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Resumo: 

A O conceito de responsabilidade social tem crescido em importância e em significância. Atualmente não 
se lê um jornal ou revista sem se encontrar alguma discussão sobre o tema.  

Neste contexto este caso apresenta as ações desenvolvidas pelo Continente na sua atuação com empresa 
socialmente responsável nos eixos da sua estratégia de sustentabilidade: better purpose, better planet e 
better people. 

O Caso inicia-se com a apresentação da empresa e seguidamente descrevem-se os três eixos e ações 
desenvolvidas para cada um deles. Finaliza-se com a apresentação de questões de reflexão sobre o caso 
apresentado. 
 
 
Abstract: 

The concept of corporate social responsability has been gaining importance and meaning. Nowadays 
there is no newspapers or magazine that not includes a discussion on this topic.  

In this context this case discusses the actions developed by Continente in its activity as a socially 
responsable company through its sustainable axes: better purpose, better planet and better people. 

The case starts with a characterization of the company followed by a description of the three axes and 
actions developed in each. It ends with a proposal of questions for reflexión about the case. 
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1. Introdução 

L O Continente é um dos negócios da empresa Sonae. A Sonae é uma empresa de retalho, com duas 
grandes parcerias ao nível dos centros comerciais e telecomunicações (Ver Figura 1) e em final de 2012 
estava presente em 66 países  como se pode observar na figura 2. 

Figure 1. Áreas de negócio da Sonae  

 

Fonte: [http://www.sonae.pt], à data de 12/11/2013. 

Figure 2. Onde se encontra a Sonae 

 

Fonte: [http://www.sonae.pt], à data de 12/11/2013  

No retalho alimentar, onde se inclui o Continente, a Sonae é líder no mercado nacional. O Continente foi 
a primeira cadeia de hipermercados em Portugal a surgir em 1985, e permanece como referência no setor 
de retalho alimentar do país. O seu surgimento traduziu-se numa verdadeira revolução nos hábitos de 
consumo no panorama comercial portugués. 

O objetivo subjacente à criação do Continente foi o de criar uma marca que respondesse a todas as 
necessidades dos clientes, disponibilizando uma oferta diversificada, com os melhores produtos aos 
melhores preços e um serviço mais próximo dos clientes. Tornou-se uma referência do retalho em 
Portugal, contribuindo ao longo dos anos para a alteração dos hábitos de consumo dos portugueses, para o 
desenvolvimento da economia portuguesa e para a evolução do mercado da distribuição.  

Na sua atividade tem sabido, inovar e adaptar-se, consolidando a sua posição nas preferências do 
consumidor portugués sendo por 11 vezes consecutivas, eleito como Marca de Confiança. No ano de 
2012, o Continente, reforça a posição de retalhista alimentar de maior confiança em Portugal, 
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continuando a desenvolver e aprimorar a sua proposta de valor, apresentando a gama mais diversificada 
de produtos ao melhor preço. 

2. Desenvolvimento do caso 

O Continente é um reflexo da atuação da Sonae na aposta no desenvolvimento sustentado das suas 
atividades como retalhista, no respeito por elevados critérios de Ética no relacionamento com os seus 
diferentes stakeholders e na manifestação de uma forte sensibilidade e aderência aos princípios de 
responsabilidade social e corporativa. A sua estratégia de sustentabilidade desenvolve-se em seis áreas de 
apoio prioritárias organizadas em três dimensões principais apresentadas na Figura 3 e que se intitulam 
Better purpose, Better planet e Better Peolple. 

Para o desenvolvimento da estratégia de sustentabilidade foi realizada uma auscultação aos stakeholders 
com o intuito de identificar as expetativas, os principais temas de sustentabilidade e as oportunidades de 
melhoria associadas, que permitiu definir a estratégia como Our Way to a Sustainable Life. 

2.1 Better Purpose 

Neste eixo a empresa aposta na oferta de produtos e estilos de vida saudáveis e promove o fortalecimento 
da cidadania e a coesão social. Foi implementado um conjunto de iniciativas educacionais, para a adoção 
de estilos de vida saudáveis e informações aos consumidores quanto a escolhas nutricialmente 
equilibradas como: melhoria do perfil nutricional das marcas próprias, implementação do Semáforo 
Nutricional e o Movimento Hiper saudável.  

Em termos de cidadania e coesão social a empresa apoiou vários projetos em saúde e desporto, educação, 
cultura, solidariedade social e inovação e ambiente, permitindo a muitas instituições continuarem a 
desenvolver a sua atividade junto da comunidade. 

No sentido de Melhorar o Perfil Nutricional das marcas próprias tem vindo a reduzir o teor de gordura, 
gordura saturada, sal e açúcar como se pode verificar pelas ações a seguir descritas: 

Redução de 8 toneladas de açúcar em diversos iogurtes; 

Redução de 1,7 toneladas de gordura e 7,5 toneladas de gordura saturada na gama de tostas; 

Alteração do óleo de palma por azeite na gama de snacks de pão; 

Redução de 172 toneladas de gordura e eliminação das gorduras hidrogenadas na gama de caramelos de 
fruta e caramelos de leite. 
Figure 3. Os três eixos da estratégia de sustentabilidade do Continente. 

 
O Semáforo Nutricional exemplificado na Figura 4 – é um sistema de informação nutricional de aplicação 
voluntária que o Continente aplica nos produtos da sua marca. Este sistema disponibiliza ao consumidor 
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informação simplificada sobre a composição nutricional dos produtos alimentares da marca Continente e 
para possível comparação com os restantes produtos disponíveis na loja disponibiliza um cartão de 
conversão com valores de referência dos nutrientes considerados no Semáforo Nutricional.  

O Semáforo Nutricional associa um código de 3 cores, tal como um semáforo de trânsito, à percentagem 
de VDR (Valor Diário de Referência) para quatro nutrientes: gordura, gordura saturada, açúcar e sal, 
tendo em conta a dose de alimento. Desta forma é facilitada a interpretação pelos clientes e é promovida 
uma alimentação mais equilibrada. 

A escolha dos nutrientes referidos acima deveu-se a serem os nutrientes que, quando consumidos em 
excesso, constituem um risco provado científicamente para o desenvolvimento de diversas doenças 
crónicas tais como: cancro, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2, entre outras. Estas são 
consideradas as doenças que mais matam e incapacitam as pessoas em Portugal e nos restantes países 
europeus. 
Figure 4. Semáforo Nutricional 

 

 

As três cores do Semáforo Nutricional significam o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cor cinzenta que aparece no Semáforo corresponde às calorias e não tem qualquer significado 
nutricional. A melhor opção de escolha deve incidir em alimentos com mais verdes e laranjas do que 
vermelhos. 

Significa que o alimento tem uma concentração elevada de gorduras, gorduras 
saturadas, açúcares ou sal e que pode ser consumido ocasionalmente ou em 
menores quantidades. 

Significa que o alimento tem uma concentração média de gorduras, gorduras 
saturadas, açúcares ou sal e e o alimento é considerado uma boa opção. 

Significa que o alimento tem uma concentração baixa de gorduras, gorduras 
saturadas, açúcares ou sal e e o alimento é considerado uma opção mais 
saudável. 
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O Movimento Hiper Saudável é uma iniciativa, que foi criada em 2011,  que visa a melhoria dos hábitos 
alimentares das famílias portuguesas e motivá-las a ter um estilo de vida mais ativo. Algumas das ações e 
projetos desenvolvidos nesse sentido foram os seguintes: 

• Aconselhamento nutricional em loja com a presença dos nutricionistas nas lojas 
Continente: é durante as compras que os clientes tomam decisões importantes sobre a sua 
alimentação e a de toda a sua família. Já foram aconselhados mais de 25.500 clientes. 

• Ações de Sensibilização: mais de 400 ações, com um total de mais de 10.000 participantes, 
desde crianças do pré-escolar, jovens, estudantes universitários, adultos, seniores e pessoas com 
necessidades especiais. Nestas ações são também abordadas as campanhas principais como o 
Semáforo Nutricional. 

• Workshops: foram realizados diversos ciclos de workshops, alguns dos quais desenvolvidos em 
loja, com os temas: Alimentação saudável, Culinária saudável, Sobremesas sem glúten para 
crianças celíacas e Alimentação infantil/juvenil. 

• Aumento da informação existente no microsite de nutrição: aumento do número de e-books 
educativos e de uma calculadora educativa para a uitlização do Semáforo Nutricional 
nacomparação com a informação de outros produtos (ver Figura 5. 

Figure 5. Calculadora do semáforo nutricional 

 
• Quinzena Hiper Saudável: promoção de uma alimentação saudável e destaque para a importância da 
prática de exercício físico, levando para as lojas bicicletas elípticas e incentivando os clientes a 
percorrerem um quilómetro no menor espaço de tempo possível. Foram convidadas várias escolas para 
estarem presentes nas lojas e dinamizar vários jogos educativos e foram realizados rastreios e 
aconselhamento nutricional. 

• Parcerias estabelecidas no âmbito da alimentação saudável: parcerias com Fundação Portuguesa de 
Cardiologia; Associação Portuguesa de Celíacos; Sociedade Portuguesa de Hipertensão; Sociedade; 
Portuguesa para o Estudo da Saúde Escolar; Direcção-Geral da Saúde/Plataforma contra a Obesidade; 
Associação Portuguesa dos Nutricionistas; Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica; 
Faculdade de Motricidade Humana; entre outras. 

Na sua ação de promoção de cidadania e coesão social e apesar do contexto difícil em que se encontra 
Portugal neste momento, a empresa prossegue a sua Política de Apoio à Comunidade procurando 
conciliar o desenvolvimento económico, com a responsabilidade social e proteção do ambiente. Esta 
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política apoia-se numa cultura de ética, verdade, justiça e respeito por todos aqueles com quem a empresa 
interage. A empresa compromete-se em cumprir plenamente as suas responsabilidades com os clientes, 
colaboradores, fornecedores e meio envolvente. 

Os diversos projetos que a empresa tem desenvolvido refletem a sua real preocupação social, quer através 
do envolvimento com a comunidade, quer através do respeito para com o ambiente. 

Foram apoiadas 2.670 instituições. O montante total de apoio à comunidade rondou os 6,061 milhares de 
euros apoiados pela atividade de retalho e o montante doado pelos clientes, através de iniciativas 
realizadas, rondou os 628 mil euros. 

Os principais projetos desenvolvidos pelo Continente nesta preocupação foram os listados na Tabela 1 e 
onde se apresentam os seus objetivos e resultados. 
Tabela 1. Projetos de promoção da cidadania e coesão social 

PROJETO OBJETIVO RESULTADOS 

MISSÃO SORRISO 

(Figura 5) 

Entrega de materiais médicos, lúdicos ou de 
apoio aos serviços que promovem a melhoria 
da qualidade de vida de crianças e seniores e 
ações na luta contra a fome. 

 

● 608.000€ em equipamento 

● 22 Instituições apoiadas 

THE BIG HAND 

(Figura 6) 

Possibilitar o acesso a material escolar, 
uniformes, alimentação, roupa, supervisão 
de um monitor e o reforço escolar a crianças 
moçambicanas. 

 

● 40 Crianças apadrinhadas 

DOAÇÃO DOS 
PRODUTOS USADOS 

NO PIC NIC 

Distribuir por uma rede de Instituições os 
bens alimentares e não alimentares usados 
nos momentos de ativação da marca 
Continente. 

 

● 5.287€ em productos doados 

● 9 Instituições de solidariedade social 
apoiadas 

ROLHAS QUE DÃO 
FOLHAS 

 

Sensibilizar as comunidades escolares 
familiares e amigos para a reciclagem de 
rolhas de cortiça e para o apoio à 
reflorestação de Portugal 

 

● 81 toneladas de rolhas recolhidas por 
● 854 Escolas, correspondendo a 
289.349 Alunos 

PROGRAMA ESCOLAR 
DE REFORÇO 
ALIMENTAR 

Disponibilizar a primeira refeição do dia a 
alunos do primeiro ciclo, sinalizados como 
em risco de pobreza externa. 

 

3.824€ investidos em produtos 

AMI – SOS POBREZA 

(Figura 7) 

Lançamento da primeira marca nacional de 
solidariedade, em parceria com a AMI, com 
o objetivo de venda de um conjunto de 
productos básicos cujo lucro reverte 
inteiramente para os projetos da Instituição 
de combate à pobreza em Portugal. 

 

● 5.500€ angariados 

● > 15.000 pessoas apoiadas 

BRINQUEDÃO 

O continente colocou um depósito para 
brinquedos usados em 10 das suas lojas. Por 
cada brinquedo doado, foi oferecido um vale 
de 5 euros válido em comprar de valor igual 
ou superior a 20 euros nas marcas 
Concentra. 

 

● 477kg de brinquedos recolhidos 

● 263 crianças carenciadas beneficiadas 

● 3 Instituições de Solidariedade Social 

EARTH WATER 

Venda nas lojas do produto Earth Water, cujo 
lucro reverte integralmente a favor dos 
Programas de gestão de Água nos países em 
desenvolvimento 

● 30.500 unidades vendidas 
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Figure 6. Informação do site da Missão sorriso 

 
Figure 7. Informação do site The Big Hand 

 

Figure 8. I AMI - SOS Pobreza 
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2.2 Better Planet 

Esta dimensão corresponde à determinação da empresa em conciliar o desenvolvimento económico com a 
proteção do ambiente, contribuindo para o desenvolvimento global sustentável ao atuar de forma 
ambientalmente responsável. A sua Política de Ambiente procura constantemente um desempenho 
ambiental de excelência, apoiada na gestão corporativa das políticas ambientais e dos planos estratégicos 
de ambiente, bem como a disseminação de informação e boas práticas ambientais no retalho. Esta procura 
constitui num fator de diferenciação e uma condição para o desenvolvimento sustentado e sustentável da 
atividade da empresa. 

Algumas ações demonstram a preocupação com os impactos ambientais da atividade da empresa: 

• Na gestão eficiente do impacto ambiental: 

o Preocupação com a responsabilidade social nas lojas, prosseguindo um programa de 
certificações ambientais de acordo com a Norma internacional ISSO 14001 nas lojas; 

o Substituição de centrais de refrigeração que permitiu a redução em 31% das emissões de 
R22 e iníciou a utilização do gás R290 que apresenta efeitos negativos praticamente 
nulos para o ambiente, ao nível da camada de ozono e ao nível do efeito de estufa; 

o Gestão de resíduos que permitiu uma redução de aproximadamente 8% em comparação 
com 2011 (nas Figura 8 e 9 pode ver-se a produção de resíduos por tipos e as vendas em 
sacos reutilizáveis), o aumento em 230% (atingindo as 32 toneladas) de recolha de óleos 
alimentares usados e o aumento de 98% (atingiu as 74 toneladas) na recolha de rolhas de 
cortiça, através do projeto “Rolhas que dão folhas”1 em parceria com a Quercus. As 
rolhas recolhidas são enviadas para a reciclagem e o valor angariado permite à Quercus a 
realização de ações de reflorestação, através do projeto Green Cork. 

o Iniciativas de combate às alterações climáticas: 

• Na preocupação com as alterações climáticas: 

o Preocupação com o consumo de eletricidade, de energia e de combustível no transporte 
de mercadorias ou no envio de resíduos para aterro. O recurso a veículos mais eficientes 
de acordo com as normas euro e de uma ferramenta informática para a optimização das 
rotas de abastecimento das lojas e dos volumes de carga transportada premitiram a 
redução de emissão de CO2 como se pode ver nas Figura 10 e 11. A aposta na produção 
autónoma de energia a partir de fontes renováveis (ver na Figura 12) através do reforço 
das capacidades intaladas de produção evitou a emissão de 961 toneladas de CO2; 

Figure 9. Resíduos produzidos/geridos por tipo (t/%) 

 

 

1 Projeto referenciado na Tabela 1. 
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Figure 10. Evolução da venda de sacos reutilizáveis 

 
* Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição 

O Projeto Trevo, programa de eficiência energética, implementado devido a esta preocupação da 
empresa, permitiu alcançar poupanças na ordem dos 4 milhões de euros, nos últimos três anos e reduzir a 
pegada ecológica. O projeto assenta em 3 grandes áreas de atuação no domínio da energia elétrica: 

o Compra de energia a preços mais reduzidos e aquisição de diferentes tipos de energia 
mais adaptados a diferentes tipos de instalações: 

o Redução de consumos com diagnóstico dos consumos nas diferentes instalações e procura 
e implementação de medidas mais adequadas aos tipos de instalações; 

o Programa de produção autónoma de energia a partir de fontes renováveis através do 
processo de instalação e gestão de centrais fotovoltaicas. 

Figure 11. Emissão da frota contratada (t CO2) 

 
Figure 12. Distância percorrida (Km)/Nº de caixas transportadas(Km percorrido)/Kg CO2(100 caixas transportadas 

 

Figure 13. Produção de energia elétrica (MWh)i 
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o Preocupação com o consumo dos recursos hídricos. Isto permitiu uma redução de 9% do 

consumo de água relativamente ao ano de 2011. Esta redução resulta de uma 
monitorização rigorosa e da implementação contínua de medidas de controlo dos 
desperdícios, com recurso a equipamentos mais eficientes, a medidas comportamentais 
das equipas das lojas e na celeridade de resolução de fugas acidentais. Para além disso 
detem furos para a rega e lavagem de pavimentos exteriores. 

• Na gestão das embalagens: 

o A importância das embalagens na cadeia de fornecimento, para proteção da qualidade dos 
produtos e ao nível da proteção ambiental devido aos seus impactos, levou a empresa a 
realizar estudos e a trabalhar para melhorar a qualidade, durabilidade e reciclagem das 
embalagens. Algumas ações passaram por substituir as caixas de transporte descartáveis 
por caixas reutilizáveis e otimização da embalagem, reduzindo o número de unidades 
para o mesmo volume de produto. Junto dos fornecedores procura criar embalagens 
adequadas a cada produto (com o menor volume possível), utilizar matérias mais leves e 
de origem sustentável (inclusão de materiais reciclados) e maximizar oportunidades de 
recuperação e reciclagem. 

2.2 Better People 

O último eixo Better People representa o compromisso da empresa com vista ao desenvolvimento e bem-
estar dos colaboradores no sentido do enriquecimento contínuo da cultura da empresa. Paralelamente 
neste eixo a empresa assume o compromisso de integração da sustentabilidade na cadeia de fornecimento 
e o alinhamento das práticas dos fornecedores com as políticas da empresa.  

Algumas ações desenvolvidas nesse sentido foram: 

• Desenvolvimento do capital humano e aposta na contratação local, contribuindo para a promoção 
de emprego nesses locais. No sentido do desenvolvimento do capital humano em 2012 foram realizadas 
62.730 ações de formação, num total de 879.855 horas de formação num leque de conteúdos modulares, 
atuais e flexíveis nas modalidades adaptadas às necessidades e através de métodos desde a sala ao 
elearning, passando pela formação on job e dos programas executivos. 

• Promoção do bem-estar e satisfação interna com a Segurança e Saúde no Trabalho (SST) como 
um pilar essencial para o desenvolvimento sustentado do negócio e optimização de todo o potencial dos 
recursos humanos. Neste sentido um conjunto de ações de responsabilidade social foi desenvolvido com 
um compromisso na prevenção de acidentes de trabalho, eliminando e/ou minimizando os riscos e 
promovendo uma vigilância contínua na Saúde Ocupacional e Bem-estar. O indíce de satisfação de 2012 
foi o mais elevado de sempre, como se pode ver na Figura 13, sendo que 76% dos colaboradores 
consideram um bom ambiente de trabalho e a satisfação na função desempenhada, 83% dos colaboradores 
demonstrando intenções firmes de ficar com a empresa e por isso um forte compromisso com a empresa e 
73% consideram que a empresa proporciona a conciliação da vida profissional com a vida pessoal. 

Figure 14. Evolução do índice de Satisfação Global interna 
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• Responsabilidade pela cadeia de abastecimento: desenvolvimento contínuo de mecanismos de 

seleção e qualificação de fornecedores, tendo em consideração critérios de sustentabilidade como 
requisitos ambientais, de direitos humanos e práticas laborais, de saúde e segurança, entre outros. 
Neste sentido foram desencadeadas ações pelo Continente como: 

o O Portal do Fornecedor que facilita e apoia os processos de comunicação e permite 
establecer um relacionamento mais próximo e eficiente na gestão colaborativa da cadeia 
de fornecimento. Através do portal é possível de forma rápida, segura, integrada e 
consistente trocar informações e documentos; 

o Auditorias de qualificação que permitem avaliar se os fornecedores cumprem ou 
continuam a respeitar as normas da empresa, podendo ser qualificados e integrados no 
grupo de fornecedores; 

o O Clube de Produtores Continente (Figura 14) que é uma estrutura de apoio à produção 
agropecuária e permite a aproximação da empresa aos produtores portugueses, bem como 
selecionar e promover produtos nacionais com elevados padrões de qualidade e 
segurança. Assim, permite apoiar o desenvolvimento de produtos nacionais que, pelas 
suas caraterísticas organoléticas, têm condições de competir aberta e vantajosamente nos 
mercados onde se inserem. O programa “Escolha Portugal” é uma das ações do 
Continente que pretende destacar e divulgar os produtos e produtores do clube 
promovendo a qualidade da produção nacional. 

Em 2012 o clube contava com 253 membros e apresentou um volume de compras aos sócios de 235 
milhões de euros, um aumento de 34% face a 2011 e esteve representado em vários eventos: 

 “Mercado de Sabores – Edição Norte” no Edifício da Alfândega, que teve como 
objetivo a promoção dos sabores e saberes do Norte de Portugal;  

 “Mega Pic-Nic Continente”, realizado em Lisboa, por onde passaram mais de 
meio milhão de visitantes;  

 “Mercado de Sabores”, com cerca de 55 mil participantes e através do qual os 
Produtores de Norte a Sul escoaram 14 toneladas de produtos;  

 “Mercado de Sabores Continente III” realizado em Lisboa;  

 Cerca de 100 stands “edição Lisboa e Porto” de produtores do Clube de 
Produtores Continente deram a provar e degustar as melhores iguarias nacionais 
em diversos eventos. 

Figure 15. Informação no Site do Clube de Produtores Continente 

 

3. Perguntas para a discussão e conclusões/valorações 

O caso do Continente demonstra um exemplo real, com ações concretas de uma responsabilidade social a 
diferentes níveis: colaboradores, fornecedores, comunidade em geral e ambiente.  
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A atuação do Continente pode considerar-se uma referência para empresas que pretendam atuar numa 
vertente mais responsável e por isso é valorizado pelos seus clientes e colaboradores ao considerarem-no 
o retalhista de confiança por mais de uma década e por sentirem que trabalham numa empresa onde se 
sentem incluídos e têm oportunidades de crescimento e valorização profissional, respetivamente. 

A criatividade das ações e a proatividade na sua aplicação demontram que a empresa apesar de pretender 
o crescimento económico pretende-o de uma forma sustentável, o que salienta a sua preocupação com as 
gerações futuras e com o impacto das ações empresariais na qualidade de vida global. 

 

Na sua opinião: 

1- Quais as dimensões da responsabilidade social presentes neste caso? 

2- Quais considera serem os impactos destas ações para a própria empresa? 

3- Quais considera serem os impactos destas ações para a sociedade? 

4- Que outras ações, na sua opinião, poderiam ser levadas a cabo por esta empresa, tendo 
em consideração a natureza da sua atividade? 
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