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GRI 102 - GENERAL DISCLOSURES (2016)
GRI St. Nº

Disclosure N.º

Report
Disclosure Title (PT)
Option

Localização/Omissão - PT

ODS (PT)

Organizational Profile
102

102-1

C

Nome da organização.

LS SGPS
Capítulo "Sobre este Relatório"

102

102-2

C

Principais marcas, produtos e serviços.

Capítulo "Descubra o nosso mundo - Tipos de serviço"
página web: https://www.luis-simoes.com/

102

102-3

C

Localização da sede da organização.

Capítulo "Descubra o nosso mundo - Onde Estamos"

102

102-4

C

Localização das operações.

Portugal e Espanha
Capítulo "Descubra o nosso mundo - Onde Estamos"

102

102-5

C

Natureza da propriedade e forma jurídica da organização.

Sociedade anónima de capitais sociais

102

102-6

C

Mercados em que a organização atua.

Capítulo "Descubra o nosso mundo - Onde Estamos"
Capítulo "Descubra o nosso mundo - Tipos de serviço"

C

Dimensões da organização:
i. Nº total de colaboradores
ii. Nº Total de operações
iii. Vendas Líquidas
iv. Capitalização total
v. Quantidade de produtos ou serviços fornecidos.

Capítulo "Descubra o nosso mundo - Grandes Números LS 2018"
iii. Grupo LS 244 013 317 € | LSLI ES 110 805 181 €
iv. Grupo LS Ativo/Cap.Prop. 4,18 | LSLI ES 3,57

Capítulo "Pessoas LS"
c) 99,95% colaboradores em full-time e 0,05% em part-time (apenas 1 Homem).
Em Espanha, não se aplica full/part-time. Aplica-se "redução de jornada de trabalho": 4
Homens e 39 Mulheres. Total de jornada realizada 77%
d) 87,5% colaboradores próprios e 12,5% colaboradores trabalho temporário
e) nada a relatar
f) dados compilados através de software de gestão próprio
Stakeholders - Capítulo "Descubra o nosso Mundo – Estratégia de Sustentabilidade"

102

102-7

102

102-8

C

Informações sobre empregados e outros trabalhadores:
a) Nº total colaboradores, por tipo de contrato e por género
b) Nº total colaboradores, por tipo de contrato e por região
c) Nº total de colaboradores por tipologia de emprego e por género
d) % Colaboradores próprios e % colaboradores em trabalho
temporário
e) Justificação de variações significativas
f) Uma explicação de como os dados foram compilados.

102

102-9

C

Cadeia de fornecedores.

102

102-10

C

Alterações significativas na organização e na cadeia de fornecedores. Não se verificaram alterações significativas.

102

102-11

C

Abordagem ao principio da preocupação.

No âmbito do plano estratégico das empresas do grupo Luís Simões, a área de
Compliance e Gestão de Risco da LS é responsável pela implementação da Metodologia
de Gestão de Riscos LS, a qual assegura o conhecimento e a avaliação dos riscos
enfrentados pela LS, assim como determina e monitoriza a necessidade de dar resposta
efetiva a esses mesmos riscos. Esta metodologia é aplicada a riscos de diferentes
categorias, nomeadamente: Estratégicos; Meio ambiente; Legais; Tecnológicos; Fraude,
Pessoal; Operacionais e Financeiros, e engloba riscos corporativos, bem como os riscos
provenientes das diversas atividades e negócios da LS.
A LS possui ainda implementado um sistema de auditorias internas e externas - Capítulo
"Qualidade de Serviço e Inovação".

(4) Educação de Qualidade
(5) Igualdade de Género
(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes

(9) Indústria, Inovação e Infraestruturas
(12) Produção e Consumo Sustentáveis
(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes
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GRI St. Nº

Disclosure N.º

Report
Disclosure Title (PT)
Option

Iniciativas desenvolvidas externamente.

Localização/Omissão - PT

ODS (PT)

Código de Ética e Política de Tolerânica Zero - Capítulo "Descubra o nosso Mundo - Quem
somos"
LSLI (PT + ES): Carta Europeia de Segurança Rodoviária - Capítulo "Segurança no
Trabalho e na Rodivia"
Grupo LS: Compromisso de pagamento pontual (ACEGE)

(3) Saúde de Qualidade
(5) Igualdade de Género
(8) Trabalho Digno e Crescimento
Económico
(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes
(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes

102

102-12

C

(Lista de cartas económicas, ambientais e sociais desenvolvidas externamente,
princípios, ou outras iniciativas que a organização subscreve ou endossa. )

102

102-13

C

Participação em associações.

Capítulo "Pessoas LS"

102-14

C

Declaração do presidente (principal tomador de decisões).

Capítulo "Mensagem do Presidente"

C

Capítulo "Descubra o Nosso Mundo - Quem Somos";
Informação disponível no nosso site: https://www.luis-simoes.com/a-empresa/compliance/
Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da
Ver:
organização:
- Missão, Visão e Valores
- Código de Ética e de Conduta
a) como eles foram desenvolvidos e aprovados;
- Política de Tolerância Zero
b) se a formação sobre eles é dada regularmente a todos e a novos
- Política de Proteção de Dados Pessoais
membros do órgão de governança, trabalhadores que executam a
b) No âmbito do Plano de Integração & Acolhimento de Colaboradores é assegurada
atividade da organização e parceiros de negócios;
formação dos valores, princípios, padrões e normas de comportamento da LS.
c) se precisam ser lidos e assinados regularmente por todos e por
c) As Políticas de Compliance são comunicadas a todos os colaboradores da LS, através
novos membros do órgão de governança, trabalhadores que
da sua publicação em software interno de comunicação, assegurado-se a tomada de
executam a atividade da organização e parceiros de negócios;
conhecimento de
d) se algum cargo de nível executivo mantém a responsabilidade por
cada colaborador.
eles;
d) Todas as Políticas de Compliance são aprovadas pela Administração, tendo o
e) se estão disponíveis em diferentes idiomas para alcançar todos os
Administrador da área de Innovance a responsabilidade de gestão e supervisão das
membros do órgão de governança, trabalhadores que executam as
mesmas, através do Departamento de Compliance & Gestão de Risco.
atividades da organização, parceiros de negócios e outras partes
e) Todas as Políticas de Compliance estão disponíveis nos diferentes idiomas, de forma a
interessadas.
alcançar todos os membros do órgão de governança, colaboradores e parceiros de
negócio.

C

Estrutura de governação.

Capítulo "Descubra o Nosso Mundo - Modelo de Governo".
Na missão de auxiliar o Conselho de Administração e as Comissões Executivas no
cumprimento das suas responsabilidades de Supervisão, a LS possui ainda um Comité de
Compliance. Este Comité tem como responsabilidades definir e acompanhar a execução
do Programa de Compliance a desenvolver em cada ano. Reúne-se 4 vezes ao ano, é
composto por colaboradores de diversas áreas da LS, sendo constituído por elementos
fixos e variáveis, nomeados em função das iniciativas a desenvolver em cada ano.

Strategy
102

Ethics and Integrety

102

102-16

(5) Igualdade de Género
(8) Trabalho Digno e Crescimento
Económico
(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Governance

102

102-18

Stakeholder engagement
102

102-40

C

Lista dos grupos de stakeholders.

Stakeholders - Capítulo "Descubra o nosso Mundo – Estratégia de Sustentabilidade"

102

102-41

C

Acordos de negociação coletiva.

91% do total de colaboradores estão abrangidos por acordos de negociação coletiva de
trabalho.
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Report
Disclosure Title (PT)
Option

GRI St. Nº

Disclosure N.º

102

102-42

C

Identificação e seleção de stakeholders.

102

102-43

C

Abordagem adotada para envolvimento de stakeholders.

102

102-44

C

Principais tópicos e preocupações levantadas.

Localização/Omissão - PT

ODS (PT)

Relatório de Sustentabilidade e Contas 2017 - Capítulo "Na Rota da Sustentabilidade/
Valores e Estratégia de sustentabilidade", disponível em: https://www.luissimoes.com/en/the-company/inovation/
A cada Revisão da Estratégia de Sustentabilidade da LS é feita actualização do
mapeamento e nova auscultação dos stakeholders.

Reporting Practice
102

102-45

C

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas.

Anexo - Relatório & Contas 2018

102

102-46

C

Definição do conteúdo do relatório e limites dos temas materias.

Capítulo "Sobre este Relatório"
Capítulo "Descubra o nosso Mundo – Estratégia de Sustentabilidade"

102

102-47

C

Lista dos tópicos materiais.

Capítulo "Descubra o nosso Mundo – Estratégia de Sustentabilidade"

102

102-48

C

Reformulação de informações.

Não aplicável

102

102-49

C

Alterações no relatório.

Capítulo "Descubra o nosso Mundo – Principais Acontecimentos do Ano"

102

102-50

C

Período de report.

Ano civil 2018

102

102-51

C

Data do relatório anterior mais recente.

2017

102

102-52

C

Ciclo de report.

Anual

102

102-53

C

Ponto/pessoa de contacto para questões sobre o report.

Cláudia Simões - claudia.simoes@luis-simoes.com

102

102-54

C

Afirmação de report de acordo com a opção do GRI Standard.

GRI Standard, na opção “De Acordo – Essencial (Core)”
Capítulo "Sobre este Relatório"

102

102-55

C

Sumário de Conteúdos GRI.

Tabela índice de Conteúdos GRI apresentada em Anexo ao Relatório

102

102-56

C

Verificação externa.

Relatório sem verificação externa

GRI 103 - MANAGEMENT APPROACH (2016)
103

103-1

C

Explicação por que o tópico é material e os seus limites.

103

103-2

C

Abordagem de gestão para todos os teus temas materiais.

103

103-3

C

Evolução/Avaliação da abordagem de gestão.

A abordagem de gestão para cada tópico material está descrita nos respectivos capítulos, nomeadamente:
Capítulo "Qualidade de Serviço e Inovação"
Capítulo "Eficiência Energética"
Capítulo "Pessoas LS"
Capítulo "Segurança no Trabalho e na Rodovia"
Capítulo "Robustez Financeira"

3 de 11

GRI St. Nº

Disclosure N.º

Report
Disclosure Title (PT)
Option

Localização/Omissão - PT

ODS (PT)

GRI 200 - ECONÓMICOS
Economic Performance

201-1

NMR

GRI 201
(2016)

201-2

201-4

M

NMR

Valor económico direto gerado e distribuído:
i. Valor económico direto gerado - receita
ii. Valor económico distribuído
iii. Valor económico retido

Capítulo "Robustez Financeira":
i. Grupo LS 252 988 637 € | LSLI ES 112 862 348 €
ii. Grupo LS 243 504 218 € | LSLI ES 116 69 7247 €
iii. Grupo LS 9 484 418 € | LSLI ES - 3 834 899 €
Informação Não financeira (Ley 11/2018)

(8) Trabalho Digno e Crescimento
Económico

Implicações financeiras associadas às alterações climáticas (CC)
(Riscos e oportunidades provocados por mudanças climáticas com
Não avaliado.
potencial de gerar mudanças substanciais em operações, receitas ou
despesas).

Apoio financeiro recebido de governos.

ii. Subsídios: Informação Consolidado 2018: Grupo LS 45 838 € | LSLI ES 0 €
viii. Outros benefícios financeiros recebidos ou a receber de qualquer governo por
qualquer operação: Apenas LSLI ES 23 748 €
Informação Não financeira (Ley 11/2018)

Proporção de gastos com fornecedores locais.

Nada a declarar

Nada a declarar. Não identificamos ainda essa necessidade.

Procurement Practices
GRI 204
(2016)

204-1

M

205-1

NMR

Operações submetidas a avaliações de riscos relacionados à
corrupção.

205-2

NMR

Comunicação e formação em políticas e procedimentos de combate à Política de Tolerânica Zero, disponivel no nosso site: https://www.luis-simoes.com/acorrupção.
empresa/compliance/

205-3

NMR

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas.

NMR

Ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e
Zero. Não existiram ações/processos desta natureza.
monopólio e seus resultados.

Anti-corruption

GRI 205
(2016)

(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Nada a declarar.

Anti-competitive Behavior
GRI 206
(2016)

206-1

GRI 300 - AMBIENTE
Energy

302-1

M

Consumo de energia dentro da organização.

Consumo Total de Energia Eléctrica (Centros de Operações Logísticas com Certificação
ISO 14001):
13
12
PT 2,04x10 Joules | ES 8,20x10 Joules

302-2

M

Consumo de energia fora da organização.

Não aplicável

(7) Energias renováveis e acessíveis
(12) Produção e consumos sustentáveis
(13) Ação climática

GRI 302
(2016)
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GRI 302

Disclosure N.º

Report
Disclosure Title (PT)
Option

302-3

M

Intensidade Energética.

(2016)

Localização/Omissão - PT

ODS (PT)

Indicador de Eficiência Energética (Centros de Operações Logísticas com Certificação
ISO 14001) (Kwh/nº paletes movimentadas):
PT 2,82 Kwh/palete movimentada | ES 2,24 Kwh/palete movimentada

(7) Energias renováveis e acessíveis
(12) Produção e consumos sustentáveis
(13) Ação climática

Consumo específico de combustível da Frota Própria: 282 gep/VK (gramas equivalentes
de petróleo/veículo Km percorridos)

302-4

M

Redução do consumo de energia.

302-5

M

Reduções nos requisitos de energia relacionados com produtos e
serviços.

303-1

NMR

Para os indicadores reportados no dislcosure GRI 302-3 (Indicador de Eficiência
Energética Kwh/nº paletes movimentadas) + (Consumo específico de combustível da Frota (7) Energias renováveis e acessíveis
Própria gep/VK) - consultar informação no capítulo "Eficiência Energética.
(12) Produção e consumos sustentáveis
(13) Ação climática
Não aplicável.

Interações com a água como recurso compartilhado.

RETA Carregado e Gaia
3
Índice de Total Volume Consumido (m ) / Nº Lavagens realizadas (Total Anual) = 0,37

Emissões diretas de GEE (Scope 1).

Scope 1 - Grupo LS 35 611 ton CO2e | LSLI ES 5888 ton CO2e
Ano Base 2017
Metodologia utilizada GHG Protocol (Março 2017) - IPCC Guidelines (2016).

(6) Água potável e saneamento

Emissions

305-1

M

305-2

M

Emissões indiretas de GEE (Scope 2).

Scope 2 - Grupo LS 6 491 ton CO2e | LSLI ES 1218,9 ton CO2e
Ano Base 2017
Metodologia utilizada GHG Protocol (Março 2017) - IPCC Guidelines (2016).

305-3

M

Outras Emissões de GEE (Scope 3).

Scope 3 - A Luís Simões não deu ainda inicio ao inventário das emissões GEE do âmbito
3. É um projecto futuro em fase de preparação.
-5

GRI 305
(2016)

(13) Ação climática

305-4

M

Intensidade de emissões de GEE.

Ton CO2e/Volume de Negócios: Grupo LS 0,000173 | LSLI ES 6,41306x10 (registou-se
uma diminuição face ao ano anterior).
Emissões de Frota Própria (kgCO2e/1000km): 870

305-5

M

Redução de emissões de GEE.

Em 2018, com a implementação de 17 iniciativas, conseguimos reduzir 370,8 tonCO 2e
(scope 1 e 2)

305-6

M

Emissões de substâncias que contribuem para a destruição da
camada de ozono (ODS).

Não aplicável.

305-7

M

Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas.

RETA Carregado: 8,70 kg NOx/ano | 8,70 kg SOx/ano | 117,94 COV/ano
RETA Gaia: 9.57 kg NOx/ano | 279,81 COV/ano

Não conformidade com leis e regulamentos ambientais.

0€

Novos fornecedores que foram selecionados usando critérios
ambientais.

Nada a declarar.

(13) Ação climática

Environmental Compliance
GRI 307
(2016)

307-1

NMR

Supplier Environmental Assessment
GRI 308
(2016)

308-1

M

GRI 400 - SOCIAIS
Occupational Health and Safety

403-4

M

Participação do trabalhador, consulta e comunicação sobre saúde e
segurança Ocupacional.

A consulta aos trabalhadores é feita anualmente através de questionário e os seus
resultados são divulgados na Revista Interna da Luís Simões que é enviada a todos os
colaboradores.
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Disclosure N.º

Report
Disclosure Title (PT)
Option

NMR

Promoção da saúde do trabalhador.

A LS possui serviço de saúde ocupacional e realiza exames médicos de acordo com a
legislação em vigor. Incentiva ainda os seus colaboradores a participar em ações de
promoção da saúde como campanhas de vacinação, dádivas de sangue e rastreios vários.

403-7

NMR

Prevenção e mitigação de impactos na saúde e segurança
ocupacional diretamente ligados às relações laborais.

A LS possui organizados os serviços de saúde e segurança no trabalho, possui avaliações
de riscos de segurança e saúde no trabalho, implementa medidas de controlo e mitigação
dos riscos laborais, assim como ações de formação e sensibilização aos trabalhadores.

403-8

NMR

Trabalhadores abrangidos por um sistema de gestão de saúde
ocupacional e segurança.

Todos os trabalhadores do grupo LS.

Lesões relacionadas com o trabalho

Capítulo "Segurança no Trabalho e na Rodovia".
- Nº Acidentes Trabalho 2018/Negócio
- índice Gravidade Acidentes de Trabalho (IG)
- % de Condutores com 365 dias ou+ sem acidentes.

M

N.º médio de horas de formação por ano por empregado.

Capítulo "Pessoas LS".
- Funções Gestão e Adimistrativas - 6812 horas de formação
- Fuções Operacionais - 4649 horas de formação
- Função Motoristas - 2913 horas de formação

404-2

M

A LS possui uma academia que se destina à realização de formações internas para
melhorias das aptidões e competencias dos seus colaboradores. Sempre que há
Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua implementação de novas ferramentas, todos os colaboradores envolvidos também
que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e
recebem formação. Este ano destaca-se:
para a gestão de carreira.
- Formação Ferramenta SoftExpert - 409 horas
- Formação TMS - 2001 horas
(Capítulo "Qualidade de Serviço e Inovação")

404-3

M

Percentagem de colaboradores que recebem regularmente análises
de desempenho e de desenvolvimento de carreira.

Nada a declarar.

NMR

Diversidade dos órgãos de governança e empregados.

Capítulo "Pessoas LS".

NMR

N.º total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas.

Nada a declarar.

403-6

GRI 403
(2018)

Localização/Omissão - PT

403-9

NMR

ODS (PT)

(3) Saúde de Qualidade

Training and Education

404-1

GRI 404
(2016)

(4) Educação de Qualidade

Diversity and Equal Opportunity
GRI 405
(2016)

405-1

(5) Igualdade de Género

Non-discrimination
GRI 406
(2016)

406-1

Freedom of Association and Collective Bargaining
GRI 407
(2016)

407-1

NMR

Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação
Nada a declarar.
e negociação coletiva pode estar em risco.

408-1

NMR

Operações e fornecedores com risco significativo de ocorrência de
trabalho infantil.

Não temos avaliações de risco de fornecedores.

NMR

Operações e fornecedores considerados de risco para ocorrência de
trabalho forçado ou análogo a escravo.

Não temos avaliações de risco de fornecedores.

Child Labor
GRI 408
(2016)

Forced or Compulsory Labor
GRI 409
(2016)

409-1

Human Rights Assessment
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GRI 412
(2016)

Report
Disclosure Title (PT)
Option

Localização/Omissão - PT

ODS (PT)

Formação de funcionários em políticas ou procedimentos de direitos
humanos.

Faz parte da documentação de acolhimento entregue a cada novo colaborador, o Código
de Ética da LS. Em 2018 registou-se uma entrada de 151 novos colaboradores.

NMR

Operações com programas implementados de envolvimento da
comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local.

Sempre que possível, a LS tenta envolver as corporações de Bombeiros mais próximas na
relaização de exercícios de simulacro. Todas as ações de solidariedade social a que a LS
se associação são concretizadas nos países onde actua, Portugal e Espanha. Contribui
para a criação de emprego nos diversos locais onde possui instalações.
(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes
ii. avaliações de impacto ambiental e monitorização contínua - A LS possui matrizes de
avaliação de impacto ambiental em todos os centros com certificação ISO 14001.
vii. A LSLI ES possui Comité de segurança e saúde ocupacional.

414-1

M

Novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos
práticas laborais, direitos humanos, impactos na sociedade.

A LS envolve os transportadores subcontratados através da Carta de Compromisso dos
Transportadores.
Capítulo "Qualidade de Serviço e Invovação".

414-2

M

Impactos sociais negativos na cadeia de fornecimento e ações
tomadas.

Não temos avaliações de risco de fornecedores.

415-1

NMR

Contribuições Políticas.

0€
Informação Não financeira (Ley 11/2018)

412-2

NMR

(16) Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Local Communities

GRI 413
(2016)

413-1

Supplier Social Assessment

GRI 414

(12) Produção e consumo sustentáveis

(2016)

Public Policy
GRI 415
(2016)

Customer Health and Safety
416-1

M

Avaliação dos impactos na saúde e segurança de categorias de
produtos e serviços.

Nada a declarar.

416-2

M

Incidentes de não conformidade relativos a impactos na saúde e
segurança de produtos e serviços.

Nada a declarar.

NMR

Reclamações comprovadas relativas a violação de privacidade e
perda de dados de clientes.

Nada a declarar.

NMR

Não cumprimento de leis e regulamentos na área social e económica:
i.Informação 2018: Grupo LS 61 889 € | LSLI ES 11 641 €
i. valor monetário total de multas significativas
Informação Não financeira (Ley 11/2018)
ii. número total de sanções não monetárias
ii/iii - Nada a declarar.
iii. casos interpostos através de mecanismos de resolução de litígios.

GRI 416
(2016)

Customer Privacy
GRI 418
(2016)

418-1

Socioeconomic Compliance

GRI 419
(2016)

419-1
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Ley 11/2018 - Informação Não Financeira e Diversidade
A informação não financeira consolidada incluiu as informações necessárias para entender a evolução, os resultados e a situação do grupo, e o impacto de sua atividade em relação a questões ambientais e sociais, o
respeito aos direitos humanos e a luta. contra corrupção e suborno, bem como em relação ao pessoal, incluindo medidas que, quando apropriado, foram adotadas para promover o princípio da igualdade de tratamento e
oportunidades entre mulheres e homens, não-discriminação e inclusão de pessoas com deficiência e acessibilidade universal.

Informação não financeira

OBS

GRI

a) Uma breve descrição do modelo de negócios do grupo, que incluirá seu
ambiente de negócios, sua organização e estrutura, os mercados nos quais
opera, seus objetivos e estratégias, e os principais fatores e tendências que
podem afetar sua evolução futura.

Capítulo:"Descubra o nosso mundo: Quem Somos; Modelo de Governo e Estratégia de Sustentabilidade"
Relatório 2017: "Descubra o nosso mundo: Quem Somos; Modelo de Governo e Estratégia de Sustentabilidade";
http://www.luis-simoes.com/wp-content/uploads/2018/11/Relat%C2%A2rioSustentabilidade_PT-LR.pdf

GRI 102-1;GRI 1022; GRI 102-3; GRI
102-4; GRI 1026;GRI 102-7; GRI
102-9; GRI 102-18

b) Uma descrição das políticas aplicadas pelo grupo em relação a essas
questões, que incluirão procedimentos de due diligence aplicados à
identificação, avaliação, prevenção e mitigação de riscos e impactos
significativos, e de verificação e controle, incluindo quais medidas foram
adotadas. .

Site Luis Simões: Compliance (https://www.luis-simoes.com/a-empresa/compliance/); Política de Tolerância Zéro; Código
de Ética e Conduta
GRI 102-11;GRI 102No âmbito do plano estratégico das empresas do grupo Luís Simões, e atendendo às boas práticas nacionais e
12; GRI 102-16; GRI
internacionais, a área de Compliance e Gestão de Risco da LS é responsável pela implementação e cumprimento da
102-18
Política de Gestão de Riscos, a qual estabelece uma metodologia que assegura o conhecimento e avaliação dos riscos
enfrentados pela LS, assim como determina a necessidade de dar resposta efetiva a esses mesmos riscos.

c) Os resultados destas políticas, incluindo indicadores-chave de resultados
não financeiros relevantes que permitam o acompanhamento e a avaliação
dos progressos e que favoreçam a comparabilidade entre empresas e
setores, de acordo com os quadros de referência nacionais, europeus ou
internacionais utilizados para todo assunto

Indicadores ao longo do relatório e tabela GRI: Energia, Auditorias, Formação. A Luis Simões participa ainda em
plataformas online: Carbon Disclosure Project (CDP), Ecovadis, SEDEX.

Em 2018 foi reforçada a metodologia “LS Risk Management", com a automatização da informação inerente à gestão de
riscos, numa plataforma única on-line.
d) Os principais riscos relacionados a essas questões relacionadas às
Foi dada especial atenção aos riscos relacionados com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, no sentido de
atividades do grupo, incluindo, quando relevante e proporcionado, suas
assegurar o seu cumprimento legal e continuámos a implementar diversas ações para mitigar os riscos relacionados
relações comerciais, produtos ou serviços que possam ter efeitos negativos
com a possibilidade de intrusões nos sistemas informáticos das empresas do grupo LS (Cibersecurity).
nessas áreas, e como o grupo gerencia tais riscos, explicando os
Neste ano, foram também definidas ações para mitigar os riscos inerentes à abertura de novos armazéns logísticos,
procedimentos utilizados para detectá-los e avaliá-los de acordo com os
bem como implementar ações que mitiguem o risco de subcontratarmos empresas de transportes que não estejam
referenciais nacionais, europeus ou internacionais para cada assunto. Devem
devidamente credenciadas.
ser incluídas informações sobre os impactos que foram detectados,
Os Departamentos de Compliance e de Auditoria Interna monitorizam a efetividade das ações implementadas, sendo
oferecendo um detalhamento das mesmas, em especial sobre os principais
também da sua responsabilidade preparar e submeter regularmente à Comissão Executiva e ao Conselho de
riscos de curto, médio e longo prazos.
Administração, o report sobre a evolução dos riscos e respetivos planos de mitigação.

GRI 102-11;GRI
102-12; GRI 102-16;
GRI 102-18
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e) Principais indicadores de resultados não financeiros relevantes para a
atividade empresarial específica e que atendam aos critérios de
comparabilidade, materialidade, relevância e confiabilidade. A fim de facilitar
a comparação de informações, tanto no tempo como entre entidades,
utilizaremos especialmente padrões de indicadores-chave não financeiros
que possam ser geralmente aplicados e que estejam em conformidade com
as orientações da Comissão Europeia nesta matéria e os padrões de
informação. Global Reporting Initiative, tendo que mencionar no relatório o
quadro nacional, europeu ou internacional usado para cada assunto. Os
principais indicadores dos resultados não financeiros devem ser aplicados a
cada uma das secções do estado de informação não financeira. Esses
indicadores devem ser úteis, levando em consideração as circunstâncias
específicas e consistentes com os parâmetros usados em seus
procedimentos internos de avaliação e gerenciamento de riscos. Em
qualquer caso, as informações apresentadas devem ser precisas,
comparáveis e verificáveis.

A Luis Simões tem uma estratégia de Sustentabilidade desde 2008 e revista em 2016, suportada por uma análise de
materialidade. Faz uma análise de desempenho em Sustentabildiade anual, suportada pelo GRI e reportada aos
stakeholders. Os temas considerados materiais têm indicadores, os restantes podem não ter.

Tabela GRI
Tabla GRI
GRI Index

I. Informação sobre questões ambientais:
Informações detalhadas sobre os efeitos atuais e previsíveis das atividades
da empresa no meio ambiente e, quando aplicável, procedimentos de saúde A Luis Simões obtém certificação ambiental nos principais centros onde opera. Em Espanha 7 unidades, em Portugal 9
e segurança, avaliação ambiental ou certificação; os recursos dedicados à
unidades.
prevenção de riscos ambientais; a aplicação do princípio da precaução, a
Capítulos: Qualidade de Serviço e Inovação ; Eficiência Energética
quantidade de provisões e garantias para os riscos ambientais.

Pollution: measures to prevent, reduce or repair carbon emissions that
seriously affect the environment; taking into account any form of air pollution
specific to an activity, including noise and light pollution.

GRI 307-1; GRI 3081;

A Luis Simões procura junto dos seus clientes a implementação de processos / equipamentos mais eficientes e menos
poluentes. Com 9 Megacamiões a operar na Península Ibérica. (ver capítulo Eficiência Energética)

Economia circular e prevenção e gestão de resíduos: prevenção, reciclagem,
A gestão de resíduos nas instalações da Luis Simões estão orientadas à separação de resíduos para maximizar a
reutilização, outras formas de valorização e eliminação de resíduos; ações de
reciclagem.
combate ao desperdício de alimentos.
Uso sustentável dos recursos: consumo de água e abastecimento de água
de acordo com as restrições locais; o consumo de matérias-primas e as
medidas adotadas para melhorar a eficiência de seu uso; consumo, direto e
indireto, de energia, medidas tomadas para melhorar a eficiência energética
e o uso de energia renovável.

O Consumo de energia na logística e o consumo de comsbutível no transporte são os principais recursos a considerar.

GRI 302-1;GRI 3023; GRI 302-4; GRI
303-1;

Mudanças climáticas: os elementos importantes das emissões de gases de
efeito estufa gerados como resultado das atividades da empresa, incluindo o
uso dos bens e serviços que produz; as medidas adotadas para se adaptar
Realizado o primeiro inventário de Emissões de Gases de Efeito de Estufa às atividades do Grupo Luis Simões no ano
às conseqüências das mudanças climáticas; as metas de redução
de 2017, com a respetiva quantificação de emissões de GEE nos âmbitos 1 e 2.
estabelecidas voluntariamente a médio e longo prazo para reduzir as
emissões de gases de efeito estufa e os meios implementados para esse fim.

GRI 305-1;GRI 3052; GRI 305-3; GRI
305-5;

Proteção da biodiversidade: medidas tomadas para preservar ou restaurar a
biodiversidade; impactos causados por atividades ou operações em áreas
protegidas.

Nada a declarar
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II. Informações sobre questões sociais e de pessoal:
Emprego: número total e distribuição de empregados por sexo, idade, país e
classificação profissional, número total e distribuição de modalidades de
contrato de trabalho, média anual de contratos permanentes, contratos
temporários e contratos parciais por sexo, idade e classificação profissional,
número de demissões por sexo, idade e classificação profissional,
remuneração média e sua evolução desagregada por sexo, idade e
classificação profissional ou igual valor, hiato salarial, remuneração de
cargos iguais ou médios na sociedade, a remuneração média dos diretores e
Informação apresentada nos capítulos "Pessoas LS" e "Segurança no Trabalho e na Rodovia"
executivos, incluindo remuneração variável, abonos, subsídios, sistemas de
pagamento para prever poupança de longo prazo e qualquer outra
percepção desagregados por sexo, a política laboral implementação
desconexão, os funcionários com deficiência.
Organização do trabalho: organização do tempo de trabalho; número de
horas de absenteísmo; medidas destinadas a facilitar o exercício da
conciliação e incentivar o exercício co-responsável por ambos os
progenitores.

GRI 305-1;GRI 3052; GRI 305-3; GRI
305-5;

Saúde e segurança: condições de saúde e segurança no trabalho; acidentes
de trabalho, em particular a sua frequência e gravidade, bem como doenças Capítulo "Segurança no Trabalho e na Rodovia"
profissionais; desagregado por género.

GRI 403-4;GRI 4036; GRI 403-7; GRI
403-8; GRI 403-9

Relações sociais: organização do diálogo social, incluindo procedimentos
para informar e consultar o pessoal e negociar com eles; percentual de
empregados abrangidos por acordo coletivo por país; o equilíbrio das
convenções coletivas, particularmente no campo da saúde e segurança no
trabalho.

GRI 102-41; GRI
403-4; GRI 413-1

Formação: as políticas implementadas no campo da formação; a quantidade
Capítulo "Pessoas LS"
total de horas de treinamento por categorias profissionais.
Pessoas com Deficiências.

Tema não material

Igualdade: medidas tomadas para promover igualdade de tratamento e
oportunidades entre mulheres e homens; planos de igualdade (Capítulo III da
Lei Orgânica 3/2007, de 22 de março, para a efetiva igualdade de mulheres e
homens), medidas adotadas para promover o emprego, protocolos contra o Capítulo "Pessoas LS"
assédio sexual e de gênero, integração e a acessibilidade universal das
pessoas com deficiência; a política contra todos os tipos de discriminação e,
quando apropriado, a gestão da diversidade.
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III Informação sobre o respeito pelos direitos humanos:
Aplicação de procedimentos de due diligence no campo dos direitos
humanos; prevenção dos riscos de violação dos direitos humanos e, quando
apropriado, medidas para mitigar, gerir e reparar possíveis abusos;
reclamações sobre casos de violação de direitos humanos; promoção e
cumprimento das disposições das convenções fundamentais da Organização Capítulo "Pessoas LS"
Internacional do Trabalho relativas ao respeito à liberdade sindical e ao
direito à negociação coletiva; a eliminação da discriminação no emprego e na
ocupação; a eliminação do trabalho forçado ou compulsório; a efetiva
abolição do trabalho infantil.

GRI 405-1

IV. Informações relacionadas ao combate à corrupção e ao suborno:
Medidas tomadas para prevenir corrupção e suborno; medidas para
combater o branqueamento de capitais, contribuições para fundações e
entidades sem fins lucrativos.

Foi criada na Luis Simões a área de Compliance, e implementados: a Política de Tolerância Zéro e o Código de Ética e
GRI 102-12
Conduta, ambos disponíveis no site: www.luis-simoes.com

V. Informações sobre a empresa:
Compromissos da empresa com o desenvolvimento sustentável: o impacto
da atividade da sociedade no emprego e no desenvolvimento local; o impacto
A Luis Simões pauta os seus comportamentos, tendo por base os seus valores, política e estratégia de
da atividade da sociedade sobre as populações e territórios locais; as
sustentabilidade.
relações mantidas com os atores das comunidades locais e as modalidades
de diálogo com elas; as ações de associação ou patrocínio.

GRI 413-1

Subcontratação e fornecedores: a inclusão na política de compras de
questões sociais, igualdade de gênero e questões ambientais; consideração
nas relações com fornecedores e subcontratados de sua responsabilidade
social e ambiental; supervisão e auditorias e seus resultados.

Capítulo "Qualidade de Serviço e Inovação"

GRI 414-1

Consumidores: medidas para a saúde e segurança dos consumidores;
sistemas de reclamações, reclamações recebidas e resolução dos mesmos.

Não aplicável.

Informações fiscais: os benefícios obtidos por país; os impostos sobre as
prestações pagas e os subsídios públicos recebidos.

GRI 201-4
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