
Palavra que na sua origem designava um funcionário que investigava as 
queixas dos cidadãos contra o governo e respectivos funcionários, e que 
actualmente corresponde a uma função criada, em algumas empresas, 
para responder às reclamações dos stakeholders. 

Reciclagem
Reprocessamento ou recuperação de materiais, para o fim original ou 
outros fins, incluindo a compostagem, mas excluindo a recuperação de 
energia. 

Responsabilidade Corporativa
Contribuição das empresas para o Desenvolvimento Sustentável. 

Resseguro
Resseguro é o meio através do qual uma companhia de seguros se 
pode proteger contra o risco de perdas transferindo esse risco para 
outras companhias de seguros. Os particulares e as empresas obtêm 
apólices de seguro que proporcionam protecção contra vários riscos 
(furacões, terramotos, processos jurídicos, colisões, doença e morte, 
etc.). Os resseguradores, por sua vez, proporcionam protecção às 
companhias de seguros. 

SOHO
Sigla proveniente do Inglês “Small Offices and Home Offices”, que 
é uma classificação comum de um dos segmentos de mercado das 
telecomunicações. 

Sonae SGPS
Nomenclatura oficial portuguesa para a holding Sonae. 

Sub-holding
Uma empresa holding pertencente ao Grupo Sonae, que directa ou 
indirectamente detém acções em empresas de alguma forma associadas 
ao Grupo, em determinados sectores económicos. 

Sustentabilidade
Conceito segundo o qual as empresas, organizações e países tentam 
encontrar um ponto de equilíbrio entre os factores económicos, 
ambientais e sociais no decurso do seu crescimento e desenvolvimento. 

WWF
Do Inglês World Wildlife Fund, é uma organização mundial de 
conservação ambiental.
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Propriedade
Sonae SGPS, S.A.

Morada
Lugar do Espido, Via Norte, 4470-909 Maia, Portugal

Consultores
Triple Value | Sustentare

Design Gráfi co
Dematos Designers, Lda

Impressão
Impresso em papel Accent White

O papel Accent White é produzido com 75% de fi bras recuperadas, sendo 
25% delas obtidas a partir de resíduos sólidos urbanos e 50% provenientes 
da indústria de serração. Os restantes 25% de fi bras utilizadas não têm cloro.

A Impressão é realizada com tintas à base de óleos vegetais pela Lidergraf, 
empresa gráfi ca certifi cada ambientalmente pela ISO 14001

Para mais informação sobre sustentabilidade nas sub-holdings Sonae, por favor consulte:

Modelo Continente
www.modelocontinente.pt

Sonae Sierra
www.sonaesierra.com

Sonaecom
www.sonae.com

Glossário
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 SGPS, S.A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, 4470-909 Maia, Portugal

www.sonae.pt

Capital Social: EUR 2 000 000 000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500 273 170
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