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DESAFIOS
E OPORTUNIDADES
50 ANOS À FRENTE CONSIGO

”Nós insistimos, às vezes até à exaustão, por caminhos 
que não são os caminhos mais fáceis, porque não gostamos 
de chegar à conclusão que alguma coisa realmente 
é impossível. (...) Vamos continuar a crescer e a investir 
em Portugal. Mas para conseguirmos o que ambicionamos que 
a Sonae seja daqui a 50 anos, não há absolutamente nenhuma 
maneira que não passe por uma forte internacionalização.”

PAULO AZEVEDO
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O CRESCIMENTO DA SONAE AO LONGO DOS ÚLTIMOS 50 ANOS FOI 
SEMPRE ACOMPANHADO POR UMA PREOCUPAÇÃO VISÍVEL COM OS 
TEMAS AMBIENTAIS, SOCIAIS E ÉTICOS.

Durante este tempo o mundo mudou consideravelmente e, como tal, a Sonae 
teve de ser capaz de antecipar, reagir e inovar, respeitando sempre a sociedade e o 
ambiente em que opera. 

Durante o último ano continuámos a desenvolver a nossa actividade com o 
objectivo de crescer economicamente e, em simultâneo, contribuir para
o progresso social e para a melhoria do desempenho ambiental. Este objectivo 
colocou-nos diariamente perante a necessidade de tomadas de decisão 
complexas e nem sempre fáceis. No entanto, tais decisões estão sempre 
alicerçadas nos princípios da responsabilidade e da ética.

Como maior empregador privado português, sentimos a responsabilidade de 
garantir e reforçar continuamente as nossas acções em prol do bem estar dos 
nossos colaboradores e, de uma forma geral, de uma sociedade mais harmoniosa.

DADO O NÚMERO DE CIDADÃOS COM OS QUAIS INTERAGIMOS 
DIARIAMENTE, TEMOS CONSCIÊNCIA DA NOSSA CAPACIDADE DE 
INFLUENCIAR A SOCIEDADE A ADOPTAR UMA ATITUDE MAIS 
RESPONSÁVEL.

Esse poder de influenciar só pode ser efectivamente realizado se também nós, 
Sonae, soubermos dar o exemplo. Por isso, e como exemplo, subscrevemos o 
Código de Conduta HIV que vem reforçar as nossas regras em termos de conduta 
e de condições de trabalho dos colaboradores. Respondemos ao repto lançado 
pelas Nações Unidas relativo à subscrição da Declaração dos Direitos Humanos, 
por ocasião do 60º Aniversário,  e enviamos uma mensagem clara relativamente 
ao respeito que temos sobre todos os cidadãos.



TAMBÉM A PROTECÇÃO AMBIENTAL CONSTITUI UM PILAR 
FUNDAMENTAL DA NOSSA ACTUAÇÃO.

Empenhados em proteger o ambiente que partilhamos, continuámos a 
implementar estratégias que nos têm permitido monitorizar os consumos 
relativamente à água e energia, bem como os resíduos gerados.

Conscientes da influência que podemos ter na nossa cadeia de negócio, 
mantivemos uma comunicação e envolvimento activos com os nossos 
stakeholders, de forma a garantir um relacionamento de confiança. Também 
mantemos o nosso envolvimento com as comunidades onde operamos, através
da identificação das necessidades específicas existentes, e do respectivo 
investimento em iniciativas que promovam a coesão social das mesmas.

ESTAMOS CONSCIENTES DE QUE OS PRÓXIMOS ANOS NOS TRARÃO 
FORTES DESAFIOS. NO ENTANTO, POSICIONAMO-NOS DE FORMA 
REALISTA E CONFIANTE, ACREDITANDO QUE A ESTRATÉGIA DE 
SUSTENTABILIDADE QUE TEMOS VINDO A DESENVOLVER AO LONGO 
DOS ANOS IRÁ FORTALECER A NOSSA CAPACIDADE DE ENFRENTAR OS 
DESAFIOS E DIFICULDADES.

O actual contexto internacional vem evidenciar que são as empresas com muito 
sentido de responsabilidade ambiental, social e ética que conseguem o sucesso 
não efémero. Pelo nosso lado, comprometemo-nos a elevar a fasquia para níveis 
ainda mais exigentes. 

PAULO AZEVEDO
CEO DA SONAE



DESTAQUES 
DE 2008

.	 Subscrição do desafio lançado pelo UN Global 
Compact de ”Demonstrar a liderança em 
negócios e direitos humanos na ocasião do 
60º aniversário da Declaração dos Direitos 
Humanos”;

.	 Subscrição do Código de Conduta Empresas 
e HIV, desenvolvido no âmbito da Plataforma 
Laboral contra a SIDA. Este Código de Conduta 
vem reforçar a colaboração das empresas na 
resposta à infecção pelo HIV no local de trabalho, 
nas suas três vertentes: não discriminação, 
prevenção e acesso ao tratamento e permite 
um reforço dos compromissos da Sonae no 
que diz respeito às condições de trabalho dos 
colaboradores;

.	 Presença activa no XVIII World Congress of 
Safety and Health na Coreia do Sul, onde a Sonae 
Sierra, em representação da Sonae, apresentou 
os resultados de acções desenvolvidas para 
dar resposta aos compromissos assumidos na 
subscrição da World Safety Declaration;

.	 Sonae Sierra seleccionada para parceira da 
iniciativa Sustainable Energy Europe Campaign 
da Comissão Europeia; 

.	 Participação da Sonaecom no estudo nacional 
baseado no relatório internacional SMART 2020 do 
Climate Group sobre a criação de uma economia 
global de baixo Carbono.

+ 21%
VOLUME DE NEGÓCIOS

+ 11%
VALOR ACRESCENTADO BRUTO

+ 19%
HORAS DE FORMAÇÃO
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RECONHECIMENTO 
PÚBLICO EM 2008

SONAE

.	 Eleita como a empresa preferida para trabalhar 
pelos estudantes universitários finalistas na área de 
Gestão e ficou em segundo lugar na classificação 
realizada pelos estudantes de Engenharia (estudo 
do Trendence Institute de Berlim 2008).

.	 Considerada a empresa portuguesa com maior 
reputação junto dos consumidores (estudo Global 
Pulse 2008 - Lift Consulting). 

.	 Eleita Best Company for Leaders 2008 num estudo 
realizado pelo Hay Group.

SONAE DISTRIBUIÇÃO 

.	 A acção “Causa Maior” recebeu o “Prémio de 
Eficácia” na categoria de Marketing de Causas 
(Associação Portuguesa de Anunciantes).

.	 O Continente foi eleito “Marca de Confiança” pelo 7º 
ano consecutivo, na categoria hiper/ supermercado 
no estudo realizado pelas Selecções do Reader’s 
Digest.

.	 O Continente foi eleito “Marca de Confiança em 
Ambiente” na categoria hiper/ supermercado, no 1º 
ano de atribuição deste galardão pelo estudo 
realizado pelas Selecções do Reader’s Digest.

SONAE SIERRA 

.	 Recebeu o prémio “Developer of the Year” atribuído 
no âmbito do Global RLI Awards.

.	 Galardoada com o “Green Thinker Award” entre 100 
empresas do sector imobiliário pela melhor 
estratégia ambiental da Europa.

.	 Conquistou pela terceira vez o 1º lugar no ranking de 
Responsabilidade Climática da Euronatura em 
Portugal.

.	 A campanha “Um sorriso contra a fome” ganhou o 
“Best Social Solidarity Action Award” atribuído pela 
Asociación Española de Centros Comerciales.

SONAECOM

.	 A Optimus foi galardoada com o prémio de 
“Inovação de Produto” pela revista Global Telecoms 
Business pelo contributo para o desenvolvimento 
da indústria com o lançamento da Internet sem fios 
em 2005.

.	 O Jornal Público venceu os prémios de “Excelência 
e Breaking News”, do Observatório de 
Ciberjornalismo.

.	 A Bizdirect e a Mainroad foram admitidas na rede 
“PME Inovação COTEC”, conquistando o 
reconhecimento desta associação empresarial e 
consequentemente reforçando a sua capacidade 
de intervenção.

.	 O Edifício Sonaecom/Mar Mediterrâneo venceu o 
troféu de “Melhor Empreendimento do Ano” e de 
“Melhor Empreendimento” na categoria Escritórios, 
dos Óscares do Imobiliário de 2008.

7 | UM COMPROMISSO 50 ANOS À FRENTE





ENVOLVER
E COMUNICAR
UM DIÁLOGO 50 ANOS À FRENTE

“ O que está no ADN não é a diversificação,
o que está no ADN é a inovação, é um valor muito forte. 
Acreditamos mesmo que 90% do valor gerado na economia é 
por inovação, e nós queremos gerar muito valor.”

PAULO AZEVEDO
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CARACTERIZAÇÃO 
DE PORTEFÓLIO

SONAE DISTRIBUIÇÃO

Presença em Portugal e Espanha; 793  lojas; 
809.000 m2  de área de vendas;  34.158 
colaboradores; Sistema Corporativo; 
e 12 unidades com certificação ISO 14001, 
incluindo: 3 hipermercados Continente, 
6  Modelo e  3 Entrepostos logísticos.

SONAE SIERRA

Presença em 7 países; 50 centros comerciais 
detidos - 1.970 mil m2  ABL (área bruta locável); 
2.163 mil m2  ABL sob gestão; 8.455 contratos 
com lojistas; Sistema Corporativo e 39 dos 50 
Centros Comerciais em operação com 
certificação ISO 14001, e 17 dos 18 projectos 
concluídos certificados na fase de construção 
(dados acumulados desde 2004); Sistema 
Corporativo e 3 Centros Comerciais 
em operação com certificação OSHAS 18001.

SONAECOM

3,2  milhões de Clientes Negócio Móvel; 592.900 
acessos directos (voz, ADSL, dados e outros) 
do Negócio Fixo; 42.345 Circulação Paga (média) 
do jornal Público; Área de Software e Sistemas 
de Informação com presença em 9 países. Sistema 
Corporativo com certificação ISO 14001.

O portefólio gerido pela Sonae inclui actividades 
bastante diversificadas, divididas em 3 áreas principais 
de negócio representadas por 3 sub-holdings:

De forma a providenciar um maior enfoque, melhores 
competências e um mais adequado desenvolvimento 
dos gestores de topo, reestruturámos parte das nossas 
unidades de negócio.

O negócio de retalho reorganizou-se em 3 unidades 
diferentes: Retalho de Base Alimentar (Modelo 
Continente), Retalho de Base não Alimentar (Retalho 
Especializado) e Imobiliário de Retalho (IGI). O centro 
corporativo da Sonae Distribuição fundiu-se com o 
centro corporativo da Sonae, libertando os recursos 
necessários para o desenvolvimento da empresa, 
permitindo acima de tudo uma melhor gestão do 
portefólio de “investimentos activos”. 

SONAE DISTRIBUIÇÃO (100%)
RETALHO ALIMENTAR E NÃO ALIMENTAR

SONAE SIERRA (50%)
DESENVOLVIMENTO, GESTÃO 
E INVESTIMENTO EM CENTROS COMERCIAIS

SONAECOM (50,3%)
TELECOMUNICAÇÕES,MEDIA, SOFTWARE 
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

• MODELO CONTINENTE
• RETALHO ESPECIALIZADO
 NEGÓCIOS CORE

• SONAE SIERRA
• SONAECOM
 PARCERIAS CORE

• IMOBILIÁRIO DE RETALHO
 NEGÓCIOS RELACIONADOS

• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
 INVESTIMENTOS ACTIVOS

ESTRUTURA ORGÂNICA 
EM IMPLEMENTAÇÃO EM 2009 

Dados a 31/12/2008
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GOVERNANCE 
E GESTÃO 
DE RISCO

A Sonae é detida em 53,1% pela Efanor Investimentos, 
uma holding familiar presidida por Belmiro de 
Azevedo. Os restantes 46,9% são detidos por 41.919 
accionistas.

O seu Modelo de Governo é composto por dois 
órgãos principais: o Conselho de Administração 
constituído por 8 membros, dos quais 4 são
não-executivos (dos quais 3 são independentes),
e pela Comissão Executiva que tem as 
responsabilidades da gestão corrente dos negócios. 

Além destes órgãos, existem ainda duas 
Comissões: a Comissão de Auditoria e Finanças 
responsável pelo controlo e monitorização 
dos processos de divulgação de informação 
financeira, contabilidade e actividades de auditoria 
e gestão de risco e a Comissão de Nomeação e 
Remuneração que supervisiona a remuneração 
dos Administradores da Sonae. Os CEOs de cada 
uma das sub-holdings fazem parte da Comissão 
Executiva da holding.

DESTA FORMA, GARANTE-SE A PARTILHA 
DAS ESTRATÉGIAS DENTRO DA SONAE, 
APESAR DE CADA UMA DAS SUB-HOLDINGS 
TER A AUTONOMIA DE DECIDIR QUAIS 
AS MELHORES OPÇÕES PARA A GESTÃO 
DO NEGÓCIO.

Além destes órgãos de gestão, existem grupos de 
coordenação e fóruns de partilha de ideias, 
que permitem a discussão e incorporação 
das áreas mais críticas e relevantes, transversais 
à organização. 

Concretamente, existem em funcionamento: 

.	O FINOV – Fórum dedicado à Inovação;

.	O Fórum de Sustentabilidade;

.	O Fórum de Metodologias de Planeamento e 
Controlo de Gestão;
.	O Fórum Legal;
.	O Fórum de Marketing e Comunicação;
.	O Fórum de Engenharia, Construção e Segurança;
.	O Fórum de Negociação;
.	O Grupo Consultivo de Recursos Humanos.

A CRIAÇÃO DE GABINETES 
DE SUSTENTABILIDADE 
NA ESTRUTURA CORPORATIVA 
DAS EMPRESAS REFLECTE TAMBÉM 
A APOSTA NA SUSTENTABILIDADE 
POR PARTE DA SONAE.

A gestão de risco está integrada no processo
de planeamento e na estratégia de sustentabilidade 
da Sonae. A aplicação da metodologia da norma 
internacional Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), 
permite a identificação dos diferentes tipos de riscos 
e ameaças ao desenvolvimento dos negócios, 
tanto ao nível estratégico, como ao nível operacional. 

A implementação das acções adequadas
à minimização destes riscos e dos seus impactos
é da responsabilidade das sub-holdings.
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ENVOLVER 
AS 
PARTES 
INTERESSADAS

Com a experiência que tem desenvolvido na gestão 
dos seus negócios, a Sonae identificou os grupos 
mais afectados pelas suas actividades e cujas 
acções podem ter impacto no seu desempenho 
empresarial. Os seus principais stakeholders são
os seus clientes e visitantes, lojistas, colaboradores, 
fornecedores, parceiros de negócio e investidores, as 
comunidades onde se inserem os seus negócios e as 
autoridades reguladoras e governamentais. 

O feedback recebido dos stakeholders é utilizado 
para melhorar continuamente o desempenho dos 
negócios, conhecer melhor as suas necessidades 
e identificar oportunidades de melhoria no seu 
relacionamento. 

NO ANO 2008, UTILIZARAM-SE DIVERSOS 
MÉTODOS PARA ESTABELECER 
UM DIÁLOGO ACTIVO, INTERAGINDO NUM 
ESPÍRITO DE PARCERIA 
COM OS DIFERENTES GRUPOS 
DE STAKEHOLDERS, TENDO EM VISTA 
UMA MELHOR INTEGRAÇÃO DAS SUAS
NECESSIDADES E EXPECTATIVAS.

Nestes momentos de interacção, a Sonae pretende 
ainda ter um papel activo na sensibilização das
partes interessadas para as questões do 
desenvolvimento sustentável, influenciando-as,
através dos bons exemplos e da partilha de 
experiências, a adoptar comportamentos mais 
responsáveis e a incorporar no seu dia-a-dia práticas 
de gestão mais sustentáveis.

b-connected

Foi criada uma Plataforma de interacção 

que permite um rápido e intuitivo acesso 

dos colaboradores a informação sobre 

benefícios, vantagens, actividades e outras 

iniciativas promovidas pela Sonaecom. 

Esta iniciativa procura potenciar níveis mais 

elevados de comprometimento e de identi-

ficação à empresa, pelo estímulo

à participação activa de cada colaborador 

com sugestões e propostas. 

Painel Comunitário
no empreendimento 
de Manaus no Brasil

O objectivo deste projecto é estabelecer 

um canal de comunicação adequado com a 

comunidade local, discutir ideias relacio-

nadas com as questões da segurança, 

saúde e ambiente e eventuais precupações 

da comunidade relativas à actividade do 

Manauara Shopping. Neste caso concreto, 

o painel foi constituído na fase de desen-

volvimento do projecto, o que permitiu um 

maior esclarecimento da comunidade local 

desde o momento de implantação 

do Centro Comercial.

Auscultação 
das partes interessadas

Com o objectivo de poder melhorar

a resposta às expectativas das partes 

interessadas, especificamente sobre as 

vertentes da sustentabilidade, a Sonae 

Distribuição aprofundou, em 2008,

o processo de auscultação dos seus 

stakeholders. Assim, adicionalmente aos 

processos de auscultação tradicionamente 

utilizados, promoveu a realização de:

•	 402 entrevistas telefónicas a clientes;

•	 247 inquéritos a fornecedores, autarquias, 

 especialistas e analistas financeiros;

•	 2 reuniões com Organizações

 Não Governamentais de Ambiente.
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GRUPOS 
DE STAKEHOLDERS 

 Clientes e Visitantes

Colaboradores

Fornecedores

Lojistas

Entidades Reguladoras
e Governamentais

Investidores

Comunidade

FORMAS 
DE ENVOLVIMENTO

•	 Sites de internet

•	 Sistema de sugestões e reclamações

•	 Provedor Sonae

•	 Inquéritos de auscultação

•	 Estudos de clima social

•	 Notícias na intranet

•	 Publicações internas

•	 Fórum de partilha de conhecimento

•	 Portais de fornecedores

•	 Visitas e auditorias

•	 Formação recíproca

•	 Inquéritos de auscultação

•	 Avaliação de desempenho

•	 Comunicações escritas

•	 Reuniões

•	 Formação

•	 Inquéritos de auscultação

•	 Relacionamento no planeamento e projecto 

 de novas unidades

•	 Participação em diversas associações sectoriais

•	 Assembleias gerais

•	 Relatórios financeiros trimestrais

•	 Inquéritos de auscultação

•	 Parcerias com diversas instituições e organizações 

 representativas das comunidades locais

•	 Projectos de envolvimento das comunidades 

 induzindo comportamentos de cidadania, de coesão 

 social e de sustentabilidade

•	 Inquéritos de auscultação
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GESTÃO
E ESTRATÉGIA
50 ANOS À FRENTE EM PERSPECTIVA

“O futuro próximo é igual ao futuro antigo: 
temos de ser melhores todos os dias, mais 
competitivos, alargar a nossa liderança 
em relação aos nossos concorrentes, 
continuar a assumir riscos. (...) Nós temos 
um processo de reestruturação em curso 
permanente. A nossa maneira de estar 
é estar a  mudar.”

BELMIRO DE AZEVEDO
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A EVOLUÇÃO 
DOS NEGÓCIOS 
AO LONGO 
DOS ANOS, FEZ 
COM QUE A SONAE 
SE TORNASSE 
NUM DOS GRUPOS 
ECONÓMICOS 
PORTUGUESES 
DE REFERÊNCIA, 
COM UM 
PORTEFÓLIO 
BASTANTE 
DIVERSIFICADO 
E A MAIOR 
EQUIPA DE 
COLABORADORES 
DO SECTOR 
PRIVADO A OPERAR 
EM PORTUGAL.

Esta condição implica uma responsabilidade 
acrescida para com o desenvolvimento da economia 
portuguesa, bem como na influência que poderá ter 
sobre todas as suas partes interessadas, ao adoptar 
princípios e práticas mais responsáveis nos seus 
negócios.

O reconhecimento que os problemas de ética e de 
transparência constituem riscos para a continuidade 
dos seus negócios, levou à criação dos princípios e 
valores da Sonae. Estes reforçam a sua cultura, 
orientam a conduta responsável dos seus 
colaboradores e garantem a responsabilidade social 
da empresa e a criação de valor no longo prazo. 
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A incorporação das orientações de sustentabilidade 
da Sonae em cada sub-holding garante que cada 
negócio contribui para o desenvolvimento 
sustentável da empresa nas áreas económicas, 
sociais e ambientais. As estratégias que decorrem 
destas orientações permitem a redução dos 
impactos negativos e garantem a minimização de 
riscos e a identificação de novas oportunidades. 

À conduta sustentável da Sonae segue ainda um 
conjunto de princípios de sustentabilidade, 
implementados na holding e nas sub-holdings através 
de Códigos e Regulamentos desenvolvidos 
internamente. Por outro lado, a Sonae subscreve 
valores e princípios promovidos por organizações 
nacionais e internacionais reconhecidas pelo trabalho 
realizado em prol do desenvolvimento sustentável. 
Nomeadamente, os compromissos assumidos pela 
subscrição do UN Global Compact, da World Safety 
Declaration e pela participação activa no WBCSD e 
BCSD Portugal. Em 2008, foi ainda subscrito o Código 
de Conduta Empresas e HIV.

O desafio lançado às sub-holdings para o reforço das 
suas estratégias de Sustentabilidade levou à tomada 
de compromissos e implementação de alterações 
nos processos e procedimentos da empresa.

O Fórum de Sustentabilidade tem um papel muito 
importante na disseminação destas orientações, pela 
partilha de experiências entre os diferentes negócios 
e sensibilização dos colaboradores para estas 
questões.

O sucesso da Sonae, com 50 anos de existência, não
seria possível sem um espírito inovador e criativo, sem 
a vontade de ser diferente e a ambição de fazer 
sempre melhor. O talento, a energia, o profissionalismo 
e a dedicação dos seus colaboradores têm sido 
factores essenciais para o nosso crescimento e para o 
reconhecimento que o mercado tem concedido ao 
nosso trabalho.

1995

Adesão 
ao WBCSD

1999

Programa
Eco2XXI

2004

Subscrição
UN Global
Compact

2008

Subscrição
do Código
de Conduta
Empresas 
e HIV

Subscrição
da Declaração
dos Direitos
Humanos
das Nações
Unidas

1996

Criação
do Fórum
de Ambiente

2005

Subscrição
World
Safety
Declaration

Criação
do Fórum
de Sustentabilidade

2000

Política
Ambiental
da Sonae

2001

Membro 
Fundador
BCSD
Portugal

1995 1997 1998 2002 2003 2006 2007
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VISÃO
E ORGANIZAÇÃO
50 ANOS À FRENTE NA ECONOMIA, RECURSOS 
HUMANOS, AMBIENTE, GESTÃO E SOCIEDADE

“ A Sonae é empreendedora, inovadora e aceita 
que as coisas amanhã podem ser melhores que hoje. 
Esse é o grande princípio da Sonae.”

BELMIRO DE AZEVEDO
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UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL
NO CRESCIMENTO 
ECONÓMICO 1

O volume de negócios da Sonae cresceu 21%
em 2008, apesar do abrandamento da economia 
que se fez sentir a nível mundial.

A estratégia de crescimento do negócio do Retalho
baseou-se na expansão orgânica e no aproveita-
mento selectivo de oportunidades de aquisição.

O negócio dos Centros Comerciais continuou
a expandir-se ao nível internacional.

No negócio das Telecomunicações procedeu-se
à melhoria da qualidade das redes e do serviço ao 
cliente, e à fase inicial de implementação da Rede de 
fibra óptica.

1/ 
Os resultados económicos, relativos ao ano 2007, diferem dos 
apresentados no relatório publicado no ano anterior, visto as 
metodologias de cálculo de alguns dos indicadores económicos 
terem sido alteradas a partir de 2007. Também por este motivo, 
não são apresentados resultados económicos do ano 2006 (à 
semelhança dos restantes capítulos do documento), visto os 
resultados não serem comparáveis.
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VOLUME DE NEGÓCIOS 2008
(2007 > 4.418 M€)

5.353 M€
CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MILHÕES DE EUROS 

CONTRIBUTO PARA O VOLUME DE NEGÓCIOS

(2008)

SONAE DISTRIBUIÇÃO (78,7%)
SONAE SIERRA (3,2%)

SONAECOM (17,8%)
HOLDING (0,4%)

(2007)
SONAE DISTRIBUIÇÃO (76,4%)

SONAE SIERRA (3,3%)
SONAECOM (19,8%)

HOLDING (0,5%)

VALOR ACRESCENTADO BRUTO 2008

1.350 M€
MIL TREZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE EUROS 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUÍDO

(2008)
CUSTOS OPERACIONAIS (84,1%)
CUSTOS COM PESSOAL (11,2%)

INVESTIDORES (4,2%)
ESTADO (0,5%)

(2007)
CUSTOS OPERACIONAIS (84,2%)

CUSTOS COM PESSOAL (11,4%)
INVESTIDORES (3,9%)

ESTADO (0,5%)



VALOR 
ECONÓMICO 
GERADO 

RETALHO

.	 Integração plena da 
 aquisição da Carrefour 

Portugal
2
  - Integração 

de 2.835 colaboradores, 
reformulação de lojas  
e da logística  
de abastecimento

.	 Abertura de 137 lojas 
em Portugal

.	 Abertura de 6 lojas Sport 
Zone em Espanha

.	 Aquisição da cadeia 
de bazar pesado  
Boulanger com 10 lojas 
em Espanha.

EVOLUÇÃO 2007-2008

+ 146 Lojas

+ 14% Área de vendas

+ 18%  Clientes

+ 25% Volume de negócios

2/ 
A aquisição  da Carrefour 
Portugal concretizou-se a 31  
Dezembro 2007. 

VALOR 
ECONÓMICO 
DISTRIBUÍDO 

CENTROS COMERCIAIS

.	 Abertura de 4 novos 
Centros Comerciais 

.	 3 Projectos de ampliação
/remodelação em Portugal 
e Itália

EVOLUÇÃO 2007-2008

+ 6% ABL detida sob gestão

+ 3% ABL sob gestão

+ 6% Visitas aos Centros
 Comerciais

+ 11% Rendas recebidas  
em centros detidos

1.416€ Valor líquido  
dos activos (NAV)

VALOR 
ECONÓMICO 
RETIDO 

TELECOMUNICAÇÕES

.	 Expansão da rede 
de telecomunicações  
e incremento das vendas

.	 5 novas centrais, atingindo 

166 Centrais com ADSL2+

EVOLUÇÃO 2007-2008

+ 10% Clientes 
Negócio Móvel

+ 24% Acessos  
Negócio Fixo

+ 51% Volume  
de Negócios de SSI

Cobertura da rede: 
90% da população 
através da rede UMTS, 
e cerca de 80% através 
da rede HSDPA

4.908 M€
2007

5.693 M€
2008

4.411 M€
2007

497 M€
2007

5.465 M€
2008

228 M€
2008



UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL
NA VALORIZAÇÃO 
HUMANA

A Sonae acredita que a sua cultura de meritocracia, 
valorização profissional e igualdade de 
oportunidades são a forma mais eficaz de captar 
e reter talento. A valorização de colaboradores 
empreendedores e com espírito de inovação, 
proporcionando as condições necessárias ao 
desenvolvimento contínuo das suas competências, 
permitem o crescimento dos nossos negócios.

PARA DESENVOLVER EQUIPAS 
COM COMPETÊNCIAS NOS DIFERENTES 
NEGÓCIOS, A SONAE PROMOVE
A MOBILIDADE INTERNA 
DOS SEUS COLABORADORES.

A promoção de experiências em vários sectores  
e diferentes áreas funcionais e o trabalho em rede 
garantem uma progressão contínua das carreiras. 

37.437
   COLABORADORES | +8% (2007-2008)
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44,2
  HORAS DE FORMAÇÃO / COLABORADOR 



FORMAÇÃO

O desenvolvimento de competências é um pilar 
fundamental da política de recursos humanos 
da Sonae. A empresa proporciona aos seus 
colaboradores acções de formação e momentos
de aprendizagem que enriquecem a equipa
e a estimulam a fazer mais e melhor. A formação
por colaborador registou em 2008 um aumento
de 0,8% relativamente a 2007.

PRINCIPAIS ÁREAS DE FORMAÇÃO

.	 Técnica

.	 Comportamental

.	 Linguística

.	 Saúde e Segurança

.	 Ambiente

.	 Gestão

1.394.437 H 43,9 H

1.629.503 H 44,2 H

2006

2007

2008

1.135.708 H 38,1 H

M MULHERES
67%

H HOMENS
33%

ST CONTRATOS SEM TERMO
80%

T CONTRATOS A TERMO
20%

HT TOTAL DE
HORAS DE FORMAÇÃO

HC HORAS DE FORMAÇÃO
POR COLABORADOR
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AVALIAÇÃO DO CLIMA SOCIAL

De forma a avaliar e melhorar continuamente
as condições de trabalho dos nossos colaboradores 
realizamos periodicamente Estudos de Clima Social 
em todas as nossas unidades de negócio.

Após estes estudos, são realizados planos que 
permitem melhorar os aspectos menos positivos. 
Os estudos realizados tiveram uma participação 
bastante activa dos colaboradores atingindo: 86% 
na Sonaecom, 80% na Sonae Distribuição e 99% na 
Sonae Sierra, em 2008. 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

A importância deste sistema é reconhecida pelos 
colaboradores visto permitir um maior alinhamento
dos objectivos pessoais de carreira de cada cola-
borador, com os objectivos da empresa, resultando 
num aumento da sua motivação e produtividade.

INTEGRAÇÃO EFICIENTE 
DE RECURSOS HUMANOS

A integração de 2.895 colaboradores da cadeia
de hipermercados Carrefour na Sonae Distribuição 
foi realizada durante o ano de 2008 com grande 
sucesso, tendo contribuído para este facto
o acompanhamento eficiente da Direcção
de Recursos Humanos e a cultura dinâmica e flexível 
da empresa.

Grupo Consultivo
de Recursos Humanos

Este grupo tem como objectivo a harmoni-

zação das políticas de recursos humanos 

da Sonae, bem como o acompanhamento 

do Sonae Learning Centre, no âmbito da 

formação, e o estabelecimento de proto-

colos com Universidades e outras institui-

ções ligadas ao conhecimento.

Programa Contacto

O Programa Contacto foi criado pela Sonae

em 1986, com o objectivo de dar a 

conhecer a futuros profissionais com 

elevado potencial a realidade da empresa. 

Este programa propicia uma oportunidade 

para conhecer, por dentro, as estratégias 

e planos de desenvolvimento da empresa, 

pelo contacto directo com os seus 

principais líderes, e na sua vertente de 

recrutamento proporcionar eventualmente 

a primeira oportunidade de trabalho aos 

participantes.

 

Em cada edição é convidado um grupo

de cerca de 300 finalistas de diversos 

cursos superiores tendo participado 

desde o seu lançamento mais de três 

mil e oitocentos finalistas universitários e 

algumas centenas acabaram por integrar a 

equipa Sonae.  

 

Para os finalistas de cursos de MBA, a Sonae 

organiza idêntica acção – Contacto Master  

– convidando as Escolas Portuguesas

mais conceituadas, neste tipo de estudos 

pós-graduados. 
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HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA 
NO TRABALHO

Deu-se continuidade ao investimento na saúde
e segurança dos nossos colaboradores em todos
os locais de trabalho, incrementando a prevenção
e a sensibilização/formação para os riscos. 

A vigilância da saúde dos colaboradores foi também 
promovida, bem como condições saudáveis
e seguras de trabalho nas instalações da empresa
e durante os serviços externos.

Projecto Personæ

• Conclusão do projecto PERSONÆ da Sonae Sierra. Mais de 70.000 

pessoas participaram neste projecto que tinha como objectivo incorporar 

uma cultura de segurança nas nossas unidades e reduzir a sinistralidade. 

Foram realizados seminários, workshops  e observações preventivas de 

segurança (SPO), tendo o número de não conformidades detectadas 

reduzido de 21 para 7,9 por hora de SPO (entre 2005 e 2008);

• Certificação do Sistema Corporativo de Gestão da Segurança e 

Saúde em conformidade com a norma OSHAS 18001 (nas áreas de 

Promoção, Investimento e Gestão de Centros Comerciais);

• Certificação em Saúde e Segurança (OSHAS 18001) de 3 Centros 

Comerciais;

Projecto Cliente Seguro

• Realização do projecto “Cliente Seguro” na Sonae Distribuição que teve 

como principal objectivo a minimização da probabilidade de ocorrência 

de acidentes com clientes, através de uma análise dos riscos que 

podem ocorrer no processo de compra. Permitiu ainda incrementar o 

nível cultural de segurança dos colaboradores e transmitir aos clientes 

uma percepção de segurança quando frequentam as lojas.

1.680
ACIDENTES DE TRABALHO 

-10%
VARIAÇÃO 2007-2008

TAXA DE ABSENTISMO
DEVIDO A ACIDENTES 

DE TRABALHO

2006 0,40%
2007 0,36%
2008 0,31%
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UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL
NA GESTÃO 
AMBIENTAL

A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL LEVOU
À FORMALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 
E PROCEDIMENTOS QUE PERMITISSEM 
MELHORAR O DESEMPENHO AMBIENTAL 
DA EMPRESA, PRIVILEGIANDO A 
PREVENÇÃO, A ADAPTAÇÃO DOS 
PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES E 
MELHORIA DAS TÉCNICAS DE MEDIÇÃO 
E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS 
ANUAIS.

A formação e sensibilização dos colaboradores foi
também um importante passo para atingir
os resultados que nos orgulhamos de apresentar 
e que culminaram com a Certificação Ambiental 
(norma ISO14001) ao nível corporativo em cada 
sub-holding.

A evolução do desempenho ambiental de 2007 para
2008 deve ser analisada tendo em conta a expansão 
dos negócios das várias sub-holdings. Neste contexto, 
os acréscimos dos valores absolutos do consumo 
de água, consumo de energia, emissões de CO2 e 
produção de resíduos devem ser relacionados com 
o aumento do volume de negócios, que foi cerca de 
21%, e com o aumento do número de colaboradores, 
de 8%, bem como de uma menor eficiência das 
unidades de retalho adquiridas.

Acções no ano 2008:
 
.	Agilização dos processos de quantificação e 
monitorização do desempenho;
 
.	Publicação de boletins sobre a temática ambiental 
impressos e online para sensibilização de 
colaboradores e encorajar as melhores práticas;
 
.	Organização de workshops, conferências e programas 
internos de eco-eficiência destinados a: identificar 
e reconhecer problemas ambientais em todas as 
instalações, actividades e produtos; encorajar a 
eco-eficiência; partilhar informação, experiências 
e melhores práticas; e desafiar as sub-holdings no 
sentido de agirem sobre os problemas ambientais;
 
.	Patrocínio do ”Green Project Awards” uma iniciativa 
que reconhece a inovação em projectos ambientais;
 
.	Apoio a iniciativas de carácter sócio-ambiental, 
como o projecto Hipernatura Continente da Sonae 
Distribuição, destinado a recuperar, melhorar e 
modernizar os jardins públicos em várias cidades, 
aumentando assim a sensibilização das populações 
para as questões ecológicas e ambientais e a 
qualidade de vida das comunidades;
 
.	Participação da Sonaecom no estudo nacional 
baseado no relatório internacional SMART 2020 do 
Climate Group sobre a criação de uma economia 
global de baixo Carbono.

ÁGUA3

O consumo absoluto de água atingiu cerca de 2.185 
mil m3, representando um aumento de 23% face ao 
ano anterior. Tal como referido antes, este aumento 
é explicado pela expansão dos negócios nas 
diferentes sub-holdings.

2.185M m3
ÁGUA CONSUMIDA

2006 
1.882.039 m3

2008 
2.184.916 m3

2007 
1.782.948 m3
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A EFICIÊNCIA DAS SUB-HOLDINGS

Sonae Distribuição

O aumento de 9,6% deve-se à aquisição de lojas menos 
eficientes e da inclusão das lojas da Madeira.

Para o mesmo universo de lojas operadas pela empresa
em 2007 houve uma redução de 9% do consumo de água 
por área de vendas.

Sonae Sierra

Redução de 12,5%
do consumo de água por visita.

 Sonaecom

Redução de 8,3%
do consumo de água por volume de negócios.

3/ 

Por revisão e correcção dos dados relativos ao ano 2007, 
os dados apresentados neste capítulo diferem dos apresentados no relatório anterior

/Consumo de água por visita
 
(litros/visita)

0 4,5

2006

2007

4,2

2008 3,5

4,0

/Consumo de água por área de vendas
 
(m3/1000 m2)

0 1,75

2006

2007

1,61

2008 1,71

1,56

/Consumo de água por volume de negócios (m3/milhão de euros)

0 45

2006

2007

41,9

31,4

O Shopping Penha, no Brasil, instalou, 

em 2008, um sistema com 4.000 m2 

que permite a captação, filtragem e 

cloração de águas pluviais e armazena 

água suficiente para que o sistema 

continue a funcionar 3 dias sem 

fornecimento de água. Estima-se que 

a poupança conseguida com este 

sistema inovador atinja os 5.540 m3  de 

água por ano, com um prazo de retorno 

do investimento de menos de 3 meses.

A implementação de um sistema 
deste tipo num projecto que estava 
já em operação, demonstra o 
empenhamento da organização 
na melhoria contínua do seu 
desempenho em todo o seu ciclo 
de vida.

Medidas de eficiência para 
o consumo de água em 2008:

. Implementação de torneiras 

doseadoras em alguns
edifícios da Sonaecom e autoclismos 
mais eficientes;
 

. Sistema de reutilização de águas 
pluviais no edifício Mar Mediterrâneo/
Sonaecom;
 

. Sistemas automáticos de rega 
para as áreas ajardinadas em 93% 
das unidades de Retalho (Sonae 
Distribuição);
 

. Auditorias ao consumo de 
água em Centros Comerciais e 
implementação das recomendações 
em 4 Centros portugueses, onde 
estas já tinham sido realizadas no ano 
anterior (Sonae Sierra);
 

. Implementação de requisitos 
em matéria de redução do 
consumo de água e promoção da 
reutilização, nas fases de projecto 
e desenvolvimento  dos Centros 
Comerciais (Sonae Sierra);
 

. No Centro Comercial Vasco da Gama,  
em Lisboa, alterações ao nível da 
cobertura, que utiliza água como 
efeito decorativo, permitiram reduzir 
28% no consumo de água, obtendo 
uma poupança estimada em 31.600€, 
entre Fevereiro e Dezembro de 2008 
(Sonae Sierra).

RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS 
NO SHOPPING PENHA



ENERGIA E EMISSÃO DE CO2

O consumo total de energia aumentou cerca de 16% 

relativamente ao ano anterior, atingindo 5.750.748 GJ. 

A energia indirecta (resultante do consumo de electri-

cidade) representa 86% da energia total consumida 

e a energia directa 14%.

O aumento do consumo de energia resultou num 

aumento de 19% das emissões totais de CO2, 

atingindo 457.945 ton CO2, em 2008.4

5.750.748 GJ
CONSUMO TOTAL DE ENERGIA

457.945 tCO2
EMISSÕES DE CO2

4/ 
Emissões de CO2 - Cada uma das sub-holdings realiza o cálculo deste 
indicador assumindo metodologias e factores adequados à realidade 
do seu negócio, disponíveis nos seus Relatórios de Sustentabilidade. 
Deve ter-se em consideração que as emissões reportadas referem-se 
às actividades dos Scopes 1 e 2 do GHG Protocol. No Scope 1 incluem-se 
as emissões relativas a combustíveis utilizados nas frotas e equipa-
mentos das unidades de negócio e no Scope 2 as emissões relativas a 
produção de electricidade. A Sonae Sierra monitoriza e reporta no seu 
Relatório de Sustentabilidade as suas emissões relativas a actividades 
do Scope 3 (provenientes de veículos de fornecedores, visitantes e 
viagens de colaboradores). Em 2008, estas atingiram 870.229 tCO2 
representando um acréscimo de 21,4% face ao ano anterior. De notar 
ainda que os valores relativos aos anos 2006 e 2007, aqui apresenta-
dos, são diferentes dos publicados no relatório anterior devido à 
reavaliação de dados pela Sonae Sierra (ver Relatório de Sustentabilidade 
2008 da Sonae Sierra).

2006 
3.756.952 GJ - Energia Indirecta
607.973 GJ - Energia Directa

2008 
4.664.646 GJ - Energia Indirecta
1.086.102 GJ  - Energia Directa

2007 
3.939.218 GJ - Energia Indirecta
998.790 GJ - Energia Directa

2006 
355.973 tCO2

2008 
457.945 tCO2

2007 
383.466 tCO2
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A EFICIÊNCIA DAS SUB-HOLDINGS

Sonae Distribuição

Redução de 1,9% do consumo de electricidade por área
de vendas.

Redução de 2,7% de emissões de CO2 por área de vendas.

Sonae Sierra

Redução de 1,4% do consumo de electricidade por área
(mall+WC).

Redução de 9,0% de emissões de CO2 por área 
(mall+WC+escritórios).

/ Emissões de CO2 por área de vendas (tonCO2/1000m2)

Nota: Em 2006 não foram contabilizadas as emissões relativas a consumos de veículos atribuídos a colaboradores, pelo que não é possivel 
comparar os resultados deste ano com os seguintes. Assim, optou-se por não reportar as emissões relativas ao ano 2006.

Nota: A electricidade e as emissões reportadas nos gráficos referem-se apenas aos Centros Comerciais pertencentes à Sonae Sierra.

/ Consumo de electricidade por área de vendas (GWh/1000 m2)
 

0,49 0,53

2006

2007

0,50

2008 0,51

0,52

0 350

2007

2008 289

297

/ Consumo de electricidade por área (mall+WC) (KWh/m2) 

580

2006

2007

574

2008 550

558

535

/ Emissões de CO2 por área  (mall+WC+escritórios) (ton CO2/m2)

0,37

2006

2007

0,356

2008 0,302

0,332

0,27



Sonaecom

Redução de 29% no consumo de electricidade por tráfego
de voz.

Redução de 56% no consumo de electricidade por tráfego
de dados. 

Aumento de 16,2% de emissões de CO2 por volume de negócios.

/ Consumo de electricidade por tráfego de dados (KWh/MB)

/ Emissões de CO2 por volume de negócios (m3/milhão euros)

Nota: O aumento das emissões de CO2
 está associado ao aumento do consumo de electricidade decorrente da expanção da rede.

/ Consumo de electricidade por tráfego de voz (KWh/min)

0,000 0,5000

2006

2007

0,0739

2008
0,0543

0,0765

0,000 0,5000

2006

2007

0,4628

2008
0,0549

0,1249

0,00 120,00

2006

2007

85,70

105,64

90,92

APOSTA EM PRODUTOS COM 

MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
 
A Sonae Distribuição tem vindo a 
implementar uma estratégia de 
sensibilização dos consumidores 
para a adopção de hábitos de con-
sumo mais sustentáveis. Tem cada 
vez mais apostado na disponibili-
zação de produtos amigos do 
ambiente, lâmpadas e electrodomés-
ticos mais eficientes, pilhas 
recarregáveis, entre outros. 
 
O linear de lâmpadas foi reformulado 
nas lojas Continente e em algumas 
Modelo por forma a permitir ao 
consumidor uma melhor
compreensão relativamente aos 
vários tipos de equipamentos e aos 
seus consumos. A renovação da 
imagem das embalagens, utilizando 
um código de cores, que indica o 
grau de eficiência energética dos 
equipamentos foi também uma das 
medidas implementadas.
 
A opção por estes produtos, por 
parte do consumidor, materializa a 
aposta da empresa na informação e 
sensibilização ao cliente.

Medidas de eficiência para o 
consumo de energia e emissões 
de CO2 em 2008:

. Desenvolvimento de um programa 
para produção autónoma de energia 
a partir de fontes renováveis, nas 
lojas de retalho, que resultou na 
instalação de 23 centrais de painéis 
fotovoltáicos (Sonae Distribuição); 

. Instalação de colectores solares 
para aquecimento de água (Sonae 
Distribuição); 

. Aproveitamento do calor libertado 
pelas centrais de frio para 
aquecimento de água (Sonae 
Distribuição); 

. Mais de 20% das viaturas da frota 
contratada cumprem com a Norma 
EURO4 – menores emissões 
poluentes (Sonae Distribuição); 

. Instalação de clarabóias “solar tube” 
e regulação automática dos fluxos 
luminosos, quando aplicado, em 
novas lojas (Sonae Distribuição); 

. Redução dos horários de 
funcionamento de equipamentos de 
ar condicionado (Sonaecom); 

. Redução do número de lâmpadas 
acesas em locais específicos e 
substituição de lâmpadas de 
halogéneo por lâmpadas mais 
eficientes noutros locais (Sonaecom);  

. Projectos piloto para alimentação de 
equipamentos de telecomunicações 
através de energias renováveis 
(Sonaecom); 

. Instalação de sistemas de iluminação, 
de controlo e de equipamentos de 
AVAC mais eficientes em termos 
energéticos em Centros Comerciais 
(Sonae Sierra);

. Implementação de medidas na fase 
de desenvolvimento dos Centros 
Comerciais de forma a reduzir a 
energia indirecta consumida (Sonae 
Sierra);

. Implementação de Green Travel 
Plans para incentivar deslocações 
mais sustentáveis para os Centros 
Comerciais (Sonae Sierra).



105.508 ton TOTAL
DE RESÍDUOS
PRODUZIDOS

RESÍDUOS
VALORIZADOS64%

PRODUÇÃO
DE RESIDUOS 
(ton):

2006  78.946
2007  89.038
2008  105.508

RESÍDUOS

Apesar de ter havido um aumento de 19% do volume 

global de resíduos gerados em 2008, a proporção de 

resíduos valorizados aumentou para 64% (face aos 

59% obtidos em 2007).

Este resultado deriva de um aumento da percenta-

gem de resíduos enviados para reciclagem e com-

postagem. 

Os resíduos perigosos5 produzidos atingiram 3% do

total, representando um aumento face a 2007, fruto

do crescimento das proporções de resíduos perigo-

sos produzidos na Sonae Distribuição e Sonae Sierra.

5 Por revisão e correcção dos dados de resíduos perigosos dos anos 
anteriores, os dados apresentados neste documento diferem dos 
dados reportados no relatório anterior.
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TRATAMENTO DOS RESÍDUOS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2007

42% 11% 2% 45%

46% 4% 41%

Reciclagem Valorização Energética AterroCompostagem

2008
50% 9% 5% 36%

RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

99% 1%

99% 1%

PerigososNão Perigosos

2008
97% 3%



A EFICIÊNCIA DAS SUB-HOLDINGS

Sonae Distribuição

Aumento de 1,6% de resíduos valorizados.

Sonae Sierra

Aumento de 7% de resíduos valorizados.

Sonaecom

Redução de 0,72% de resíduos valorizados. 

A redução da fracção de resíduos valorizados é consequência 
da redução da quantidade de papel produzido, por 
consciencialização dos colaboradores conseguida sobretudo 
através de campanhas de sensibilização desenvolvidas.

/ Valorização de resíduos

0% 100,0%

2006

2007

69.0%

2008 74,6%

73,0%

/ Valorização de resíduos

0% 45,0%

2006

2007

31,0%

2008 42,0%

35,0%

/ Valorização de resíduos

0% 20,0%

2006

2007

12,1%

2008 17,9%

18,6%

Eco Modelo de Palmela

O Eco Modelo de Palmela constitui

um espaço inovador, para que os 

clientes possam contribuir para a 

separação dos resíduos e aumento 

da reciclagem de um conjunto 

alargado de tipos de resíduos, entre 

eles: óleos minerais, óleos alimentares, 

embalagens de plástico, garrafões de 

plástico, sacos de plástico, embala-

gens metálicas, pilhas, tinteiros de 

impressoras, tampinhas de plástico, 

rolhas de cortiça, REEE (Resíduos de 

Equipamentos Eléctricos e Electróni-

cos), roupas e livros.

Medidas relativas à produção 
de resíduos:
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UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL 
NA GESTÃO DA 
CADEIA DE VALOR

A dimensão, estrutura e presença ao nível nacional e 
internacional da empresa implica que tenhamos uma 
responsabilidade acrescida, não só no modo como 
gerimos o nosso negócio, mas também na forma 
como incentivamos a nossa cadeia de valor
a adoptar práticas de gestão sustentável. 

ACREDITAMOS QUE É NOSSO DEVER 
APOIAR OS NOSSOS FORNECEDORES, 
LOJISTAS, PARCEIROS, CLIENTES
E VISITANTES NESTA MUDANÇA
DE HÁBITOS,
e que desta forma estamos a promover o crescimen-
to económico e a coesão social das comunidades 
onde nos inserimos. 

Facturas  Electrónicas

A Sonaecom e Sonae Distribuição têm 
apostado fortemente na desmaterialização 
de diversos processos, sobretudo ao nível 
da facturação.

Em 2008 foram aprovadas cerca de 10.000 
facturas electrónicas pela Sonaecom e mais 
de um milhão pela Sonae Distribuição, o que 
reduziu de forma significativa a impressão
de documentos em papel, permitindo 
simultaneamente uma agilização da 
comunicação com os seus fornecedores 
em questões de facturação e noutros 
processos de comunicação.
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Shopping Plaza Sul

A sensibilização e esclarecimento do forne-
cedor Giglio no Shopping Plaza Sul do Brasil, 
resultou num melhor relacionamento deste 
com a gestão do Centro Comercial. 

Ao participar numa reunião sobre as polí-
ticas ambientais e de segurança da Sonae 
Sierra, este fornecedor ficou a conhecer um 
pouco mais da cultura da empresa e do seu 
empenho nas questões da sustentabilidade, 
reforçando a sua confiança. Por influência 
da Sonae Sierra esta empresa optou pela 
certificação ambiental de algumas das suas 
unidades de negócio.

Clube
de Produtores da Sonae

A criação do Clube de Produtores da Sonae 
Distribuição, em 1998, permitiu criar um 
relacionamento mais próximo com os 
fornecedores com actividades agro-
pecuárias, aumentando o nível de confiança 
nos produtos comprados. As compras 
efectuadas a sócios do Clube representaram 
130,5 milhões de euros em 2008.
Ao aderirem ao Clube, os Produtores ficam 
responsáveis pelo cumprimento de uma 
série de requisitos associados ao processo 
de produção e qualidade do produto e em 
contrapartida, beneficiam de um apoio es-
truturado, baseado em acções de forma-
ção especializada, trocas de experiências 
internacionais e a garantia de compra de 
quantidades previamente acordadas com
a Sonae Distribuição. 

Medidas implementadas ao nível da cadeia de valor:

. Implementação de Políticas de Procurement responsável, 
através da inclusão de cláusulas nos contratos com 
fornecedores e prestadores de serviços relativas a aspectos 
ambientais, sociais, saúde e segurança, corrupção, direitos 
humanos, trabalho infantil e outros; 

. Realização de visitas e auditorias a fornecedores nacionais e 
estrangeiros para verificação do cumprimento dos requisitos 
exigidos; 

. Avaliação do desempenho de fornecedores, incluindo 
aspectos ambientais e sociais;  

. Alargamento dos requisitos verificados em auditorias a um 
maior leque de fornecedores da área do Retalho; 

. Realização de acções de formação a fornecedores; 

. Desenvolvimento de sistemas de rotulagem que permitem 
uma informação mais detalhada e eficaz sobre os produtos, 
permitindo ao consumidor efectuar escolhas mais saudáveis e 
sustentáveis na compra dos produtos;
 

. Realização de questionários a fornecedores para identificação 
de pontos a melhorar no relacionamento e actividade.

37 | UM COMPROMISSO 50 ANOS À FRENTE



UM NEGÓCIO
RESPONSÁVEL
NO APOIO
À SOCIEDADE

A Sonae teve desde sempre em conta o contexto local, 
regional e global em que as suas empresas operam. Para 
poder responder às necessidades destas comunidades 
e ajudar a solucionar alguns problemas sociais que 
nelas existem, desenvolvemos acções que promovem 
a coesão social das populações, estabelecendo, em 
muitos casos, parcerias com outras instituições e 
organizações locais.

Entre as diferentes áreas de apoio destacam-se a 
Cultura, a Educação, a Saúde, o Ambiente, a Ciência e a 
Solidariedade Social. 
 

Cada uma das sub-holdings define o seu plano de 
apoio à comunidade, identificando as áreas prioritárias 
de apoio, relacionadas com as necessidades das 
comunidades onde estão localizadas, criando relações 
com as instituições apoiadas e com os parceiros no 
desenvolvimento das iniciativas.

11M €
APOIO À COMUNIDADE

MECENATO / FILANTROPIA

Membro-Fundador destas duas instituições de referência no panorama cultural português.  Casa da Música
Fundação de Serralves
(Sonae)

IPATIMUP – Instituto 
Molecular de Patologia 
e Imunologia da 
Universidade do Porto 
(Sonae)

A Sonae é patrono deste instituto , que é uma referência na área de investigação oncológica.

Green Project Awards 
(Sonae)

Patrocínio a este projecto que tem como objectivos: premiar e reconhecer boas práticas em projectos 
implementados em Portugal, que promovam o desenvolvimento sustentável, como complemento a um 
movimento de sensibilização, com os objectivos gerais de alertar e consciencializar a Sociedade Civil para 
a importância do equilíbrio ambiental, económico e social; dar visibilidade às entidades e/ou instituições 
que identificaram uma oportunidade no apoio e promoção da sustentabilidade e que geram informação 
com mensagem pró-sustentabilidade; reforçar a sustentabilidade com vista a uma repercussão no 
comportamento dos cidadãos e decisores em geral, fazendo da criatividade, inovação e eficácia um 
caminho para a sustentabilidade.

COTEC Portugal 
(Sonae)

Participação na COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação.
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CASA DA MÚSICA, PORTO



INICIATIVAS DE REFERÊNCIA

Este projecto tem como objectivo a doação de equipamento hospitalar a unidades e hospitais 
pediátricos. Em 2008, com a venda de um jogo e um CD com músicas da Leopoldina de cariz 
ambiental, a Missão Sorriso angariou e doou 800 mil Euros, a 31 unidades pediátricas de Norte a Sul 
do País, o que representa mais de 1.550 materiais e equipamentos hospitalares oferecidos. 

Missão Sorriso 
(Sonae Distribuição)

Causa Maior 
(Sonae Distribuição)

Esta acção que pretende promover uma vida social mais activa e participativa da população 
sénior, recebeu, em 2008, o Prémio de Eficácia na categoria de Marketing de Causas, atribuído pela 
Associação Portuguesa de Anunciantes.

Parque Família Modelo
(Sonae Distribuição)

Com esta iniciativa, o Modelo promove o relacionamento intergeracional das populações, 
equipando as cidades com parques infantis e parques adequados ao desporto sénior, permitindo 
a sua utilização por parte dos munícipes de Autarquias onde o Modelo está presente.

O “Público” na Escola 
(Sonaecom)

Este projecto é apoiado pelo Ministério da Educação e tem como objectivo promover o uso dos 
media na escola e incentivar os hábitos de leitura. Envolve a publicação de boletins e realização
de acções de formação, colóquios e conferências nas escolas. 

Associámo-nos a esta iniciativa lançada pela Câmara Municipal do Porto a empresas da 
região do Porto, com o objectivo de apoiar 17 agrupamentos escolares da região na sua gestão 
e desenvolvimento de projectos.

Este ano foram desenvolvidas 3 iniciativas para recuperar os espaços nas escolas primárias do 
Agrupamento do Cerco, que envolveram voluntários da Sonaecom e professores, pais e alunos 
das escolas.

Porto de Futuro
(Sonae)
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MISSÃO SORRISO



PÚBLICO NA ESCOLA
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INICIATIVAS CRIADAS EM 2008

A Worten apelou a todos os portugueses que entregassem os seus velhos equipamentos 
eléctricos e electrónicos numa das suas lojas, dando origem a uma competição de âmbito nacional.  
Esta competição apurou Faro, Lisboa e Setúbal como os distritos mais ecológicos, ou seja, aqueles 
que recolheram maior quantidade de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
(REEE) per capita. No seguimento deste projecto, a Worten doou um total de 722 novos 
electrodomésticos a 79 instituições de solidariedade social desses distritos, representando um 
investimento na ordem dos 100 mil euros.

Projecto EEE de Valor
(Sonae Distribuição)

Nós movemo-nos
por uma causa 
(Sonae Distribuição)

Este projecto desenvolvido pela Modalfa em parceria com o “Olha quem dança”, programa da RTP, 
teve como objectivo apoiar o Projecto Saúde em Família. Este tem como missão prestar assistência 
médica às crianças no seu domicílio e apoiar as famílias no hospital durante o internato. Através 
da venda de cachecóis, angariámos 188.000€ que foram doados ao Projecto Saúde em Família 
implementado no terreno pela Fundação do Gil.

Em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a RTP, a Zippy promoveu em 2008 uma 
campanha de prevenção solar especial para crianças. A acção foi corporizada na venda de um 
relógio detector de raios UV, com uma forte componente pedagógica, contribuindo com 4.000€ 
para acções de prevenção e rastreio, promovidas pela Liga Portuguesa contra o Cancro.

Proteja os seus
filhos do Sol
(Sonae Distribuição)

START
(Sonaecom)

Lançamento do START – Prémio Nacional de empreendedorismo, que procura estimular
o empreendedorismo e a inovação e divulgar e premiar ideias inovadoras para a criação
de empresas. Foi desenvolvido em parceria com o BPI, a Univ. Nova de Lisboa e a Optimus.

Smile – Programa de 
envolvimento com
a comunidade
(Sonaecom)

O principal desafio do Smile tem sido dotar as instituições parceiras das competências em TIC 
necessárias à simplificação dos processos e procedimentos, permitindo um maior enfoque 
na sua missão social. Durante 2008, a equipa do Smile reuniu com cerca de 50 instituições, 
estabeleceu contacto mais directo com 20 e integrou 17 como parceiras. 

LATITUDE60!
(Sonae Sierra)

Patrocínio da expedição de 7 estudantes portugueses à Antárctida num programa educacional, 
fazendo parte das iniciativas do ano internacional Polar.

Aprender
a Empreender
(Sonae Sierra)

Lições de empreendedorismo para alunos portugueses de contextos sócio-económicos 
desfavorecidos. Esta iniciativa foi realizada por colaboradores voluntários, e teve como objectivo 
estimular o interesse dos alunos, encorajando-os para desenvolvimento dos seus conhecimentos 
nas suas áreas de interesse e a descoberta das suas capacidades e valores pessoais.

Apoio a 479 
instituições de 
solidariedade social
(Sonae Distribuição)

Apoio a instituições de solidariedade social, escolas, bombeiros, associações, lares, centros sociais 
paroquiais, internatos, centros de acolhimento, canis, entre outros, que ajudam crianças, idosos, 
doentes, pobres, sem abrigo, animais, etc. O Modelo e o Continente doaram bens alimentares e 
outro tipo de produtos que estavam em condições para serem utilizados em casa ou consumidos 
mas que não podiam ser vendidos, porque tinham embalagens danificadas ou porque os bens 
alimentares tinham um prazo de validade de pequena duração.
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SMILE - Programa de Envolvimento com a Comunidade



LATITUDE60! - Antártida
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Pequenos
grandes heróis 
(Sonae Sierra)

Campanha de angariação de fundos para compra e doação de equipamento médico para os 
serviços pediátricos dos Institutos de Oncologia de Lisboa e Porto. O montante angariado entre 
Novembro de 2007 e Janeiro de 2008 foi de 68.000€.

PARI – Project for 
social integration
(Sonae Sierra)

Projecto promovido pela Irea Foundation, desenvolvido no Airone’s Shopping Centre em Itália, que 
visa promover a integração social de pessoas com deficiência. Como parceiro do projecto,
a Sonae Sierra em colaboração com os lojistas deste centro comercial disponibilizou um local para 
o desenvolvimento deste projecto. 

Community Day
(Sonae Sierra)

O objectivo desta iniciativa é “Fazer a diferença na vida de alguém”. Os nossos colaboradores 
dedicaram 2.308 horas no desenvolvimento de acções realizadas nos dias 13 e 14 de Novembro
de 2008. As equipas dos shoppings convidaram crianças para as actividades desenvolvidas
no shopping durante estes dias, nomeadamente: idas ao cinema, bowling, momento para contar 
histórias, jogos e outras actividades. Esta iniciativa incluiu ainda a participação na remodelação
de uma biblioteca no centro de Promoção Juvenil em Lisboa, num evento de angariação de fundos 
em Milão e na realização de visitas a um orfanato em Bucareste.
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PARI - Project for Social Integration



FICHA TÉCNICA

Propriedade: Sonae SGPS, SA.

Consultores: Sustentare, Lda.

Design: Mola Ativism



Dando continuidade ao relato anual da sustentabilidade, o presente documento, 
aqui apresentado, refere-se à actividade e desempenho integrado nas áreas 
económica, ambiental e social da Sonae e suas sub-holdings:
Sonae Distribuição, Sonae Sierra e Sonaecom, no ano 2008.
Este documento foi elaborado com base nas Directrizes para a Elaboração de 
Relatórios de Sustentabilidade (G3), da Global Reporting Initiative.

Informação mais detalhada sobre as práticas implementadas em cada um dos 
negócios poderá ser encontrada nos Relatórios de Sustentabilidade da respectiva 
sub-holding, disponíveis em:

Sonae Distribuição >
www.sonaedistribuicao.com / área de Responsabilidade Social
Sonae Sierra >
www.sonaesierra.com / área de Responsabilidade Corporativa
Sonaecom >
www.sonae.com / Relatório de Sustentabilidade

Informação detalhada sobre as práticas da Sonae e suas sub-holdings no que 
respeita à aplicação e cumprimento dos princípios do Global Compact das   
Nações Unidas e World Safety Declaration, subscritos  pela empresa, poderão ser 
encontrados no site www.sonae.pt na área “Sustentabilidade”.

Para mais informações contacte:
Miguel Rangel 
Head of Institutional Relations, Brand and Communication 
mrangel@sonae.pt




