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Estado de Informação Não Financeira 2019
Este relatório é relativo ao Estado de informação não financeira da Luis Simões, sendo um anexo integrante do Relatório de Sustentabilidade & Contas Consolidadas da Luis Simões SGPS. O relatório inlcui os temas sociais,
ambientais e económicos, elaborado tendo em conta as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), suportado na análise de materialidade do Grupo Luis Simões.
Este documento resume os pontos a reportar, identificando onde os mesmos são respondidos ao longo do Relatório de Sustentabilidade & Contas e respetiva tabela GRI, conforme os indicadores aqui identificados.
Para efeitos de cumprimento com a legislação espanhola, o detalhe de dados da empresa Luis Simões Logistíca Integrada SA é apresentado em separado nesta tabela resumo ou na tabela GRI.
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GRI Standard

Organizational Profile
Descrição do modelo de negócios do grupo:
- Enquadramento de negócios
- Organização e estrutura
- Mercados nos quais opera
- Objetivos e estratégias
- Principais fatores e tendências que podem afetar a sua evolução futura

Capítulo:"Descubra o nosso mundo: Quem Somos; Modelo de Governo e Estratégia de Sustentabilidade"

GRI 102-1; GRI 102-2;
GRI 102-3; GRI 102-4;
GRI 102-6;GRI 102-7;
GRI 102-9; GRI 10218

Management Aproach

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 as medidas adotadas.

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

Os resultados destas políticas, devendo incluir indicadores-chave de
resultados não financeiros relevantes que permitam o acompanhamento e a
Indicadores ao longo do relatório e tabela GRI: Energia, Auditorias, Formação. A Luis Simões participa ainda em
avaliação dos progressos e que favoreçam a comparabilidade entre empresas
plataformas online: Carbon Disclosure Project (CDP), Ecovadis, SEDEX.
e setores, de acordo com os quadros de referência nacionais, europeus ou
internacionais utilizados para cada assunto.

Os principais riscos relacionados a essas questões relacionadas às
atividades do grupo, incluindo, quando relevante e proporcional, as relações
comerciais, produtos ou serviços que possam ter efeitos negativos nessas
áreas, e como o grupo gere tais riscos, explicando os procedimentos
utilizados para detectá-los e avaliá-los de acordo com os referenciais
nacionais, europeus ou internacionais para cada assunto. Devem ser
incluídas informações sobre os impactos que foram detectados, apresentando
detalhe das mesmas, em especial sobre os principais riscos de curto, médio e
longo prazo.

Em 2018 foi reforçada a metodologia “LS Risk Management", com a automatização da informação inerente à gestão de
riscos, numa plataforma única on-line.
Foi dada especial atenção aos riscos relacionados com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, no sentido de
assegurar o seu cumprimento legal e continuámos a implementar diversas ações para mitigar os riscos relacionados com
a possibilidade de intrusões nos sistemas informáticos das empresas do grupo LS (Cibersecurity).
GRI 102-11;GRI 102Neste ano, foram também definidas ações para mitigar os riscos inerentes à abertura de novos armazéns logísticos, bem
12; GRI 102-16; GRI
como implementar ações que mitiguem o risco de subcontratarmos empresas de transportes que não estejam
102-18
devidamente credenciadas.
Os Departamentos de Compliance e de Auditoria Interna monitorizam a efetividade das ações implementadas, sendo
também da sua responsabilidade preparar e submeter regularmente à Comissão Executiva e ao Conselho de
Administração, o report sobre a evolução dos riscos e respetivos planos de mitigação.

&
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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 o standard do 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 nos procedimentos internos de avaliação e gestão de
risco.

A Luis Simões tem uma estratégia de Sustentabilidade desde 2008 e revista em 2016, suportada por uma análise de
materialidade. Faz uma análise anual de desempenho em Sustentabilidade, suportada pelos GRI Standards e reportada
aos stakeholders. Os temas considerados materiais têm indicadores, os restantes podem não ter.
Capítulo: Descubra o nosso Mundo | Estratégia de Sustentabilidade

GRI Standard

Tabela GRI
Tabla GRI
GRI Index

Environment
Informações detalhadas sobre os efeitos atuais e previsíveis das atividades
da empresa no meio ambiente e, quando aplicável, procedimentos de saúde e A Luis Simões obtém certificação ambiental nos principais centros onde opera. Em Espanha 7 unidades, em Portugal 9
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.

GRI 307-1; GRI 308-1;

Poluição: medidas para prevenir, reduzir ou reparar as emissões de carbono
que afetam seriamente o meio ambiente; Considerando qualquer forma de
poluição do ar específica para uma atividade, incluindo poluição sonora e
luminosa.

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.
Medidas de Eficiência energética e produção de energia renovável nos armazéns.
Capítulo: Eficiência Energética

GRI 302-1; GRI 302-3;
GRI 302-4;

Economia circular e prevenção e gestão de resíduos: prevenção,
reciclagem, reutilização, outras formas de valorização e eliminação de
resíduos; ações de combate ao desperdício de alimentos.

A gestão de resíduos nas instalações da Luis Simões estão orientadas à separação de resíduos para maximizar a
reciclagem em todas as unidades na Península ibérica.

GRI 306-2;

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 combustível no transporte são os principais recursos a considerar.
A Luis Simões tem desde 2018 armazéns com painéiis fotovoltaicos a produzir energia. Os dois grandes pólos logísticos
no corredor de Henares em Espanha têm certificação de Sustentabilidade LEED. Esta certificaçação pressupõe uma
maior eficiência na utilziação da energia e no consumo de água.

GRI 302-1;GRI 302-3;
GRI 302-4; GRI 303-1;

Alterações 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 às
conseqüências das mudanças climáticas; as metas de redução estabelecidas
voluntariamente a médio e longo prazo para reduzir as emissões de gases de
efeito estufa e os meios implementados para esse fim.

Realizado o primeiro inventário de Emissões de Gases de Efeito de Estufa às atividades do Grupo Luis Simões no ano de
2017, com a respetiva quantificação de emissões de GEE nos âmbitos 1 e 2.
Desde então implementamos inciativas de eficiência energética com impactos na redução de GEE.
GRI 305-1;GRI 305-2;
No que respeita aos equipamentos de refrigeração, tem acompanhado a substituição de gases de refrigeração, por outros GRI 305-3; GRI 305-5;
menos poluentes. Nomeadamente a implementação de câmaras de refrigeração com gases refrigerantes neutros em
carbono. Capítulo: Eficiência Energética

Proteção da biodiversidade: medidas tomadas para preservar ou restaurar a
Nada a declarar - Tema não material
biodiversidade;
impactos causados por atividades ou operações em áreas protegidas.
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Social
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 a tempo parcial, por sexo, idade e classificação
profissional, número de demissões por sexo, idade e classificação
profissional; remuneração média e a 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 implementação de políticas de desconexão
laboral, e funcionários com deficiência.
Organização do trabalho: organização do tempo de trabalho; número de
horas de absentísmo; medidas destinadas a facilitar o exercício da
conciliação e incentivar o exercício co-responsável por ambos os
progenitores.

GRI 305-1;GRI 305-2;
GRI 305-3; GRI 305-5;
GRI 102-7; GRI 102-8

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 403-6;
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 4034; 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
Capítulo "Pessoas LS"
homens), medidas adotadas para promover o emprego, protocolos contra o
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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Human Rights
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 análogo a escravo; a efetiva
abolição do trabalho infantil.

GRI 405-1

Anti-corruption and Bribery
Medidas tomadas para prevenir corrupção e suborno; medidas para combater
Foi criada na Luis Simões a área de Compliance, e implementados: a Política de Tolerância Zéro e o Código de Ética e
o branqueamento de capitais, contribuições para fundações e entidades sem
Conduta, ambos disponíveis no site: www.luis-simoes.com
fins lucrativos.

GRI 102-12

Organizational Profile
Compromissos da empresa com o desenvolvimento sustentável: o
impacto da atividade da sociedade no emprego e no desenvolvimento local; o
impacto da atividade da sociedade sobre as populações e territórios locais; as A Luis Simões pauta os seus comportamentos, tendo por base os seus valores, política e estratégia de sustentabilidade. GRI 413-1
relações mantidas com os atores das comunidades locais e as modalidades
de diálogo com elas; as ações de associação ou patrocínio.
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"

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 414-1

GRI 201-4

Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad
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