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Campanha “Arredonda”  

JUNTOS PELA MADEIRA - PARA AJUDAR 

BASTA ARREDONDAR 

 

EMPRESA 

A Sonae é a empresa líder no sector de retalho em Portugal, operando um 

portefólio alargado de formatos de base alimentar e não alimentar, que no final de 

2009 totalizavam 937 lojas (899 em Portugal e 38 em Espanha). Actualmente 

opera 4 insígnias de base alimentar – Continente, Modelo, Modelo Bonjour e Bom 

Bocado – e 12 insígnias do retalho não alimentar – Worten, Modalfa, Sport Zone, 

Vobis, MaxMat, MaxGarden, Zippy, Star, Área Saúde, Worten Mobile, Book.It, e 

Loop.  

 

A empresa contribui fortemente para o desenvolvimento da economia nacional, 

quer através da disponibilização de um diversificado leque de produtos a preços 

acessíveis, quer pela criação de milhares de postos de trabalho directos e 

indirectos. Na sua actividade procura estabelecer uma ligação forte e duradoura 

com os seus clientes, as comunidades locais, os fornecedores e os colaboradores. 

 

Como principais magnitudes relativas ao ano de 2009, podemos referir: um volume 

de negócios de 5 665 milhões de euros; 937 lojas; 39 372 colaboradores; 300 mil 

artigos disponibilizados aos consumidores; 8 mil fornecedores: 3,55 milhões de 

clientes semanais. 

 

ENVOLVIMENTO 

2010 
Case study 



 

BCSD PORTUGAL 2 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

Ao longo dos seus 25 anos de actividade, a Sonae tem pautado a sua actuação pela 

ética na gestão, pelo pioneirismo no sector e pela constante procura de inovação. A 

temática ambiental não foge assim a este posicionamento.  

A Sonae foi a primeira empresa no seu sector a: 

〉 Criar uma estrutura totalmente dedicada às questões ambientais – o Gabinete 

de Ambiente (1995) / Direcção de Ambiente (2000); 

〉 Aprovar uma Política de Ambiente (1998); 

〉 Obter a certificação ambiental, segundo a Norma ISO 14 001, de um 

hipermercado – o Continente de Cascais (2005) – bem como de um centro de 

distribuição – o Entreposto da Azambuja (2005). Em 2009: a Sonae obteve a 

Certificação Ambiental do Modelo de Machico; a Certificação Ambiental da 

Worten do Colombo e a parceira na Região Autónoma dos Açores – INSCO – 

obteve a Certificação Ambiental do Modelo e da Worten de Ponta Delgada, do 

Entreposto de S. Miguel (Ponta Delgada), bem como da Unidade de Produção 

Autónoma de Talho e Peixaria (Ponta Delgada); 

〉 Obter a certificação ambiental corporativa da empresa (2007);  

〉 Publicar um relatório de sustentabilidade; 

〉 Construir um hipermercado dedicado à temática ambiental – o Modelo de 

Estremoz (2007) – onde se concentraram 28 medidas objectivamente 

relacionadas com a melhoria do desempenho ambiental das suas unidades 

comerciais; 

〉 Disponibilizar aos seus clientes sacos de compras 100% degradáveis (2007). 

 

A responsabilidade social tem sido ao longo dos anos uma prioridade da companhia 

e na sequência da tragédia verificada na Madeira em Fevereiro 2010, rapidamente 

se associou com a RTP1 e a Cruz Vermelha Portuguesa de forma a unir esforços 

para a recolha eficaz de fundos a serem empregues na reconstrução da ilha da 

Madeira, concretamente na recuperação de casas na freguesia de Serra D’Água.  

 

ACTIVIDADES 
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Assim, a campanha Juntos pela Madeira - Para ajudar basta arredondar arrancou 

no dia 3 de Março e prolongou-se até ao dia 17 de Abril. Os clientes das lojas do 

universo Sonae foram convidados a arredondar o valor das suas compras, valor 

esse que reverteu a favor da população afectada.  

 

RESULTADOS  

Os clientes Sonae demonstraram uma receptividade bastante significativa para com 

os Madeirenses. A campanha Juntos pela Madeira - Para ajudar basta arredondar 

reuniu, assim, mais de 1,2 milhões de euros que foram formalmente entregues à 

Delegação da Cruz Vermelha da Madeira, no decorrer da Festa da Flor, no passado 

dia 18 de Abril.  

 

Para fechar a iniciativa, o Modelo e o carismático artista Tony Carreira, juntaram-se 

e promoveram um concerto solidário no dia 17 de Abril, no Madeira Tecnopólo do 

Funchal, onde assistiram mais de 5 mil pessoas. Uma vez mais, o Modelo 

aproximou-se das comunidades onde está implementado, seguindo a sua forte 

política de responsabilidade social. O objectivo central deste grande concerto foi 

simplesmente acarinhar e presentear toda a população da Madeira com uma grande 

festa, marcada por momentos únicos com a música de Tony Carreira.  

 

A Sonae tem assumido uma postura ao longo dos anos de conciliação entre 

desenvolvimento económico, responsabilidade social e protecção do ambiente, 

suportada numa cultura de valores de ética, verdade, justiça e respeito por todos 

aqueles com quem interage. Procura constantemente adoptar uma atitude 

participativa, cumprindo plenamente a sua responsabilidade perante clientes, 

colaboradores, fornecedores e meio envolvente. São diversos os projectos que têm 

dado corpo ao percurso da empresa, reflectindo uma efectiva preocupação social, 

quer no envolvimento com a comunidade, quer no respeito para com o ambiente. 

Valores como confiança, solidez, segurança, modernidade estão no ADN das nossas 

marcas, sem contudo deixar de valorizar o sentido profundo de portugalidade, 

procurando sempre respeitar, reforçar e apoiar tradições e costumes locais. 
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A campanha Juntos pela Madeira - Para ajudar basta arredondar é um exemplo 

claro da preocupação da companhia com as comunidades onde está inserida. 

 

 


