
Notas
ATIVOS NÃO CORRENTES:

Propriedades de investimento 8 740 424 764 387
Propriedades de investimento em desenvolvimento 8 41 455 41 346
Ativos fixos tangíveis 9 1 885 2 009
Goodwill 10 4 274 4 274
Ativos intangíveis 11 1 456 2 001
Investimentos em emprendimentos conjuntos e empresas associadas 4 e 5 1 222 965 1 169 528
Acionistas 20 130 604 86 639
Ativos por impostos diferidos 23 2 406 2 879
Instrumentos financeiros derivados 18 1 319 1 491
Outros ativos não correntes 12 3 288 3 644

Total de ativos não correntes 2 150 076 2 078 198

ATIVOS CORRENTES:
Clientes 13 22 354 21 156
Acionistas 20 5 680 32 532
Outras dívidas de terceiros 14 53 756 12 164
Estado e outros entes públicos 26 5 771 6 445
Outros ativos correntes 15 16 302 14 992
Caixa e equivalentes de caixa 16 68 145 149 628

Total de ativos correntes 172 008 236 917

Total do ativo 2 322 084 2 315 115

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social 17 162 245 162 245
Reserva legal 17 57 329 57 329
Reserva de conversão cambial (149 168) (104 488)
Reserva de cobertura (514) (1 145)
Resultados transitados 970 691 864 275
Resultado líquido do período atribuível aos acionistas da empresa mãe 109 951 181 198

Total do capital próprio atribuível aos acionistas da empresa mãe 1 150 534 1 159 414

Interesses que não controlam 7 578 506 508 485

Total do capital próprio 1 729 040 1 667 899

PASSIVO:
PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos bancários de longo prazo - líquidos da parcela de curto prazo 18 198 186 292 580
Empréstimos obrigacionistas não convertíveis - líquidos da parcela de curto prazo 18 - 74 575
Instrumentos financeiros derivados 18 203 1 319
Acionistas 20 3 757 3 717
Fornecedores 25 22 72
Outros credores não correntes 22 6 193 8 671
Provisões 29 594 260
Passivos por impostos diferidos 23 133 753 125 101

Total de passivos não correntes 342 708 506 295

PASSIVOS CORRENTES:
Parcela de curto prazo dos empréstimos bancários de longo prazo 18 71 763 28 146
Parcela de curto prazo dos empréstimos obrigacionistas não convertíveis 18 74 850 -
Empréstimos bancários de curto prazo e outros empréstimos 19 25 000 24 850
Acionistas 20 3 764 3 764
Fornecedores 25 5 868 9 688
Estado e outros entes públicos 26 9 496 7 574
Outras dívidas a terceiros 27 8 808 9 111
Outros passivos correntes 28 48 828 56 435
Provisões 29 1 959 1 353

Total de passivos  correntes 250 336 140 921

Total do capital próprio e passivo 2 322 084 2 315 115

O anexo faz parte integrante desta demonstração da posição financeira consolidada.

O Conselho de Administração

ATIVO
31 dezembro 2017

SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  E SUBSIDIÁRIAS

EM 31 DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de Euro)

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA

31 dezembro 2016



2017 2016

Prestações de serviços 30 173 356 179 460
Variação de valor das propriedades de investimento 31 60 831 65 343
Outros rendimentos operacionais 32 3 659 3 682

237 846 248 485

Fornecimentos e serviços externos (78 210) (93 955)
Gastos com o pessoal (48 218) (45 738)
Amortizações e depreciações 9 e 11 (1 036) (1 042)
Provisões e imparidade de contas a receber 29 (1 794) (2 267)
Perdas por imparidade e abates 33 (1 676) (7 285)
Outros gastos operacionais 34 (6 947) (2 013)

(137 881) (152 300)

99 965 96 185

Rendimentos financeiros 35 6 876 6 256
Gastos financeiros 35 (14 820) (17 178)
Resultados relativos a empreendimentos conjuntos e empresas associadas 37 120 941 208 625
Resultados relativos a investimentos 36 11 111 35 711

Resultado antes de impostos 224 073 329 599

Imposto sobre o rendimento 24 (26 095) (24 400)

Resultado depois de impostos 197 978 305 199

Resultado consolidado do exercício 197 978 305 199

Atribuível a:
Acionistas da empresa mãe 109 951 181 198
Interesses que não controlam 7 88 027 124 001

197 978 305 199
Resultados por ação (Euro):

Básico 43 3,38 5,57
Diluído 43 3,38 5,57

O anexo faz parte integrante destas demonstrações consolidadas de resultados por naturezas.

O Conselho de Administração

Notas

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  E SUBSIDIÁRIAS

(Montantes expressos em milhares de Euro)

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2017 E 2016



SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  E SUBSIDIÁRIAS

2017 2016

Resultado consolidado do período 197 978 305 199

Variação na reserva de conversão cambial (44 680) 62 900
Variação no justo valor dos instrumentos financeiros derivados de cobertura 695 2 824
Imposto relativo às componentes do rendimento integral (88) (660)

Outro rendimento integral do período (44 073) 65 064

Total rendimento integral consolidado do período 153 905 370 263

Atribuível a:
Acionistas da empresa mãe 65 902 245 883
Interesses que não controlam 88 003 124 380

153 905 370 263

O anexo faz parte integrante destas demonstrações consolidadas do rendimento integral.

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL

(Montantes expressos em milhares de Euro)

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Notas



Resultado 
Reserva de líquido atribuível Interesses que

Capital Reserva conversão Reserva de Resultados aos acionistas não controlam
Notas Social legal cambial cobertura transitados da empresa mãe Total (Nota 8) Total

Saldo em 1 de janeiro de 2016 162 245 57 329 (169 785) (3 321) 750 028 141 746 938 242 519 322 1 457 564

Aplicação do resultado consolidado de 2015:
Transferência para reserva legal e resultados transitados - - - - 141 746 (141 746) - - -
Dividendos distribuídos - - - - (24 711) - (24 711) (11 121) (35 832)

- - - - 117 035 (141 746) (24 711) (11 121) (35 832)
Variação nas reservas conversão cambial - - 62 898 2 - - 62 900 - 62 900
Mensuração pelo justo valor dos instrumentos financeiros derivados de cobertura 18 - - - 2 312 - - 2 312 512 2 824

23 - - - (527) - - (527) (133) (660)
Aumentos/reduções de capital - - - - - - (124 101) (124 101)
Efeito de aquisição/alienação de participadas - - 2 399 389 (2 788) - 5 5
Resultado líquido consolidado do período findo em 31 de dezembro de 2016 - - - - - 181 198 181 198 124 001 305 199

Saldo em 31 de dezembro de 2016 162 245 57 329 (104 488) (1 145) 864 275 181 198 1 159 414 508 485 1 667 899

Saldo em 1 de janeiro de 2017 162 245 57 329 (104 488) (1 145) 864 275 181 198 1 159 414 508 485 1 667 899

Aplicação do resultado consolidado de 2016:
Transferência para reserva legal e resultados transitados - - - - 181 198 (181 198) - - -
Dividendos distribuídos - - - - (74 782) - (74 782) (12 475) (87 257)

- - - - 106 416 (181 198) (74 782) (12 475) (87 257)
Variação nas reservas conversão cambial - - (44 680) - - - (44 680) - (44 680)
Mensuração pelo justo valor dos instrumentos financeiros derivados de cobertura 18 - - - 730 - - 730 (35) 695

23 - - - (99) - - (99) 11 (88)
Aumentos/reduções de capital - - - - - - (5 543) (5 543)
Efeito de aquisição/alienação de participadas - - - - - - 36 36
Resultado líquido consolidado do período findo em 31 de dezembro de 2017 - - - - - 109 951 109 951 88 027 197 978

Saldo em 31 de dezembro de 2017 162 245 57 329 (149 168) (514) 970 691 109 951 1 150 534 578 506 1 729 040

O anexo faz parte integrante destas demonstrações consolidadas das alterações no capital próprio.

O Conselho de Administração

Imposto diferido associado à mensuração pelo justo valor dos instrumentos 

Imposto diferido associado à mensuração pelo justo valor dos instrumentos 

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Reservas
Capital próprio atribuível aos acionistas da empresa mãe

(Montantes expressos em milhares de Euro)

SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  E SUBSIDIÁRIAS



Notas

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 168 195 185 420
Pagamentos a fornecedores (83 300) (95 436)
Pagamentos ao pessoal (47 431) (45 979)

Fluxo gerado pelas operações 37 464 44 005

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (6 360) (5 579)
Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional (2 796) (2 425)

Fluxos das atividades operacionais [1] 28 308 36 001

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 5 403 311 365
Propriedade de investimento e Imobilizações corpóreas 5 836 663
Juros e proveitos similares 2 788 3 268
Dividendos  Recebidos 49 383 30 863
Outros - 63 410 319 346 478

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros (14 550) (41 527)
Propriedade de investimento e Imobilizações corpóreas (10 389) (9 180)
Imobilizações incorpóreas (153) (101)
Outros - (25 092) - (50 808)

Variação dos empréstimos concedidos (19 715) (8 243)

Fluxos das atividades de investimento [2] 18 603 287 427

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Empréstimos bancários 21 63 077 233 300
Outros - 63 077 - 233 300

Pagamentos respeitantes a:

Juros e custos similares (13 628) (24 767)
Dividendos Pagos (90 185) (58 079)
Reduções de capital, prestações suplementares e prémios de emissão (5 544) (126 239)
Empréstimos bancários 21 (79 684) (251 923)
Outros - (189 041) - (461 008)

Variação dos empréstimos obtidos - outros - (10 996)

Fluxos das atividades de financiamento [3] (125 964) (238 704)

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] (79 053) 84 724

Efeito das diferenças de câmbio (295) (35)

Aquisição/alienação de empresas:
Project Guia 6 - (9)
3shoppings (consolidado) 6 (2 135) -

Caixa e seus equivalentes no início do período 16 149 628 64 948

Caixa e seus equivalentes no fim do período 16 68 145 149 628

O anexo faz parte integrante destas demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa.

O Conselho de Administração

2017 2016

SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  E SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de Euro)
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SONAE SIERRA, SGPS, S.A. E 

SUBSIDIÁRIAS 
 

Anexo às demonstrações financeiras consolidadas  
 

em 31 de dezembro de 2017 
 

(Montantes expressos em milhares de Euro - mEuro) 

1 NOTA INTRODUTÓRIA 

A SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A, (“Empresa” ou “Sonae Sierra”), tem a sua sede no Lu-
gar do Espido, Via Norte, Apartado 1197, 4471-909 Maia – Portugal, sendo a empresa-
mãe dum universo de empresas conforme indicado nas Notas 3, 4 e 5 (“Grupo”). 
 
Os negócios do Grupo consistem em Investimento, Gestão e Promoção de Centros Co-
merciais. 
 
O Grupo opera em Portugal, no Brasil, Espanha, Grécia, Alemanha, Itália, Roménia, Co-
lômbia, Marrocos, Argélia, Turquia e Holanda.  
 
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euro dado que esta é a divisa 
utilizada preferencialmente no ambiente económico em que o Grupo opera. As operações 
em moeda estrangeira são incluídas nas demonstrações financeiras de acordo com a polí-
tica descrita no ponto 2.2.e)  

2 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações finan-
ceiras consolidadas anexas são as seguintes: 

 Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como adotadas na União Euro-
peia, em vigor para exercícios económicos iniciados em 1 de janeiro de 2017. Estas cor-
respondem às Normas Internacionais de Relato Financeiro, emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Finan-
cial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”) ou pelo anterior Standing Interpreta-
tions Committee (“SIC”), que tenham sido adotadas na União Europeia. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operações e de acordo com o regime contabilístico do acréscimo, a par-
tir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação, mantidos 
de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites nos países de cada par-
ticipada, ajustados no processo de consolidação, de modo a que as demonstrações finan-
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ceiras consolidadas estejam de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financei-
ro, tal como adotadas na União Europeia. 
 
Novas normas contabilísticas e seu impacto nas demonstrações financeiras 
anexas 
 
Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram aprovadas (“endor-
sed”) pela União Europeia as seguintes normas contabilísticas, interpretações, emendas e 
revisões, com aplicação obrigatória ao exercício económico do Grupo iniciado em 1 de 
janeiro de 2017: 
 

 
 
Estas normas foram aplicadas pela primeira vez pelo Grupo em 2017, sem impactos 
significativos nas demonstrações financeiras do Grupo decorrentes da adoção das mes-
mas. A emenda à IAS 7 requer que se divulguem as alterações no passivo resultantes 
das atividades de financiamento (Nota 21). 
 
As seguintes normas contabilísticas e interpretações, com aplicação obrigatória em exer-
cícios económicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações finan-
ceiras, aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 
 

 
 
Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adota-
das pelo Grupo em 2017, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. No 
entanto, não são estimados impactos retrospetivos significativos nas demonstrações fi-
nanceiras do Grupo decorrentes da adoção das mesmas.  
 
As seguintes normas contabilísticas e interpretações foram emitidas pelo IASB e não se 
encontram ainda aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, pelo que não foram ado-
tadas pelo Grupo: 
 

 
 

Aplicável aos
exercícios iniciados 

em ou após

Emenda à IAS 12 - Reconhecimento de impostos diferidos ativos por perdas não realizadas 01/jan/17
Emenda à IAS 7 - Divulgações 01/jan/17

Aplicável aos
exercícios iniciados 

em ou após

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 01/jan/18
IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes 01/jan/18
IFRS 16 - Locações 01/jan/19
Clarificações sobre a IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes 01/jan/18
Emenda à IFRS 4: Aplicação da IFRS 9, Instrumentos financeiros, com a IFRS 4, Contratos de seguros 01/jan/18

Aplicável aos
exercícios iniciados 

em ou após

IFRS 17 - Contratos de Seguros 01/jan/21
Emenda à IFRS 2: Classificação e medida das transações de pagamentos em ações 01/jan/18
Emenda à IAS 40: Transferências de propriedades de investimento 01/jan/18
Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2014-2016) 01/jan/18
Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2015-2017) 01/jan/19
Emenda à IFRS 9: caracteristicas de pagamentos antecipados com compensação negativa 01/jan/19
Emenda à IAS 28: Investimentos de long prazo em associadas e acordos conjuntos 01/jan/19
IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira incluindo adiantamentos para compra de ativos 01/jan/18
IFRIC 23 - Incertezas no tratamento de imposto sobre o rendimento 01/jan/19
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 Princípios de consolidação e investimentos em empreen-
dimentos conjuntos e associadas 

As demonstrações financeiras da empresa-mãe e as das suas subsidiárias, empreendi-
mentos conjuntos e associadas consideradas para efeitos da preparação das demonstra-
ções financeiras consolidadas anexas, são referidas a 31 de dezembro de 2017, tendo-se, 
sempre que aplicável, procedido à uniformização prévia das políticas contabilísticas de 
forma a assegurar a sua consistência com as políticas contabilísticas do Grupo abaixo 
descritas. 

a) Princípios de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas anexas incorporam as demonstrações finan-
ceiras da empresa-mãe (Sonae Sierra) e as das empresas por si controladas (subsidiá-
rias). O controlo é obtido pela Empresa, quando cumulativamente: 
 

-  tem poder sobre a participada; 
-  está exposta ou tem direitos a resultados variáveis por via do seu relacionamento 
com a participada; e 
-  tem capacidade de usar o seu poder sobre a participada para afetar o valor dos seus 
resultados. 

 
O controlo é reavaliado pelo Grupo sempre que factos e circunstâncias indiquem a ocor-
rência de alterações em um ou mais dos três elementos de controlo referidos acima. 
 
Considera-se que o Grupo tem poder sobre uma participada, quando o Grupo detendo 
menos de metade dos direitos de votos, detém direitos de voto suficientes que lhe confe-
rem a capacidade prática de orientar as atividades relevantes da participada de forma 
unilateral. O Grupo considera todos os factos e circunstâncias na avaliação sobre se os 
direitos de voto na participada são suficientes para conferir poder ao Grupo, nomeada-
mente: 

-  a dimensão da sua participação em termos de direitos de voto relativamente à di-
mensão e dispersão das participações dos outros detentores de direitos de voto; 
-  os direitos de voto potenciais detidos pelo Grupo, por outros detentores de direitos 
de voto ou por outras partes; 
-  os direitos decorrentes de outros acordos contratuais; 
-  quaisquer factos e circunstâncias adicionais que indiquem que o Grupo tem ou não a 
capacidade de orientar as atividades relevantes no momento em que as decisões de-
vem ser tomadas, incluindo tendências de voto em assembleias gerais anteriores. 

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não existem entidades nesta situação. 
 
As demonstrações financeiras das subsidiárias são incluídas nas demonstrações financei-
ras consolidadas, desde a data em que o controlo é adquirido e até à data em que termi-
ne, pelo método de consolidação integral.  
 
É utilizado o método da compra no registo da aquisição de subsidiárias (Nota 2.2.d)). 
 
Os interesses nos ativos líquidos das subsidiárias que não pertencem ao Grupo (interes-
ses que não controlam) são apresentados no capital próprio, separadamente do capital 
próprio atribuível aos acionistas da empresa mãe, na rubrica “Interesses que não contro-
lam”. Os interesses que não controlam consistem na quantia desses interesses na data 
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de aquisição (Nota 2.2.d)) e na proporção dos mesmos nas alterações no capital próprio 
das subsidiárias adquiridas após a data da sua aquisição. 
 
O resultado líquido e cada um dos componentes do rendimento integral são atribuídos ao 
Grupo e aos interesses que não controlam na proporção da sua detenção (interesse de 
propriedade), mesmo que isso resulte num saldo deficitário dos interesses que não con-
trolam. 
 
As transações (incluindo as eventuais mais ou menos valias derivadas de alienações en-
tre empresas do grupo), os saldos e os dividendos distribuídos entre empresas do grupo 
são eliminados no processo de consolidação. 
 
As alterações no interesse de propriedade do Grupo na subsidiária que resultem numa 
perda de controlo são registadas como ganho ou perda na demonstração dos resultados, 
calculada pela diferença entre: (i) o agregado do justo valor da retribuição recebida e do 
justo valor do interesse retido na ex-subsidiária e; (ii) a quantia escriturada, à data em 
que se perdeu o controlo, dos ativos (incluindo “goodwill”), passivos e interesses que não 
controlam. O justo valor do interesse retido na ex-subsidiária, deve ser considerado co-
mo o justo valor do reconhecimento inicial de um ativo financeiro de acordo com a IAS 
39 ou, quando for caso disso, o custo do reconhecimento inicial de um investimento nu-
ma associada ou empreendimento conjunto. 
 
As alterações no interesse de propriedade do Grupo na subsidiária que não resulte numa 
perda de controlo são registadas como transações de capital próprio. 
 
As subsidiárias consolidadas pelo método de consolidação integral encontram-se detalha-
das na Nota 3. 

b) Empreendimentos conjuntos e associadas 

Um empreendimento conjunto é uma entidade objeto de acordo conjunto por todos ou 
parte dos seus detentores, tendo as partes que detêm o controlo conjunto do acordo, di-
reitos sobre os ativos líquidos da entidade ao invés de direitos sobre os ativos e respon-
sabilidade pelos passivos da entidade. O controlo conjunto consiste na partilha contratu-
almente acordada, que só existe quando as decisões sobre as atividades relevantes re-
querem o consentimento unânime das partes que partilham o controlo. 
 
Uma associada é uma entidade na qual o Grupo exerce uma influência significativa. In-
fluência significativa (presumida quando os direitos de voto sejam superiores a 20%) é o 
poder de participar nas decisões de política financeira e operacional da entidade, sem  
todavia exercer controlo ou controlo conjunto dessas políticas. 
 
Os investimentos em empreendimentos conjuntos e em associadas são mensurados após 
o reconhecimento inicial pelo método da equivalência patrimonial. 
 
De acordo com o método da equivalência patrimonial, os investimentos em empreendi-
mentos conjuntos e em associadas são reconhecidos inicialmente pelo seu custo de aqui-
sição, ajustado após a data de aquisição pelo valor correspondente à participação do 
Grupo no resultado líquido e em outro resultado integral de cada empreendimento con-
junto e associada. Com a aplicação do método de equivalência patrimonial, a proporção 
do Grupo no resultado líquido e em outro resultado integral dos empreendimentos con-
juntos e das associadas é registado por contrapartida da demonstração dos resultados ou 
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em reservas, respetivamente e, os dividendos recebidos são deduzidos ao valor do inves-
timento. 
 
O excesso do custo de aquisição face ao justo valor de ativos e passivos identificáveis de 
cada empreendimento conjunto e associada na data de aquisição é reconhecido como 
“Goodwill” (Nota 2.2.d)) e é mantido no valor do investimento financeiro em empreendi-
mentos conjuntos e associadas. Caso o diferencial entre o custo de aquisição e o justo 
valor dos ativos e passivos líquidos adquiridos seja negativo, o mesmo é reconhecido 
como um ganho do exercício na demonstração dos resultados. 
 
É feita uma avaliação dos investimentos em empreendimentos conjuntos e em associa-
das, bem como, quando aplicável, do montante do “goodwill” (Nota 2.2.d)) incluído na 
rubrica de investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas, quando existem 
indícios de que o ativo possa estar em imparidade. Existindo perda de imparidade o gasto 
é registado na demonstração dos resultados. 
 
Quando a proporção do Grupo nos prejuízos acumulados do empreendimento conjunto 
ou da associada excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o inves-
timento é relatado por valor nulo, exceto quando o Grupo tenha assumido compromissos 
para com o empreendimento conjunto ou a associada. 
 
Os ganhos e perdas não realizados em transações com empreendimentos conjuntos e 
com associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo no empreendi-
mento conjunto ou na associada por contrapartida do investimento financeiro nessa enti-
dade.  
 
O Grupo descontinua a aplicação do método de equivalência patrimonial, a partir da data 
em que o seu investimento deixe de ser um empreendimento conjunto ou associada ou 
quando o investimento é classificado como disponível para venda. Caso o Grupo retenha 
um interesse no ex-empreendimento conjunto ou associada que seja de qualificar como 
ativo financeiro, o mesmo deve ser mensurado pelo seu justo valor. O justo valor desse 
interesse retido, deve ser considerado como o seu justo valor aquando do reconhecimen-
to inicial na qualidade de ativo financeiro em conformidade com a IAS 39, sendo reco-
nhecido na demonstração dos resultados qualquer diferença entre: (i) o justo valor de 
qualquer interesse retido e quaisquer receitas da alienação de um interesse parcial na 
associada ou empreendimento conjunto; e (ii) a quantia escriturada do investimento à 
data em que deixou de ser utilizado o método da equivalência patrimonial.  
 
Se o investimento se tornar numa subsidiária, o Grupo passa a registar o seu investi-
mento em conformidade com a IFRS 3 - Concentração de Atividades Empresariais e com 
a IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas (ver Notas 2.2.a) e 2.2.d)). 
 
Se um investimento numa associada se tornar num investimento num empreendimento 
conjunto ou se um investimento num empreendimento conjunto se tornar num investi-
mento numa associada, o Grupo continua a aplicar o método da equivalência patrimonial 
e não remensura o interesse retido. 
 
Os investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos encontram-se detalhados 
na Nota 4. 
 
Os investimentos financeiros em associadas encontram-se detalhados na Nota 5. 
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c) Operações conjuntas 

Uma operação conjunta é um acordo conjunto pelo qual as partes que detêm o controlo 
conjunto do acordo têm direitos sobre os ativos e obrigações pelos passivos relacionados 
com esse acordo.  
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não existem operações conjuntas no Grupo. 

d) “Goodwill” 

Nas aquisições de subsidiárias após 1 de janeiro de 2010, as diferenças positivas entre a 
retribuição transferida (usualmente o custo de aquisição) acrescida da quantia dos inte-
resses que não controlam na data de aquisição e o justo valor dos ativos líquidos identifi-
cáveis e passivos assumidos dessas empresas na data de aquisição, são registadas na 
rubrica “Goodwill”. Caso a diferença seja negativa, a mesma é reconhecida como um ga-
nho do exercício na demonstração dos resultados. Os interesses que não controlam, na 
data de aquisição são mensurados pelo justo valor ou pela proporção dos mesmos no 
justo valor dos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição. 
 
As diferenças positivas entre o custo de aquisição dos investimentos em subsidiárias ad-
quiridas até 31 de dezembro de 2009, empreendimentos conjuntos e associadas e o jus-
to valor dos ativos e passivos identificáveis atribuíveis ao Grupo dessas empresas à data 
da sua aquisição, são registadas na rubrica de “Goodwill” (no caso dos investimentos em 
subsidiárias) ou no valor do investimento financeiro em empreendimentos conjuntos e 
associadas (no caso dos investimentos em empreendimentos conjuntos e em associa-
das). Caso a diferença seja negativa, a mesma é reconhecida como um ganho do exercí-
cio na demonstração dos resultados. Os interesses que não controlam incluem, no caso 
da aquisição de subsidiárias, a proporção dos mesmos no justo valor desses ativos e pas-
sivos identificáveis na data de aquisição. 
 
O “Goodwill” não é amortizado, sendo testado a cada data de relato. 
 
Qualquer perda por imparidade de “Goodwill” é registada imediatamente na demonstra-
ção dos resultados do exercício na rubrica “Perdas por imparidade e abates”, não sendo 
posteriormente revertida. 
 
Os testes de imparidade do “Goodwill” têm por base o “Net Asset Value” (“NAV”), a cada 
data de relato, das participações detidas. 
 
O NAV corresponde à avaliação, a justo valor, a cada data de relato, dos ativos líquidos 
da participada excluindo os passivos por impostos diferidos relativos aos ganhos não rea-
lizados nas propriedades de investimento. 

e) Conversão de operações de entidades estrangeiras 

São tratadas como entidades estrangeiras as que operando no estrangeiro, têm autono-
mia organizacional, económica e financeira. 
 
Os ativos e passivos das operações de entidades estrangeiras são convertidos para Euro 
utilizando as taxas de câmbio existentes à data de relato e os gastos e rendimentos e 
fluxos de caixa dessas operações são convertidos para Euro utilizando a taxa de câmbio 
média verificada no exercício. A diferença cambial resultante é registada no capital pró-
prio na rubrica de “Reserva de conversão cambial”. 
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O “Goodwill” e ajustamentos de justo valor resultantes da aquisição de entidades estran-
geiras são tratados como ativos e passivos dessa entidade e convertidos para Euro de 
acordo com a taxa de câmbio, a cada data de relato. 
 
Sempre que uma entidade estrangeira é alienada, a diferença cambial acumulada é reco-
nhecida na demonstração dos resultados como um ganho ou perda da alienação. 
 
As cotações utilizadas para conversão em Euro das contas das subsidiárias, empreendi-
mentos conjuntos e associadas estrangeiras foram as seguintes: 
 

 

 Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento compreendem, essencialmente, edifícios e outras cons-
truções em centros comerciais detidos para obter rendas ou valorização do capital ou 
ambos e não para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins 
administrativos ou para venda no curso ordinário dos negócios. 
 
As propriedades de investimento são registadas pelo seu justo valor determinado pela 
avaliação efetuada por uma entidade especializada independente (modelo do justo va-
lor). 
 
As variações no justo valor das propriedades de investimento são reconhecidas direta-
mente na demonstração dos resultados do exercício na rubrica de “Variação de valor das 
propriedades de investimento”. 
 
Os ativos do Grupo que se qualificam como propriedades de investimento só passam a 
ser reconhecidos como tal após o início da sua utilização ou, no caso das propriedades de 
investimento em desenvolvimento, quando a sua promoção passa a ser considerada irre-
versível. Até ao momento em que o ativo se qualifica como propriedade de investimento, 
o mesmo ativo é registado pelo seu custo de aquisição ou produção na rubrica de “Pro-
priedades de investimento em desenvolvimento”, como se de um ativo fixo tangível se 
tratasse (Nota 2.4) deduzido de eventuais perdas por imparidade. A partir desse momen-
to, esses ativos passam a ser contabilizados com base no correspondente justo valor. A 
diferença entre o justo valor e o custo (de aquisição ou produção) a essa data é registada 
diretamente na demonstração dos resultados na rubrica de “Variação de valor das pro-
priedades de investimento”. 
 

31.12.17 Média do ano 31.12.16 Média do ano
Real 0,25171 0,27834 0,29150 0,26105

Novo Leu da Roménia 0,21461 0,21892 0,22021 0,22270

Peso Colombiano 0,00028 0,00030 0,00032 0,00030

Dinar Argelino 0,08947 0,09150 0,00859 0,00826

Dólar de Hong Kong 0,10670 0,11386 0,12232 0,11647

Lira Turca 0,22126 0,24339 0,26931 0,29959

Yuan Renmimbi da China 0,12813 0,13122 0,13661 0,13606

Dirham Marroquino 0,08947 0,09150 0,09386 0,09217

Rublo Russo 0,01441 0,01522 0,01555 0,01357

2017 2016
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Os custos incorridos relacionados com propriedades de investimento em utilização nome-
adamente, manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (imposto 
municipal sobre imóveis no caso das propriedades de investimento localizadas em Portu-
gal), são reconhecidos como um gasto na demonstração dos resultados do exercício a 
que se referem. As melhorias relativamente às quais se estima que gerem benefícios 
económicos futuros adicionais são capitalizadas na rubrica de “Propriedades de investi-
mento”. 
 
Se uma propriedade passa a ser utilizada para uso próprio é reclassificada para a rubrica 
de “Ativos fixos tangíveis”. 
 
Os contratos de “fit-out” são contratos pelos quais o Grupo suporta parte das despesas 
incorridas com o acabamento interior da loja desse lojista. Como contrapartida, o lojista 
obriga-se a reembolsar o Grupo pelo montante investido, ao longo do prazo do contrato 
respetivo, em termos e condições que variam de contrato para contrato. Os montantes 
desembolsados pelo Grupo em contratos de “fit-out” são inicialmente registados ao custo 
de aquisição, na rubrica de “Propriedade de Investimento”, sendo posteriormente ajusta-
dos para o correspondente justo valor à data de cada relato, determinado por uma enti-
dade especializada independente e utilizando uma metodologia em tudo idêntica à utili-
zada na determinação do justo valor da propriedade de investimento à qual estes contra-
tos correspondem. As variações de justo valor dos contratos de “fit-out” são registadas 
na demonstração dos resultados, na rubrica de “Variação de valor das propriedades de 
investimento”. 

 Ativos fixos tangíveis 

Os ativos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, deduzido 
de amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 
 
As amortizações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das 
quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo 
de bens.  
 
As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil es-
timada: 

 Anos
Edifícios e outras construções 50
Equipamento básico 10
Equipamento de transporte 5
Ferramentas e utensílios 4
Equipamento administrativo 10
Outras imobilizações corpóreas 5

 
As imobilizações em curso e as propriedades de investimento em desenvolvimento en-
contram-se registadas ao custo de aquisição ou produção, deduzido de eventuais perdas 
por imparidade. Atendendo a que as mesmas correspondem essencialmente a ativos fi-
xos tangíveis que se irão qualificar no futuro como propriedades de investimento, são 
classificadas separadamente na demonstração da posição financeira na rubrica de “Pro-
priedades de investimento em desenvolvimento”.  
 
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são de-
terminadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na 
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data de alienação/abate, sendo registados pelo valor líquido na demonstração dos resul-
tados, como “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 

 Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amor-
tizações acumuladas e perdas por imparidade. Os ativos intangíveis só são reconhecidos 
se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para o Grupo, sejam 
controláveis pelo Grupo e se possa medir com fiabilidade o seu valor.  
 
Os dispêndios com atividades de pesquisa são registados como gastos no período em que 
são incorridos. 
 
Os ativos intangíveis em 31 de dezembro de 2017 compreendem essencialmente: 
 
- direitos de gestão de instalações, sendo amortizados linearmente durante o período es-
timado de utilização do direito (períodos que variam entre 10 e 15 anos); 
- “software”, que é amortizado no período estimado de utilização do mesmo (períodos 
que variam entre 3 e 5 anos). 
 
As amortizações do exercício dos ativos intangíveis são registadas na demonstração dos 
resultados na rubrica de “Amortizações e depreciações”.  

 Ativos disponíveis para venda 

Os ativos não correntes (e o conjunto de ativos e passivos a alienar com estes relaciona-
dos) são classificados como detidos para venda se é expectável que o seu valor contabi-
lístico venha a ser recuperado através da venda e não através do seu uso continuado.  
Esta condição só se considera cumprida no momento em que a venda seja altamente 
provável e o ativo (e o conjunto de ativos e passivos a alienar com este relacionado) es-
teja disponível para venda imediata nas condições atuais. Adicionalmente devem estar 
em curso ações que permitam concluir ser expectável que a venda se venha a realizar no 
prazo de 12 meses após a data de classificação nesta rubrica. 
 
Quando o Grupo está comprometido com um plano de venda que envolve a perda de 
controlo de uma subsidiária, a totalidade dos ativos e passivos dessa subsidiária são 
classificados como detidos para venda quando se verifiquem os critérios acima descritos, 
mesmo que o Grupo mantenha uma participação minoritária nessa subsidiária após a 
venda. 
 
Os ativos não correntes (e todos os ativos e passivos relacionados a alienar) classificados 
como detidos para venda são mensurados pelo menor valor entre o valor contabilístico 
ou justo valor, menos os custos relacionados com a venda. Em contrapartida, estes ati-
vos não são amortizados 

 Ativos e Passivos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na demonstração da posição financeira 
quando o Grupo se torna parte das correspondentes disposições contratuais. 
 
Os ativos financeiros são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, que é o jus-
to valor da retribuição dada, incluindo despesas de transação, exceto no caso dos ativos 
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financeiros mensurados ao justo valor através de resultados em que as despesas de 
transação são imediatamente registadas em resultados. 
 
O Grupo desreconhece ativos financeiros quando: (i) os direitos contratuais aos seus flu-
xos de caixa expiram; (ii) transfere para outra entidade os riscos e benefícios significati-
vos associados à posse dos mesmos ou; (iii) não obstante tenha retido parte mas não 
substancialmente os riscos e benefícios significativos, e tenha transferido o controlo so-
bre os mesmos.  
 
O Grupo desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação 
seja liquidada, cancelada ou expire. 
 
Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: 
 

 Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados, 
 Ativos financeiros detidos até à maturidade, 
 Empréstimos e contas a receber, 
 Ativos financeiros disponíveis para venda.  

 
Os ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados respeitam essenci-
almente aos instrumentos financeiros derivados. A mensuração subsequente destes ati-
vos financeiros é feita pelo justo valor, registado por contrapartida de resultados, exceto 
se reunirem as condições para efeitos de contabilidade de cobertura (Nota 2.8). 
 
Os ativos financeiros detidos até à maturidade são os ativos financeiros com maturidade 
fixada e em relação aos quais o Grupo tem intenção e capacidade de manter até essa 
data. No caso concreto do Grupo, não existem ativos financeiros a classificar nesta cate-
goria.  
 
Os empréstimos e contas a receber são originados no decurso normal das operações do 
Grupo, em relação aos quais não existe intenção de os negociar. Classificam-se nesta ca-
tegoria as contas a receber de clientes e outras contas a receber, os empréstimos conce-
didos a terceiros e os depósitos bancários. A mensuração subsequente destes ativos fi-
nanceiros é feita pelo custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo. 
 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são os ativos financeiros que não sejam de 
classificar em nenhuma das categorias anteriores. No caso concreto do Grupo seriam de 
classificar nesta categoria investimentos em participações financeiras que não fossem 
passíveis de classificar como subsidiárias, associadas ou entidades conjuntamente con-
troladas. À data destas demonstrações financeiras não existem ativos financeiros a clas-
sificar nesta categoria. 
 
Os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: 

 Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados, 
 Outros passivos financeiros. 

 
Os passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados, correspondem 
unicamente a instrumentos financeiros derivados. A mensuração subsequente destes 
passivos financeiros é feita pelo justo valor, registado por contrapartida de resultados, 
exceto se reunirem as condições para efeitos de contabilidade de cobertura (Nota 2.8). 
 
Os outros passivos financeiros correspondem aos restantes passivos financeiros que não 
sejam de classificar na categoria anterior. Classificam-se nesta categoria os empréstimos 
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bancários e de outras entidades, incluindo acionistas, e as contas a pagar a fornecedores 
e outras contas a pagar. A mensuração subsequente destes passivos financeiros é feita 
pelo custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo. 

a) Clientes e outras contas a receber  

As contas a receber de clientes e outras contas a receber são registadas ao custo amorti-
zado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado des-
tes ativos financeiros não difere do seu valor nominal. 

b) Empréstimos obtidos 

Os empréstimos são registados no passivo e mensurados pelo custo amortizado. 
 
Eventuais despesas incorridas com a obtenção desses empréstimos, pagas usualmente 
antecipadamente aquando da emissão dos mesmos, designadamente as comissões ban-
cárias e imposto do selo, assim como os encargos com juros e despesas similares, são 
reconhecidas pelo método do juro efetivo em resultados do exercício ao longo do período 
de vida desses empréstimos. As referidas despesas incorridas são apresentadas a deduzir 
à rubrica de ”Empréstimos bancários”. 
 
Os encargos financeiros com juros bancários e despesas similares (nomeadamente Im-
posto do selo) são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime 
do acréscimo, encontrando-se os montantes vencidos e não liquidados à data de relato, 
classificados na rubrica de “Outros passivos correntes”. 

c) Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas a fornecedores e outras contas a pagar a terceiros são registadas ao custo 
amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do 
seu valor nominal.  

d) Caixa e equivalentes de caixa 

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos 
valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesoura-
ria vencíveis a menos de três meses da data de constituição e para os quais o risco de 
alteração de valor é insignificante. 
 
Estes ativos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado des-
tes ativos financeiros não difere do seu valor nominal.  
 
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de “Caixa e equivalentes de 
caixa” compreende também os descobertos bancários incluídos na rubrica de “Emprésti-
mos bancários de curto prazo e outros empréstimos”, na demonstração da posição finan-
ceira. 

e) Instrumentos financeiros derivados 

O Grupo utiliza instrumentos financeiros derivados na gestão dos seus riscos financeiros 
relacionados com flutuação de taxa de juro, unicamente como forma de garantir a cober-
tura desses riscos. Não são utilizados instrumentos financeiros derivados com o objetivo 
de negociação (especulação).  
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Os instrumentos financeiros derivados utilizados pelo Grupo respeitam, essencialmente, a 
instrumentos de cobertura de taxa de juro de empréstimos bancários obtidos, correspon-
dendo usualmente a “swaps” ou “zero cost collars” de taxa de juro. 
 
Os instrumentos financeiros derivados são registados inicialmente pelo seu justo valor na 
data em que são contratados. Em cada data de relato são remensurados ao justo valor, 
sendo o correspondente ganho ou perda de remensuração registado de imediato em re-
sultados, salvo se tais instrumentos forem designados como instrumentos de cobertura. 
Quando forem designados como instrumento de cobertura (Nota 2.8), o correspondente 
ganho ou perda de remensuração é registado por contrapartida da rubrica de “Reserva 
de cobertura” no capital próprio, sendo transferido para resultados quando a posição co-
berta afetar resultados. 
 
Um instrumento financeiro derivado com um justo valor positivo é reconhecido na rubrica 
“Instrumentos financeiros derivados” como um ativo financeiro. Um instrumento financei-
ro derivado com um justo valor negativo é reconhecido na mesma rubrica mas como um 
passivo financeiro.  
 
Um instrumento financeiro derivado é apresentado como não corrente se a sua maturi-
dade remanescente for superior a 12 meses e não for expectável a sua realização ou li-
quidação nesse prazo. 
 
Nas situações em que existam derivados embutidos em outros instrumentos financeiros, 
ou outros contratos de acolhimento, os mesmos são tratados como derivados separados 
nas situações em que os riscos e características não estejam intimamente relacionados 
com os contratos de acolhimento, e nas situações em que os contratos de acolhimento 
não sejam apresentados pelo seu justo valor com os ganhos ou perdas não realizadas 
registados na demonstração dos resultados. 

 Contabilidade de cobertura 

Conforme referido acima, o Grupo utiliza instrumentos financeiros derivados (usualmente 
“swaps” e “zero cost collars”) na cobertura do risco de alteração de taxa de juro dos em-
préstimos bancários do Grupo (“cash flow hedge”). O montante dos empréstimos, prazos 
de vencimento dos juros e planos de reembolso dos empréstimos subjacentes a esses 
instrumentos financeiros de cobertura de taxa de juro são, usualmente, em tudo idênti-
cos às condições estabelecidas para os empréstimos contratados correspondentes, pelo 
que usualmente configuram relações perfeitas de cobertura. 
 
Os critérios para classificar os instrumentos financeiros derivados de cobertura de taxa 
de juro como “cash flow hedges” são os seguintes: 
 

 Espera-se que a cobertura seja altamente eficaz ao conseguir a compensação de 
alterações no justo valor ou nos fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto; 

 A eficácia da cobertura pode ser mensurada com fiabilidade; 
 Existe adequada documentação sobre a transação a ser coberta no início da co-

bertura; 
 A transação prevista objeto de cobertura é altamente provável. 

 
Os instrumentos financeiros derivados de cobertura utilizados pelo Grupo na cobertura 
dos riscos de taxa de juro dos empréstimos obtidos são inicialmente registados pelo seu 
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custo, se algum, e subsequentemente reavaliados para o correspondente justo valor. As 
alterações de justo valor destes instrumentos financeiros derivados são registadas, nos 
casos em que esses instrumentos financeiros derivados sejam eficazes para efeitos de 
contabilidade de cobertura, no capital próprio na rubrica de “Reserva de cobertura”, sen-
do transferidos para resultados no mesmo período em que o instrumento objeto de co-
bertura afeta resultados e, nas situações em que para efeitos de contabilidade de cober-
tura os testes efetuados demonstrem ineficácia na cobertura ao abrigo da IAS 39, as al-
terações de justo valor são registadas por contrapartida da demonstração dos resultados.  
 
A contabilidade de cobertura de instrumentos financeiros derivados é descontinuada 
quando o instrumento se vence ou é vendido. Nas situações em que o instrumento deri-
vado deixe de ser qualificado como instrumento de cobertura, as diferenças de justo va-
lor acumuladas e diferidas em capital próprio na rubrica “Reservas de cobertura” são 
transferidas para resultados do exercício, ou para o valor contabilístico do ativo nas tran-
sações objeto de cobertura que lhes deram origem, e as reavaliações subsequentes são 
registadas diretamente nas rubricas da demonstração dos resultados. 

 Locações 

Os contratos de locação são classificados como: (i) locações financeiras se através deles 
forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse; e 
como (ii) locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente 
todos os riscos e vantagens inerentes à posse. 
 
A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substân-
cia e não da forma do contrato. 
 
Locações em que o Grupo age como locatário 
 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como 
as correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reco-
nhecendo-se o ativo adquirido e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o pla-
no financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e a valo-
rização das propriedades de investimento ou as amortizações do ativo fixo tangível são 
reconhecidos na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam. 
 
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como 
gasto na demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato 
de locação. 
 
Locações em que o Grupo age como locador 
 
As locações em que o Grupo age como locador referem-se aos contratos com os lojistas 
dos centros comerciais. Os contratos com os lojistas dos centros comerciais são estabele-
cidos usualmente por um período de seis anos e preveem por norma o pagamento de 
uma renda fixa mensal, debitada antecipadamente, uma renda variável, debitada nos 
casos em que as vendas mensais do lojista excedem o limite definido contratualmente e 
o pagamento da quota-parte nas despesas de manutenção geral do centro comercial 
(despesas comuns). Pode igualmente ser estabelecido nos contratos o pagamento de um 
direito de ingresso pelo lojista e a concessão pelo locador de descontos contratuais (usu-
almente nos primeiros três anos do contrato) na renda fixa. Os contratos podem ser re-
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novados ou revogados por ambas as partes, sendo que no caso de revogação por parte 
do locador, este poderá ter de pagar uma compensação (indemnização) ao lojista. 
 
De acordo com as respetivas condições estes contratos são classificados como locações 
operacionais, sendo as rendas devidas (rendas fixas e variáveis) e as quotas-partes nas 
despesas de manutenção (despesas comuns), reconhecidas como rédito na demonstra-
ção dos resultados no exercício a que respeitam. Os gastos (nomeadamente os descon-
tos na renda fixa, descontos extracontratuais acordados e concedidos casuisticamente e 
indemnizações) assim como os direitos de ingresso e taxas de cessão relativos às loca-
ções operacionais são reconhecidos como gasto ou rendimento na demonstração dos re-
sultados no período em que incorridos ou recebidos. Este procedimento é consistente 
com o adotado pela entidade especializada independente que determina o justo valor das 
propriedades de investimento a que os contratos de locação pertencem, mencionada na 
Nota 2.3. 

 Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhe-
cidos como gasto à medida que são incorridos. 
 
Os encargos financeiros de empréstimos obtidos diretamente relacionados com a aquisi-
ção, construção ou produção de propriedades de investimento em desenvolvimento são 
capitalizados fazendo parte do custo do ativo. O início da capitalização destes encargos 
começa após o início da preparação das atividades de construção ou desenvolvimento do 
ativo e é interrompida após o início de utilização ou final de produção ou construção do 
ativo ou quando o ativo em causa se encontra suspenso. Quaisquer rendimentos finan-
ceiros gerados por empréstimos obtidos antecipadamente e alocáveis a um investimento 
específico são deduzidos aos gastos financeiros elegíveis para capitalização. 

 Provisões 

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, o Grupo tem uma obrigação 
presente (legal ou implícita) resultante dum evento passado e é provável que para a re-
solução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e que o montante da obrigação 
possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada relato e 
são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 
 
As provisões para gastos de reestruturação são reconhecidas pelo Grupo sempre que 
exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comu-
nicado às partes envolvidas. 

 Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento do exercício inclui o imposto corrente e o imposto diferido. 
 
O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis 
(os quais diferem dos resultados contabilísticos) das empresas incluídas na consolidação 
de acordo com as regras fiscais em vigor no local da sede de cada empresa do Grupo. 
 
Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade de balan-
ço e refletem as diferenças temporárias entre o montante dos ativos e passivos para efei-
tos de reporte contabilístico e os seus respetivos montantes para efeitos de tributação. 
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Os ativos e passivos por impostos diferidos não são reconhecidos quando as diferenças 
temporárias resultem de “Goodwill” ou do reconhecimento inicial de ativos e passivos que 
não através de operações de concentração empresarial. 
 
Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utili-
zando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das di-
ferenças temporárias, com base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja 
formal ou substancialmente emitida à data de relato. 
 
Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expectati-
vas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para utilizar esses impostos diferidos 
ativos. À data de cada relato é efetuada uma revisão desses impostos diferidos, sendo os 
mesmos reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. 
 
Os impostos diferidos são registados como gasto ou rendimento do exercício, exceto se 
resultarem de itens registados diretamente em capital próprio, situação em que o impos-
to diferido é também registado na mesma rubrica. 

 Rédito  

O rédito do Grupo respeita essencialmente aos rendimentos das propriedades de inves-
timento por via dos contratos de locação operacional e às prestações de serviços relacio-
nadas com a gestão das despesas comuns dos condomínios dos centros comerciais, ex-
ploração de parques de estacionamento de alguns centros comerciais e fees de serviços 
de gestão e de desenvolvimento de centros comerciais.  
 
O rédito relacionado com os rendimentos das propriedades de investimento por via dos 
contratos de locação operacional celebrados com os lojistas dos centros comerciais (Nota 
2.9) é reconhecido no exercício a que respeita como segue: 
 
- Renda fixa  
 
Este rendimento é debitado antecipadamente, no mês anterior àquele a que respeita, 
sendo reconhecido na demonstração dos resultados no período a que respeita. 
 
- Renda variável 
 
Este rendimento é contingente e devido quando as vendas ultrapassam o limite definido 
no contrato de locação. Assim este rendimento é registado numa ótica de especialização 
dos exercícios. 
 
 Restantes rendimentos e gastos 
 
O rédito decorrente de direitos de ingresso é reconhecido na demonstração dos resulta-
dos quando recebido dos lojistas na rubrica de “Outros rendimentos operacionais” e o 
rédito decorrente das taxas de cessão nas lojas é reconhecido na demonstração dos re-
sultados na rubrica de “Prestações de serviços”, quando faturados aos lojistas. Os des-
contos contratuais e extracontratuais concedidos sobre a renda fixa e as compensações 
são reconhecidos na demonstração dos resultados nas rubricas de “Prestações de servi-
ços” (a deduzir às mesmas) e de “Outros gastos operacionais”, respetivamente, quando 
concedidos aos lojistas. 
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Este procedimento é adotado por ser consistente com o utilizado pelo avaliador das pro-
priedades de investimento (Nota 2.3). 
 
Descontos extracontratuais que venham a ser acordados casuisticamente com os lojistas, 
são registados quando atribuídos e no período a que respeitam, na demonstração dos 
resultados a deduzir à rubrica de “Prestações de serviços”. 
 
O rédito decorrente das prestações de serviços relacionadas com a gestão das despesas 
comuns dos condomínios dos centros comerciais, exploração de parques de estaciona-
mento de alguns centros comerciais e “fees” de gestão e de desenvolvimento de centros 
comerciais são reconhecidos na demonstração dos resultados no exercício a que respei-
tam, de acordo com o regime do acréscimo e observando a fase de acabamento do servi-
ço à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas: 
 

 o montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
 é provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a 

Grupo; 
 os gastos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fi-

abilidade; e 
 a fase de acabamento da transação/serviço à data de relato pode ser mensurada 

com fiabilidade. 
 
Os dividendos são reconhecidos como um ganho no exercício em que são atribuídos. 

 Regime contabilístico do acréscimo e diferimentos 

Os rendimentos e gastos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, indepen-
dentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os rendimentos e gastos cujo 
valor real não seja conhecido são estimados. 
 
Nas rubricas de “Outros ativos correntes” e “Outros passivos correntes”, são registados 
os gastos e rendimentos imputáveis ao exercício corrente e cuja liquidação ou recebi-
mento apenas ocorrerá em exercícios futuros, bem como os valores pagos e os recebidos 
que já ocorreram à data de relato mas que respeitam a exercícios futuros, os quais serão 
imputadas aos resultados do exercício económico correspondente. 

 Imparidade de ativos  

a) Ativos não financeiros, exceto ”Goodwill” 

Excetuando as propriedades de investimento (Nota 2.3) e os ativos por impostos diferi-
dos (Nota 2.12), é efetuada uma avaliação de imparidade a cada data de relato e sempre 
que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o mon-
tante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperado. Sempre que o 
montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável é 
reconhecida uma perda por imparidade registada na demonstração dos resultados na ru-
brica de “Perdas por imparidade e abates”.  
 
A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço 
de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação 
ao alcance das partes envolvidas, deduzido dos gastos diretamente atribuíveis à aliena-
ção. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são es-



 

 
SONAE SIERRA CONTAS CONSOLIDADAS 2017  17/74 

perados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida 
útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de 
não ser possível, da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. 
 
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada 
quando existem indícios de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou 
diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos 
resultados como resultados operacionais. Contudo, a reversão da perda por imparidade é 
efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou de-
preciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anterio-
res.  

b) Ativos financeiros (usualmente contas a receber, no caso do Grupo) 

Sempre que existam indicadores objetivos de que o Grupo não irá receber os montantes 
a que tinha direito de acordo com o acordado entre as partes é registada uma perda por 
imparidade na demonstração dos resultados. Os indicadores utilizados pelo Grupo na 
identificação de indícios de imparidade são os seguintes: 
 

 Incumprimento de prazo de vencimento e/ou de outras cláusulas acordadas entre 
as partes; 

 Dificuldades financeiras do devedor; 
 Probabilidade de falência do devedor. 
 

Sempre que se verifiquem estes indícios é analisada a existência de perdas por imparida-
de, que é determinada pela diferença entre a quantia escriturada do ativo e o seu corres-
pondente valor recuperável. 
 
As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica “Provisões e imparida-
des de contas a receber” no período em que são determinadas.  
 
Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui esta é revertida por 
resultados, e registada na rubrica “Outros rendimentos operacionais”. 

 Saldos e transações expressos em moeda estrangeira 

As transações em outras divisas que não Euro são registadas às taxas em vigor na data 
da transação.  
 
Em cada data de relato, os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangei-
ra são convertidos para Euro utilizando as taxas de câmbio vigentes naquela data (Nota 
2.2.e)). 
 
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as 
taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, 
dos pagamentos ou à data de relato, foram registadas como rendimentos e gastos na 
demonstração dos resultados do exercício. 

 Classificação da demonstração da posição financeira 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data de relato são clas-
sificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. 
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 Ativos e passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consoli-
dadas. Os passivos contingentes são divulgados exceto se a possibilidade de existir um 
efluxo de recursos, englobando benefícios económicos, for remota. 
 
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolida-
das. Os ativos contingentes são divulgados quando é provável a existência de um influxo 
económico futuro.  

 Política de gestão de risco 

No desenvolvimento da sua atividade o Grupo encontra-se exposto a uma variedade de 
riscos: risco de mercado (incluindo risco de taxa de câmbio, risco de taxa de juro e risco 
de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global do 
Grupo é focado na imprevisibilidade dos mercados financeiros e procura minimizar os 
efeitos adversos que daí advêm para o seu desempenho financeiro. 
 
A gestão de risco do Grupo é controlada pelo departamento financeiro da Sonae Sierra, 
de acordo com políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. Nesse sentido, o 
Conselho de Administração tem definido por escrito os principais princípios de gestão de 
risco globais e bem assim políticas específicas para algumas áreas, como sejam a cober-
tura de risco de taxa de câmbio, risco de taxa de juro e risco de crédito. 

a) Risco de taxa de câmbio 

A atividade operacional de cada empresa incluída na consolidação é desenvolvida essen-
cialmente no país em que opera e consequentemente a grande maioria das suas transa-
ções são mantidas na divisa do país em que a participada opera. A política de cobertura 
deste risco específico por cada uma das participadas passa por evitar, sempre que possí-
vel, a contratação de serviços expressos em divisas. 
 
Relativamente a financiamentos obtidos e atendendo a que a atividade operacional do 
Grupo é fundamentalmente efetuada em Euros, o Grupo definiu por regra obter financi-
amentos expressos também em Euros, de forma a reduzir o risco de variação cambial. 

b) Risco de crédito 

O risco de crédito do Grupo resulta essencialmente do risco de crédito dos lojistas dos 
centros comerciais geridos pelo Grupo e das restantes dívidas de terceiros. O acompa-
nhamento do risco de crédito dos lojistas dos centros comerciais, é efetuado pela ade-
quada avaliação de risco efetuada antes da aceitação de lojistas nos centros comerciais e 
pelo adequado acompanhamento dos limites de crédito atribuídos a cada lojista.  

c) Risco de liquidez 

As necessidades de tesouraria são geridas pelo departamento financeiro do Grupo, que 
duma forma adequada e oportuna, gere os excessos e défices de liquidez em cada uma 
das empresas do Grupo Sonae Sierra. As necessidades pontuais de tesouraria são cober-
tas pelo controlo das contas a receber e pela manutenção de adequados limites de crédi-
to acordados pelo Grupo com entidades bancárias.  
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d) Risco de taxa de juro 

As receitas e “cash-flows” do Grupo são influenciadas pela variação de taxas de juro, na 
medida em que as disponibilidades da Empresa e os eventuais financiamentos concedidos 
a outras empresas do Grupo, se encontram dependentes da evolução das taxas de juro 
em Euro, as quais têm, historicamente, uma volatilidade baixa.  
 
Em financiamentos de longo prazo, como forma de cobrir a eventual variação de taxa de 
juro a longo prazo, o Grupo contrata, sempre que apropriado, instrumentos financeiros 
derivados de cobertura de taxa de juro (“swaps”, “zero cost collars” ou “caps”). Em al-
gumas situações optou-se por fixar a taxa de juro dos financiamentos. 
 
Análise de Sensibilidade da Taxa de Juro 
 
A análise de sensibilidade abaixo foi calculada com base na exposição às taxas de juro 
para os instrumentos financeiros (derivados e não derivados) existentes no período em 
análise. Para os ativos e passivos com taxa variável, foram considerados os seguintes 
pressupostos: 

 As alterações nas taxas de juro do mercado afetam o montante de juros a receber 
ou a pagar, dos instrumentos financeiros indexados a taxas variáveis e, no caso de 
taxas fixas contratadas no período em análise, as alterações da taxa de juro afetam 
também esta componente; 

 As alterações nas taxas de juro do mercado só influenciam o montante de juro a re-
ceber ou a pagar dos instrumentos financeiros com taxa fixa, se os mesmos forem 
registados pelo seu justo valor. Como tal, todos os instrumentos financeiros com 
taxas de juros fixas registados ao custo amortizado, não estão sujeitos ao risco de 
taxa de juro, tal como definido na IFRS 7; 

 No caso de instrumentos designados para cobertura do justo valor, quando as alte-
rações no justo valor do instrumento coberto e do instrumento de cobertura atribuí-
veis a movimentos de taxa de juro são compensados quase por completo na de-
monstração dos resultados no mesmo exercício, estes instrumentos financeiros 
também não são considerados como expostos ao risco de taxa de juro; 

 As alterações nas taxas de juro do mercado afetam o justo valor dos derivados de 
cobertura; 

 O justo valor dos instrumentos financeiros derivados ("swaps", "zero cost collars" ou 
"caps") e de outros ativos e passivos financeiros é estimado descontando para o 
momento presente os fluxos de caixa futuros às taxas de juro de mercado existen-
tes no final de cada ano, e assumindo uma variação paralela nas curvas das "yi-
elds"; e, 

 Para efeitos da análise da sensibilidade, essa análise é realizada com base em todos 
os instrumentos financeiros existentes durante o exercício.  

 
As análises de sensibilidade pressupõem a manipulação de uma variável mantendo todas 
as outras constantes. Na realidade, este pressuposto dificilmente se verifica, e as altera-
ções em alguns dos pressupostos poderão estar correlacionadas. 
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Se as taxas de juro tivessem sido 75 pontos base superiores e todas as outras variáveis 
permanecessem constantes, pressuposto que dificilmente ocorrerá dada a correlação 
com outras variáveis, o impacto no resultado líquido e nas outras reservas do Grupo teria 
sido o seguinte: 
 

 
 
(1) devido essencialmente à exposição do Grupo às taxas de juro nos seus empréstimos de taxa variável; 
(2) devido essencialmente às alterações no justo valor dos derivados de cobertura eficientes. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não foi preparada a análise de sensibilidade das 
taxas de juro caso as mesmas descessem 25 pontos base uma vez que a Euribor em 
2017 e 2016 estava muito próxima dos 0,25%. 
 
De acordo com a opinião do Conselho de Administração a análise de sensibilidade é re-
presentativa do risco inerente à taxa de juro do ano e os gastos poderão não refletir a 
exposição durante o exercício, em consequência de eventuais pagamentos efetuados. 
  

+75 p.b. +75 p.b.

Resultado Liquido (1) (781) (798)
Outras Reservas (2) 79 268

20162017
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 Classes de ativos e passivos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros, de acordo com as politicas descritas na Nota 2.7, foram 
classificados como segue: 
 
Ativos Financeiros 
 

 

Empréstimos e 
contas a receber

Derivados de 
cobertura
(Nota 18) Total

A 31 de dezembro de 2017

Ativos não correntes
Instrumentos financeiros derivados 1.319 1.319
Acionistas 130.604 130.604
Outros ativos não correntes 3.288 3.288

133.892 1.319 135.211
Ativos correntes

Clientes 22.354 22.354
Acionistas 5.680 5.680
Outras dividas de terceiros 53.756 53.756
Caixa e equivalentes de caixa 68.145 68.145

149.935 - 149.935
283.827 1.319 285.146

A 31 de dezembro de 2016

Ativos não correntes
Instrumentos financeiros derivados 1.491 1.491
Acionistas 86.639 86.639
Outros ativos não correntes 3.644 3.644

90.283 1.491 91.774
Ativos correntes

Clientes 21.156 21.156
Acionistas 32.532 32.532
Outras dividas de terceiros 12.164 12.164
Caixa e equivalentes de caixa 149.628 149.628

215.480 - 215.480
305.763 1.491 307.254
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Passivos Financeiros 
 

 

 Julgamentos e estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram utilizadas estimativas que 
afetam as quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas 
de rendimentos e gastos durante o período de reporte.  
 
As estimativas foram determinadas com base no melhor conhecimento existente, à data 
de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso e bem 
assim na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer 
situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de relato, não fo-
ram considerados nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram 
posteriormente à data das demonstrações financeiras consolidadas, serão corrigidas em 
resultados de forma prospetiva, conforme disposto pela IAS 8. 
 
  

Justo valor

Derivados de 
cobertura
(Nota 18)

Passivos 
financeiros 

registados pelo 
custo amortizado Total

Level 2

A 31 de dezembro de 2017

Passivos não correntes:
Empréstimos bancários 198.186 198.186 212.692
Instrumentos financeiros derivados 203 203
Acionistas 3.757 3.757
Fornecedores 22 22
Outros credores não correntes 6.193 6.193

203 208.158 208.361
Passivos correntes

Parcela CP dos Empréstimos bancários MLP 71.763 71.763 76.659
Empréstimos bancários de curto prazo 25.000 25.000
Empréstimos obrigacionistas 74.850 74.850 75.148
Acionistas 3.764 3.764
Fornecedores 5.868 5.868
Outras dividas a terceiros 8.808 8.808

- 190.053 190.053
203 398.211 398.414

A 31 de dezembro de 2016

Passivos não correntes:
Empréstimos bancários 292.580 292.580 317.019
Empréstimos obrigacionistas 74.575 74.575 79.124
Instrumentos financeiros derivados 1.319 1.319
Acionistas 3.717 3.717
Fornecedores 72 72
Outros credores não correntes 8.671 8.671

1.319 379.615 380.934
Passivos correntes

Parcela CP dos Empréstimos bancários MLP 27.996 27.996 29.342
Empréstimos bancários de curto prazo 25.000 25.000
Acionistas 3.764 3.764
Fornecedores 9.688 9.688
Outras dividas a terceiros 9.111 9.111

- 75.559 75.559
1.319 455.174 456.493

Valor contabilistico
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As principais estimativas utilizadas pelo Grupo, respeitam à mensuração pelo justo valor, 
nomeadamente em relação a propriedades de investimento, “Goodwill” e instrumentos 
financeiros derivados e ativos por impostos diferidos, como segue: 

a) Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento em operação são registadas pelo seu justo valor deter-
minado pela avaliação efetuada por entidades especializadas independentes. Essas avali-
ações são baseadas em vários pressupostos, incluindo a estimativa futura de ganhos e 
perdas de cada propriedade e a utilização de uma taxa de desconto apropriada. 
 
As propriedades de investimento em desenvolvimento são mensuradas ao custo; o Grupo 
segue o procedimento de, numa base anual, avaliar a sua realização, através de avalia-
ções efetuadas por entidades especializadas independentes e/ou análises efetuadas in-
ternamente, nas quais são considerados os “cash-flows” líquidos esperados dessas pro-
priedades.  

b) Instrumentos financeiros derivados 

Os instrumentos financeiros derivados são usualmente utilizados pelo Grupo para efeitos 
de cobertura de fluxos de caixa e consistem basicamente em “swaps” de taxa de juro 
(“Interest Rate Swap”) e “Zero Cost Collars”. A determinação do justo valor destes ins-
trumentos financeiros derivados é, no final de cada exercício económico, efetuada por 
avaliadores externos (usualmente pela entidade com quem o instrumento financeiro de-
rivado foi contratado). O justo valor determinado por essas entidades é também testado 
internamente, de forma a revalidar a avaliação efetuada por esses terceiros. 

c) “Goodwill” 

Os testes de imparidade efetuados ao “Goodwill” têm por base o Net Asset Value (“NAV”) 
à data de relato, das participações financeiras correspondentes. 

d) Ativos por impostos diferidos 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expectati-
vas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para utilizar esses impostos diferidos 
ativos. No final de cada exercício é efetuada uma revisão desses impostos diferidos, sen-
do os mesmos reduzidos sempre que deixe de ser provável a sua utilização futura. A re-
visão efetuada tem por base as projeções de atividade futura da sociedade correspon-
dente. 

e) Outros ativos e passivos  

Em relação a outros ativos e passivos, como seja o IVA a ser reembolsado pelas autori-
dades fiscais e os processos legais e fiscais que estejam refletidos nas demonstrações 
financeiras da empresa, o Conselho de Administração tem como procedimento consultar 
os seus departamentos legal e fiscal que obtêm pareceres de entidades terceiras para 
determinar a probabilidade de recebimento/pagamento desses valores, de forma a aferir 
acerca da necessidade de reconhecer eventuais perdas por imparidade ou provisões, 
consoante se trate de um ativo ou passivo. 
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Os principais pressupostos utilizados nas estimativas utilizadas pelo Grupo, encontram-se 
divulgados nas notas correspondentes do anexo. 

 Segmentos Operacionais 

Os segmentos operacionais são reportados em conformidade com a informação utilizada 
internamente pelos órgãos de gestão do Grupo. 

 Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do relato que proporcionem informação adicional sobre condições 
que existiam a essa data (“adjusting events”) são refletidos nas demonstrações financei-
ras. Os eventos após a data do relato que proporcionem informação sobre condições que 
ocorram após essa data (“non adjusting events”) são divulgados nas demonstrações fi-
nanceiras consolidadas, se materiais. 

3 SUBSIDIÁRIAS 

As subsidiárias do grupo, suas sedes sociais e proporção do capital detido em 31 de de-
zembro de 2017 e 2016, são as seguintes: 
 

Percentagem de 
 capital e direitos 
 Sede de voto detidos 
 Firma Social 31.12.17 31.12.16

Empresa mãe  
Sonae Sierra, SGPS, S.A. Maia (Portugal) - -

Subsidiárias  

Serviços Corporativos  
Sierra Services Holland B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%

Investimento  
1) 3shoppings - Holding, SGPS, S.A. Maia (Portugal) 20,00% 50,10%

ALEXA Holding GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00%
ALEXA Shopping Centre GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00%

2) Axnae Spain Holdings, S.L. Madrid (Espanha) 100,00% -
 Cascaishopping-Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 57,24% 57,24%

3) Cascaishopping Holding I, SGPS, S.A. Maia (Portugal) - 57,24%
 Coimbrashopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 50,10% 50,10%
 Dos Mares - Shopping Centre B.V.  Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10%
 Dos Mares-Shopping Centre, S.A. Madrid (Espanha) 50,10% 50,10%
 Gli Orsi Shopping Centre 1 Srl Milão (Itália) 100,00% 100,00%

1) Guimarãeshopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 20,00% 50,10%
 Iberian Holdings Spain, S.L. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00%
 Land Retail B.V. Amesterdão (Holanda) 64,37% 64,37%
 Luz del Tajo B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10%

1) Maiashopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 20,00% 50,10%
 Paracentro - Gestão de Galerias Comerciais, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00%
 Plaza Eboli – Centro Comercial S.A. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00%
 Plaza Mayor Parque de Ócio B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10%
 Plaza Mayor Parque de Ocio, S.A. Madrid (Espanha) 50,10% 50,10%
 Plaza Mayor Shopping B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10%
 Plaza Mayor Shopping, S.A. Madrid (Espanha) 50,10% 50,10%
 River Plaza B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 River Plaza Mall, Srl Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00%
 Shopping Centre Parque Principado B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10%
 Sierra Berlin Holding B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
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Percentagem de 

 capital e direitos 
 Sede de voto detidos
 Firma Social 31.12.17 31.12.16

 Sierra Core Assets Holdings, B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10%
 Sierra European Retail Real Estate Assets Holdings B.V. Amesterdão (Holanda) 50,10% 50,10%
 Sierra GP Limited  Guernsey 100,00% 100,00%
 Sierra Investments (Holland) 1 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Sierra Investments (Holland) 2 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Sierra Investments Holdings B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Sierra Investments SGPS, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00%

2) Sierra Parma Project BV Amesterdão (Holanda) 100,00% -
 Sierra Retail Ventures BV Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Sierra Solingen Holding GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00%
 Sierra Spain Malaga Holdings, S.L. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00%
 SPF - Sierra Portugal Luxemburgo 100,00% 100,00%
 

Serviços  
Sierra Germany GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00%

 Sierra Italy Srl Milão (Itália) 100,00% 100,00%
 Sierra Management, SGPS, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00%
 Sierra Maroc Services SARL Casablanca (Marrocos) 100,00% 100,00%
 Sierra Portugal, S.A. Lisboa (Portugal) 100,00% 100,00%
 Sierra Romania Shopping Centers Services, SRL  Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00%
 Sierra Spain, Shopping Centers Services, S.A. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00%
 Sierra Turkey Gayrimenkul Yönetim Pazarlama ve Danışmanlık 

A.Ş. Istambul (Turquia) 100,00% 100,00%
 

"Developments"  
ARP Alverca Retail Park, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00%

 CCCB Caldas da Rainha - Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00%
4) Dortmund Tower GmbH Dusseldorf (Alemanha) - 100,00%

 Ioannina Development of Shopping Centres, S.A. Atenas (Grécia) 100,00% 100,00%
 Parque de Famalicão - Empreendimentos Imobiliários, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00%
 Project Sierra 2 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Project Sierra 10 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Project Sierra 11 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Project Sierra 12 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Project Sierra Four, SA Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00%

4) Project Sierra Germany 2 (two) - Shopping Centre, GmbH Dusseldorf (Alemanha) - 100,00%
 Project Sierra Germany 4 (four) - Shopping Centre, GmbH Dusseldorf (Alemanha) 100,00% 100,00%
 Project Sierra Spain 1 B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Project Sierra Spain 2- Centro Comercial S.A. Madrid (Espanha) 100,00% 100,00%
 Project Sierra Cúcuta B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%

4) Project Sierra Two, Srl Bucareste (Roménia) - 100,00%
 Microcom Doi, Srl Bucareste (Roménia) 100,00% 100,00%
 Sierra Greece, S.A. Atenas (Grécia) 100,00% 100,00%
 Sierra Developments Holding B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Sierra Developments, SGPS, S.A. Maia (Portugal) 100,00% 100,00%
 Sierra Maroc, SARL Casablanca (Marrocos) 100,00% 100,00%
 Sierra Project Nürnberg B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Sierra Real Estate Greece B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Sierra Zenata Project B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 Weiterstadt Shopping B.V. Amesterdão (Holanda) 100,00% 100,00%
 

1) Em dezembro de 2017 o Grupo alienou 30,1% destas subsidiárias retendo um interesse minoritário de 20%.  
2) Empresas incorporadas em 2017. 
3) Subsidiária fusionada na subsidiária Cascaishopping-Centro Comercial, S.A. com efeitos a 1 de janeiro de 2017. 
4) Subsidiárias liquidadas em 2017. 

 
 
Estas subsidiárias foram incluídas na consolidação pelo método de consolidação integral, 
conforme indicado na Nota 2.2.a).  
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4 EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS  

Os empreendimentos conjuntos, suas sedes sociais e proporção do capital detido em 31 
de dezembro de 2017 e 2016, são os seguintes: 
 

 Percentagem de 
 capital e direitos 
  de voto detidos 
 Firma Sede social 31.12.17 31.12.16

 Investimento    
 Empresas detidas pela Sierra BV   

Arrábidashopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal)  25,05% 25,05%
Centro Colombo- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal)  25,05% 25,05%
Centro Vasco da Gama - Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal)  25,05% 25,05%
DOC Malaga Holdings S.L. Madrid (Espanha) 25,05% 25,05%
DOC Malaga SITECO, S.L.U. Madrid (Espanha) 25,05% 25,05%
Gaiashopping I- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal)  25,05% 25,05%
Gaiashopping II- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal)  25,05% 25,05%
Harvey Dos Iberica, S.L. Madrid (Espanha) 25,05% 25,05%

1) Iberian Assets, S.A. Madrid (Espanha) 25,05% 24,95%
Madeirashopping- Centro Comercial, S.A. Funchal (Portugal) 25,05% 25,05%
Norte Shopping Retail and Leisure Centre B.V. Amesterdão (Holanda) 25,05% 25,05%
Norteshopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal)  25,05% 25,05%
Parque Atlântico Shopping - Centro Comercial, S.A.  Ponta Delgada (Portugal) 25,05% 25,05%
Shopping Centre Colombo Holding B.V. Amesterdão (Holanda) 25,05% 25,05%
VdG Holding BV Amesterdão (Holanda) 25,05% 25,05%
Via Catarina- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal)  25,05% 25,05%

Outras empresas de investimento 
2) Colombo Towers Holding, B.V. The Hague (Holanda) - 50,00%

Freccia Rossa- Shopping Centre Srl  Milão (Itália) 50,00% 50,00%
Larissa Development of Shopping Centres, S.A. Atenas (Grécia) 50,00% 50,00%
Pantheon Plaza B.V. Amesterdão (Holanda) 50,00% 50,00%
Parklake Shopping S.A. Bucareste (Roménia) 50,00% 50,00%
Plenerg SRL Bucareste (Roménia) 50,00% 50,00%
Solingen Shopping Centre GmbH Dusseldorf (Alemanha) 50,00% 50,00%

"Developments"  
Aegean Park Constructions Real Estate and Development, S.A. Atenas (Grécia) 50,00% 50,00%
Park Avenue Developement of Shopping Centers S.A. Atenas (Grécia) 50,00% 50,00%
Proyecto Cúcuta S.A.S. Santiago de Cali (Colômbia) 50,00% 50,00%
SC Aegean  B.V. Amesterdão (Holanda) 50,00% 50,00%
Sierra Central S.A.S. Santiago de Cali (Colômbia) 50,00% 50,00%

Brasil  
Fundo Investimento Imobiliário Parque Dom Pedro Shopping Center Rio de Janeiro (Brasil) 20,68% 20,68%
Fundo Investimento Imobiliário Shop. Parque Dom Pedro Rio de Janeiro (Brasil) 31,56% 31,56%
Parque D. Pedro 1 B.V. Sarl Luxemburgo 50,00% 50,00%
Pátio Boavista Shopping, Ltda. São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%
Pátio Goiânia Shopping, Ltda. São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%
Pátio Londrina Empreendimentos e Participações, Ltda. São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%
Pátio São Bernardo Shopping Ltda São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%
Pátio Sertório Shopping Ltda Manaus (Brasil) 33,32% 33,32%
Pátio Uberlândia Shopping Ltda São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%
Sierra Brazil 1 B.V. Amesterdão (Holanda) 50,00% 50,00%
Sierra Investimentos Brasil Ltda São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%
Sonae Sierra Brasil, S.A. São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%
Sonae Sierra Brazil B.V. Sarl Luxemburgo 50,00% 50,00%
Unishopping Consultoria Imobiliária Lda São Paulo (Brasil) 33,32% 33,32%

1) A empresa adquiriu a totalidade dos minoritários. 
2) Empresa liquidada em 2017. 
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O detalhe dos empreendimentos conjuntos do Grupo em 31 de dezembro de 2017 e 
2016, é o seguinte: 
 

 
 

Capital Resultado % Valor Proporção ResultadoDividendos
próprio líquido detida (*)contabilísticono resultado ajustado (**) recebidos

Investimento
Empresas detidas pela Sierra BV
Arrábidashopping- Centro Comercial, S.A. 59.478 13.925 50,00% 29.739 6.963 2.609 3.500

1) Gaiashopping I- Centro Comercial, S.A. 69.374 16.282 50,00% 34.687 8.141 2.566 3.766
Harvey Dos Iberica, S.L. 8.548 181 50,00% 4.274 90 90 -
Iberian Assets, S.A 272.527 28.479 50,00% 136.264 14.184 7.183 -
Goodwill Iberian 6.471 -
Madeirashopping- Centro Comercial, S.A. 38.193 8.662 50,00% 19.097 4.331 1.287 1.910

2) Norte Shopping Retail and Leisure Centre  B.V. 291.988 37.011 50,00% 145.994 18.505 7.318 9.300
Parque Atlântico Shopping - Centro Comercial, S.A. 39.588 6.451 50,00% 19.794 3.226 1.264 1.500

3) Shopping Centre Colombo Holding B.V. 497.991 82.936 50,00% 248.993 41.468 15.757 10.000
4) VdG Holding BV 209.130 27.778 50,00% 104.565 13.889 6.514 5.750

Via Catarina- Centro Comercial, S.A. 14.145 6.040 50,00% 7.073 3.020 612 -
5) DOC Malaga Holdings S.L 7.230 (248) 50,00% 3.615 (124) (124) -

Outras empresas de investimento
9) Colombo Towers Holding, B.V. - (19) 50,00% - (9) (9) 1.175

Freccia Rossa- Shopping Centre Srl (36.650) (40.269) 50,00% (18.325) (20.134) 1.760 -
6) Pantheon Plaza B.V. 417 (707) 50,00% 208 (354) (354) -

Parklake Shopping Srl 60.284 (6.595) 50,00% 30.142 (3.297) 922 -
Plenerg SRL 46 85 50,00% 23 42 42 -
Solingen Shopping Centre GmbH (3.951) (2.296) 50,00% (1.975) (1.148) 804 -

"Developments"
Park Avenue Development of Shopping Centres S.A. (816) (80) 50,00% (408) (40) (40) -

7) SC Aegean  B.V. 9.993 (146) 50,00% 4.996 (73) (73) -
Proyecto Cúcuta S.A.S. 17.975 (954) 50,00% 8.987 (477) (195) -
Goodwill Cúcuta (229)
Sierra Central S.A.S. 74 (564) 50,00% 37 (282) (282) -
Goodwill Sierra Central (280)

Brasil
8) Sonae Sierra Brazil B.V. Sarl 559.375 39.641 50,00% 279.687 19.820 22.383 7.153

1.063.938 107.232 70.032 44.054

(*) A % de interesse é idêntica à % de direitos de voto.

31 dezembro 2017

(**) Este Resultado ajustado é obtido a partir do Resultado liquido deduzido da variação de justo valor das propriedades de investimento e do 
respetivo imposto diferido.
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Conforme indicado na Nota 2.2.b), os empreendimentos conjuntos são mensurados pelo 
método de equivalência patrimonial.  
 

Capital Resultado % Valor Proporção ResultadoDividendos
próprio líquido detida (*)contabilísticono resultado ajustado (**) recebidos

Investimento
Empresas detidas pela Sierra BV
Arrábidashopping- Centro Comercial, S.A. 52.519 14.936 50,00% 26.260 7.468 2.263 -

1) Gaiashopping I- Centro Comercial, S.A. 63.075 14.240 50,00% 31.537 7.120 2.696 -
Harvey Dos Iberica, S.L. 8.367 242 50,00% 4.183 121 121 -
Iberian Assets, S.A 244.656 49.624 49,81% 121.851 24.715 7.383 -
Goodwill Iberian 6.471 -
Madeirashopping- Centro Comercial, S.A. 33.353 7.873 50,00% 16.676 3.936 1.142 -

2) Norte Shopping Retail and Leisure Centre  B.V. 273.577 47.577 50,00% 136.789 23.789 6.573 -
Parque Atlântico Shopping - Centro Comercial, S.A. 36.137 7.759 50,00% 18.068 3.879 1.020 -

3) Shopping Centre Colombo Holding B.V. 435.856 118.657 50,00% 217.927 59.328 20.607 17.250
4) Centro Vasco da Gama - Centro Comercial, S.A. 192.853 51.691 50,00% 96.426 25.845 6.512 2.500

Via Catarina- Centro Comercial, S.A. 8.105 2.935 50,00% 4.053 1.468 512 -
Zubiarte Inversiones Inmobiliarias, S.A - - 50,00% - - - -

5) DOC Malaga Holdings S.L 1.099 (98) 50,00% 549 (49) (49) -
Outras empresas de investimento

9) Adlands B.V. - (93) 50,00% - (47) (47) -
Colombo Towers Holding, B.V. 2.538 (27) 50,00% 1.269 (13) (14) -
Freccia Rossa- Shopping Centre Srl (5.425) 279 50,00% (2.712) 139 2.070 -
Goodwill Freccia (175)

6) Pantheon Plaza B.V. 1.074 344 50,00% 537 172 172 -
Parklake Shopping Srl 66.879 47.811 50,00% 33.440 23.906 (1.027) -
Plenerg SRL (39) (39) 50,00% (20) (20) (20)
Solingen Shopping Centre GmbH (1.655) (2.053) 50,00% (828) (1.026) 739 -

"Developments"
Park Avenue Development of Shopping Centres S.A. (4.335) 9 50,00% (2.168) 4 5 -

7) SC Aegean  B.V. 9.896 (305) 50,00% 4.948 (152) (153) -
Proyecto Cúcuta S.A.S. 20.088 (9) 50,00% 10.044 (5) (5) -
Goodwill Cúcuta - (1.042) -
Sierra Central S.A.S. 110 (564) 50,00% 55 (282) (282) -
Goodwill Sierra Central (274)

Brasil
8) Sonae Sierra Brazil B.V. Sarl 621.324 34.042 50,00% 310.662 17.021 17.176 6.075

1.036.017 195.826 67.393 25.825

(*) A % de interesse é idêntica à % de direitos de voto.

31 dezembro 2016

(**) Este Resultado ajustado é obtido a partir do Resultado liquido deduzido da variação de justo valor das propriedades de investimento e do 
respetivo imposto diferido.

1)

2)

3)
4)

5) Montantes correspondentes às contas consolidadas da DOC Malaga Holdings S.L. que detém 100% da DOC Malaga SITECO, S.L.U.. 
6) Montantes correspondentes às contas consolidadas da Pantheon Plaza B.V. que detém 100% da Larissa Development of Shopping Centres, S.A.
7)

Montantes correspondentes às contas consolidadas da Gaiashopping I-Centro Comercial, S.A. que detém 100% da Gaiashopping II-Centro 
Comercial, S.A..
Montantes correspondentes às contas consolidadas da Norte Shopping Retail and Leisure Centre  B.V. que detém 100% da Norteshopping- 
Centro Comercial, S.A.. 

Montantes correspondentes às contas consolidadas da Sierra VdG Holding B.V. que detém 100% da Centro Vasco da Gama - Centro Comercial, 
S.A.. 

Montantes correspondentes às contas consolidadas da SC Aegean BV que detém 100% da Aegean Park Constructions Real Estate and 
Development, S.A.. 

Montantes correspondentes às contas consolidadas da Shopping Centre Colombo Holding B.V. que detém 100% da 

8)

31.12.17 31.12.16
Fundo Investimento Imobiliário Parque Dom Pedro Shopping Center 41,36% 41,36%
Fundo Investimento Imobiliário Shop. Parque Dom Pedro 63,12% 63,12%
Parque D. Pedro 1 B.V. Sarl 100,00% 100,00%
Pátio Boavista Shopping, Ltda. 66,65% 66,65%
Pátio Goiânia Shopping, Ltda. 66,65% 66,65%
Pátio Londrina Empreendimentos e Participações, Ltda. 66,65% 66,65%
Pátio São Bernardo Shopping Ltda 66,65% 66,65%
Pátio Sertório Shopping Ltda 66,65% 66,65%
Pátio Uberlândia Shopping Ltda 66,65% 66,65%
Sierra Brazil 1 B.V. 100,00% 100,00%
Sierra Investimentos Brasil Ltda 66,65% 66,65%
Sonae Sierra Brasil, S.A. 66,65% 66,65%
Unishopping Consultoria Imobiliária Lda 66,63% 66,63%

9) Participada liquidada durante 2016.

Percentagem de

Montantes correspondentes às contas consolidadas da Sonae Sierra Brasil B.V. Sarl.  Esta associada detém as seguintes participações 
financeiras: 

capital e direitos
de voto detido
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Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido 
nos investimentos em empreendimentos conjuntos foi como segue: 
 

 
 
As principais aquisições e alienações de empresas ocorridas em 2016 foram as seguintes: 
 
Transações em 2016 
 
Em fevereiro de 2016, a Sierra Investimentos Brasil, S.A. alienou a totalidade do capital 
detido na entidade Pátio Campinas Shopping, Ltda pelo montante de mEuro 18.409. Des-
ta transação resultou um ganho de mEuro 1.687. 
 
Em janeiro de 2016, a Weiterstadt Shopping B.V. alienou 41% do capital detido na enti-
dade controlada conjuntamente Loop 5 - Shopping Centre, GmbH (“Loop5”) pelo mon-
tante de mEuro 38.215. Desta transação resultou uma perda de mEuro 295 (valor liquido 
de despesas de transação no montante de mEuro 633) (Note 35). Desde 1 de janeiro de 
2016 a Loop5 passou a ser classificada como uma associada (Nota 5). 
 
  

Empresas 
detidas pela 

Sierra BV

Outras 
empresas de 
investimento

Empresas 
detidas pela 

Sierra BV

Outras 
empresas de 
investimento

Saldo inicial 680.790 31.686 12.879 310.662 1.036.017 582.243 45.285 9.879 237.692 875.099
Loop5: 
- alienação de 41% - - - - - - (37.877) - - (37.877)

- - - - - - (8.314) - - (8.314)

Transferência entre negócios - - - - - - 644 (644) -

- - - - - 7.624 - - - 7.624

72 - - - 72 22 - - - 22
Diminuição de capital (1.225) (40) - - (1.265) (47.363) - - - (47.363)
Aumento de capital 3.190 4.546 3.390 - 11.127 - 9.018 4.539 - 13.557
Efeito liquidação - (45) - - (45) - (6) - - (6)

Reserva de Cobertura ("Hedge accounting" (227) - - - (227) 394 - - - 394
Conversão cambial - - (1.276) (43.642) (44.918) - - 856 62.024 62.880
Resultado liquido (Nota 37) 113.693 (24.900) (1.381) 19.820 107.232 157.620 22.936 (1.751) 17.021 195.826
Dividendos (35.726) (1.175) - (7.153) (44.054) (19.750) - - (6.075) (25.825)

760.566 10.073 13.612 279.687 1.063.938 680.790 31.686 12.879 310.662 1.036.017

2017

Investimento

"Developments" Brasil Total

2016

Investimento

"Developments" Brasil Total

- transferência para associadas dos 
restantes 9% (Nota 5)

VdG Holding BV - transfererência para 
entidades controladas conjuntamente

Efeito da aplicação do método de 
equivalência patrimonial:

Iberian - efeito alteração de percentagem 
(aquisição minoritários)
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a informação financeira resumida (ajustada, quan-
do aplicável, às politicas contabilísticas do Grupo referidas na Nota 2) dos empreendi-
mentos conjuntos do Grupo, é como segue: 
 

 
 

 
 

Empresas 
detidas pela 

Sierra BV

Outras 
empresas de 
investimento

Propriedades de investimento 2.582.639 419.346 31.865 1.180.028 4.213.878
Outros ativos não correntes 453.092 3.951 35 35.348 492.426
Total de ativos não correntes 3.035.731 423.297 31.900 1.215.376 4.706.304

Outros ativos correntes 24.298 17.667 263 32.082 74.310
Caixa e equivalentes de caixa 121.771 20.002 295 114.248 256.316
Total de ativos correntes 146.069 37.669 558 146.330 330.626

Financiamentos obtidos não correntes 878.737 144.423 - 195.066 1.218.226
Outros credores não correntes 703.463 165.371 1.371 219.682 1.089.887
Total de passivos não correntes 1.582.200 309.794 1.371 414.748 2.308.113

Financiamentos obtidos correntes 42.072 82.340 - 17.930 142.342
Outros passivos correntes 49.336 48.686 3.861 26.523 128.406
Total de passivos correntes 91.408 131.026 3.861 44.453 270.748

Capital próprio 1.508.192 20.146 27.226 902.505 2.458.069
Interesses que não controlam - - - 343.130 343.130
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da 
empresa mãe 1.508.192 20.146 27.226 559.375 2.114.939

31 dezembro 2017
Investimento

"Developments" Brasil Total

Empresas 
detidas pela 

Sierra BV

Outras 
empresas de 
investimento

Propriedades de investimento 2.805.884 474.809 27.964 1.322.348 4.631.005
Outros ativos não correntes 4.972 2.731 53 35.555 43.311
Total de ativos não correntes 2.810.856 477.540 28.017 1.357.903 4.674.316

Outros ativos correntes 19.836 22.342 2.791 36.282 81.251
Caixa e equivalentes de caixa 59.285 25.795 314 76.004 161.398
Total de ativos correntes 79.121 48.137 3.105 112.286 242.649

Financiamentos obtidos não correntes 469.700 225.212 - 169.966 864.878
Outros credores não correntes 632.700 88.026 4.382 250.032 975.140
Total de passivos não correntes 1.102.400 313.238 4.382 419.998 1.840.018

Financiamentos obtidos correntes 399.618 16.499 - 17.143 433.260
Outros passivos correntes 38.362 132.568 981 31.184 203.095
Total de passivos correntes 437.980 149.067 981 48.327 636.355

Capital próprio 1.349.597 63.372 25.759 1.001.864 2.440.592
Interesses que não controlam - - - 380.540 380.540
Total do capital próprio atribuível aos acionistas da 
empresa mãe 1.349.597 63.372 25.759 621.324 2.060.052

31 dezembro 2016
Investimento

"Developments" Brasil Total
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Empresas 
detidas pela 

Sierra BV

Outras 
empresas de 
investiment

o

Prestações de serviços 198.861 39.634 - 110.548 349.043
Variação de valor das propriedades de investimento 190.628 (55.833) - 37.220 172.015
Outros rendimentos operacionais 1.976 1.736 181 471 4.364
Amortizações e depreciações (15) (3) (13) (639) (670)
Outros gastos operacionais (65.074) (24.050) (882) (45.727) (135.733)
Rendimentos  com juros e similares 603 51 14 9.813 10.481
Despesas com juros e similares (21.916) (10.716) (150) (26.183) (58.965)
Resultados relativos a empresas associadas - - - 1.510 1.510
Imposto sobre o rendimento (77.566) (620) (894) (19.637) (98.717)

Resultado liquido 227.497 (49.801) (1.744) 67.376 243.328

Atribuível a:
Acionistas da empresa mãe 227.497 (49.801) (1.744) 39.641 215.593
Interesses que não controlam - - - 27.735 27.735

227.497 (49.801) (1.744) 67.376 243.328

Outro rendimento integral do período (453) (71) (12) (140.845) (141.381)

Total rendimento integral do período 227.044 (49.872) (1.756) (73.469) 101.947

Atribuível a:
Acionistas da empresa mãe 227.044 (49.872) (1.756) (47.645) 127.771
Interesses que não controlam - - - (25.824) (25.824)

227.044 (49.872) (1.756) (73.469) 101.947

2017

Investimento

"Developments" Brasil Total

Empresas 
detidas pela 

Sierra BV

Outras 
empresas de 
investiment

o

Prestações de serviços 169.254 29.638 - 99.234 298.126
Variação de valor das propriedades de investimento 296.679 52.638 - 39.135 388.452
Outros rendimentos operacionais 16.256 2.228 - 1.979 20.463
Amortizações e depreciações - (1) (12) (682) (695)
Outros gastos operacionais (40.411) (20.754) (826) (42.845) (104.836)
Rendimentos  com juros e similares 26 427 44 11.468 11.965
Despesas com juros e similares (19.000) (7.562) (75) (26.841) (53.478)
Resultados relativos a empresas associadas - - - 1.303 1.303
Imposto sobre o rendimento (107.368) (10.392) - (21.797) (139.557)
Resultado liquido 315.436 46.222 (869) 60.954 421.743

Atribuível a:
Acionistas da empresa mãe 315.436 46.222 (869) 34.042 394.831
Interesses que não controlam - - - 26.912 26.912

315.436 46.222 (869) 60.954 421.743

Outro rendimento integral do período 790 148 11 127.009 127.958

Total rendimento integral do período 316.226 46.370 (858) 187.963 549.701

Atribuível a:
Acionistas da empresa mãe 316.226 46.370 (858) 158.087 519.825
Interesses que não controlam - - - 29.876 29.876

316.226 46.370 (858) 187.963 549.701

Investimento

"Developments" Brasil Total

2016
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5 ASSOCIADAS  

O detalhe das associadas do Grupo em 31 de dezembro de 2017 e 2016, é o seguinte: 
 

 
 

 

 

Capital Resultado % detida Valor Proporção Resultado Dividendos
Sede Social próprio líquido (*)ontabilísticoo resultado ajustado (**) recebidos

Investimento

1) 5) 3shoppings - Holding, SGPS, S.A. Maia (Portugal) 42.316 - 20,00% 8.463 - -
ALEXA Asset GmbH & Co, KG Dusseldorf (Alemanha) 453.550 34.591 9,00% 40.820 3.113 1.618 1.320
Goodwill Alexa 519

6) Area Sur Shopping, S.L. Madrid (Espanha) 51.457 589 15,00% 7.718 88 208
Le Terrazze - Shopping Centre 1 Srl Milão (Itália) 89.258 10.489 10,00% 8.926 1.049 509 98
Goodwill Le Terrazze 544
Loop5 Shopping Centre GmbH & Co KG Dusseldorf (Alemanha) 134.155 (10.968) 9,00% 12.074 (987) 712 900

2) Iberia Shop.C. Venture Coöperatief U.A. ("Iberia Coop") Amesterdão (Holanda) 232.818 25.627 10,00% 23.283 2.563 1.276 -
Goodwill Iberia Coop 403

3) Sierra Portugal Real Estate ("SPF") Luxemburgo 190.144 34.470 22,50% 42.783 7.756 3.536 3.375
Goodwill SPF 3.852

4) Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. Madrid (Espanha) 195.956 1.212 3,75% 7.348 45 79 -
Sonaegest - Soc. Gestora de Fundos de Investimento, S.A Maia (Portugal) 1.389 187 20,00% 277 37 37 56

Serviços
Sierra Cevital Shopping Center, Spa Argélia 76 48 49,00% 37 23 23 -

"Developments"
Zenata Commercial Project Marrocos 17.996 201 11,00% 1.980 22 22 -

159.027 13.709 8.019 5.749

(*) A % de interesse é idêntica à % de direitos de voto.
(**) Este Resultado ajustado é obtido a partir do Resultado liquido deduzido da variação de justo valor das propriedades de investimento e do respetivo imposto diferido.

31 dezembro 2017

Capital Resultado % detida Valor Proporção Resultado Dividendos
Sede Social próprio líquido (*)ontabilísticoo resultado ajustado (**) recebidos

Investimento
ALEXA Asset GmbH & Co, KG Dusseldorf (Alemanha) 433.633 31.057 9,00% 39.027 2.795 1.816 1.018
Goodwill Alexa 519
Le Terrazze - Shopping Centre 1 Srl Milão (Itália) 79.746 10.315 10,00% 7.975 1.032 545 -
Goodwill Le Terrazze 544
Loop5 Shopping Centre GmbH & Co KG Dusseldorf (Alemanha) 155.123 10.476 9,00% 13.961 943 172

2) Iberia Shop.C. Venture Coöperatief U.A. ("Iberia Coop") Amesterdão (Holanda) 212.759 17.055 10,00% 21.276 1.706 554
Goodwill Iberia Coop 403

3) Sierra Portugal Real Estate ("SPF") Luxemburgo 170.657 28.492 22,50% 38.398 6.411 3.477 -
Goodwill SPF 3.852
Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. ("ORES") 194.745 (1.951) 3,75% 7.303 (73) (73)
Sonaegest - Soc. Gestora de Fundos de Investimento, S.A Maia (Portugal) 1.481 310 20,00% 296 62 62 57

Serviços
Sierra Cevital Shopping Center, Spa Argélia 39 (60) 49,00% 19 (29) (37) -

Expansão
Zenata Commercial Project Marrocos (569) (437) 11,00% (62) (48) (48) -

133.511 12.799 6.467 1.075

(*) A % de interesse é idêntica à % de direitos de voto.
(**) Este Resultado ajustado é obtido a partir do Resultado liquido deduzido da variação de justo valor das propriedades de investimento e do respetivo imposto diferido.

31 dezembro 2016

1)

2) Montantes correspondentes às contas consolidadas da "Iberia Coop". Esta associada detém as seguintes participações financeiras: 

Sede Social 31.12.17 31.12.16

6) Albufeira RP (Luxembourg) 1, Sarl Luxemburgo 100% -
6) Albufeira RP (Luxembourg) 2, Sarl Luxemburgo 100% -
6) ALBRP Albufeira Retail Park, Lda Maia (Portugal) 100% -

Algarveshopping- Centro Comercial, SA Maia (Portugal) 100% 100%
Candotal Spain S.L.U Madrid (Espanha) 100% 100%
Estação Viana Centro Comercial, SA Viana do Castelo (Portugal) 100% 100%
Funtobar Spain, S.L Madrid (Espanha) 100% 100%
Imoconti - Sociedade Imobiliária, SA Maia (Portugal) 100% 100%
Luz del Tajo Centro Comercial, SA Madrid (Espanha) 100% 100%
Project Guia, S.A. Maia (Portugal) 100% 100%
Project Sierra 8 BV Amesterdão (Holanda) 100% 100%

Percentagem de
capital e direitos
de voto detido

Montantes correspondentes às contas consolidadas da 3shoppings - Holding, SGPS, S.A. que detém 100% da Guimarãeshopping-Centro 
Comercial, S.A. e da Maiashopping-Centro Comercial, S.A..
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Conforme indicado na Nota 2.2.b) as associadas são mensuradas pelo método de equiva-
lência patrimonial.  
 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido 
nos investimentos em associadas foi como segue: 
 

 
 

 

3) Montantes correspondentes às contas consolidadas da "SPF".  Esta associada detém as seguintes participações financeiras: 

Sede Social 31.12.17 31.12.16

8ª Avenida Centro Comercial, S..A. Maia (Portugal) 100% 100%
ALBCC Albufeirashopping C.Comercial S.A. Maia (Portugal) 100% 100%
Arrábidashopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 50% 50%
Gaiashopping I- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 50% 50%
Gaiashopping II- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 50% 50%
LCC LeiriaShopping Centro Comercial S.A. Maia (Portugal) 100% 100%
Loureshopping- Centro Comercial, S.A. Maia (Portugal) 50% 50%
PORTCC - Portimaoshopping C.Comercial S.A. Maia (Portugal) 100% 100%
Rio Sul- Centro Comercial, S.A. Lisboa (Portugal) 50% 50%
Serra Shopping- Centro Comercial, S.A. Lisboa (Portugal) 50% 50%

Percentagem de
capital e direitos
de voto detido

4) Montantes correspondentes às contas consolidadas da "ORES".  Esta associada detém as seguintes participações financeiras: 

Sede Social 31.12.17 31.12.16

7) Olimpo Asset 1, S.A. Maia (Portugal) 100% -
6) Olimpo Asset 2, S.A. Maia (Portugal) 100% -
6) Portitail - Investimentos Imobiliários, SA Maia (Portugal) 100% -
6) Haciarriba – Projetos, Negócios e Promoções, S.A. Maia (Portugal) 100% -

5) Em Dezembro de 2017, 30.1% do capital destas entidades foram alienadas (Nota 3).
6) Empresas adquiridas em 2017.
7) Empresas incorporadas em 2017.

de voto detido

Percentagem de
capital e direitos

3shoppings
Alexa 
Asset Área Sur

Le 
Terrazze Loop 5

Iberia 
Coop SPF ORES Sonaegest

Sierra 
Cevital Zenata Total

Saldo inicial - 39.546 - 8.519 13.961 21.679 42.250 7.303 296 19 (62) 133.511
Iberia Coop - aquisição (ajustamento):
- Capital próprio proporcional - - - - - 337 - - - - 337

8.463 - - - - - - - - - 8.463
Diminuição de capital - - - - - (893) - - - - (893)
Aumento de capital - - 7.648 - - - 2.017 9.665

Reserva de Cobertura ("Hedge accounting") - - (18) - - 4 - - - - (14)
Conversão cambial - - - - - - - - - (5) 3 (2)
Resultado liquido (Nota 37) - 3.113 88 1.049 (987) 2.563 7.756 45 37 23 22 13.709
Dividendos - (1.320) - (98) (900) - (3.375) - (56) - - (5.749)

8.463 41.339 7.718 9.470 12.074 23.686 46.635 7.348 277 37 1.980 159.027

2017

Efeito da aplicação do método de equivalência 
patrimonial:

3shoppings (consolidado) - transferência de 
subsidiarias (Nota 3)

Alexa 
Asset

Le 
Terrazze Loop 5

Iberia 
Coop SPF ORES Sonaegest

Sierra 
Cevital Zenata Total

Saldo inicial 37.769 7.487 - - 78.130 - 291 49 (13) 123.713
Iberia Coop - aquisição:
- Capital próprio proporcional - - - 5.845 - - - - - 5.845
- Goodwill correspondente - - - 403 - - - - - 403
SPF - alienação de 25%:
- Capital próprio proporcional - - - - (36.842) - - - - (36.842)
- Goodwill correspondente - - (4.279) - - - - (4.279)

- - 8.314 - - - - - 8.314
Diminuição de capital - - - - (1.181) 7.376 - - - 6.195
Aumento de capital - - 4.704 13.647 - - - - - 18.351

Reserva de Cobertura ("Hedge accounting") - - - 78 11 - - - - 89
Conversão cambial - - - - - - - (1) (1) (2)
Resultado liquido (Nota 37) 2.795 1.032 943 1.706 6.411 (73) 62 (29) (48) 12.799
Dividendos (1.018) - - - - - (57) - - (1.075)

39.546 8.519 13.961 21.679 42.250 7.303 296 19 (62) 133.511

Loop5 - transferência de empreendimentos 
conjuntos (Nota 4)

p ç q
patrimonial:

2016
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As principais aquisições e alienações de empresas ocorridas em 2017 e 2016 foram as 
seguintes: 
 
Transações em 2017 
 
Em fevereiro de 2017, o Grupo, através da sua associada Iberia Coop, adquiriu 100% do 
capital da associada ALBRP Albufeira Retail Park Lda pelo montante de mEuro 4.887. Esta 
aquisição gerou um “goodwill” de mEuro 1,371. 
 
Em maio de 2017, o Grupo, através da sua associada ORES, adquiriu 100% do capital da 
associada Portitail- Investimentos Imobiliáriios, S.A. pelo montante de mEuro 6.505. 
 
Em junho de 2017, o Grupo, através da sua subisidária AXNAE-Spain Holdings, S.L., ad-
quiriu 15% do capital da associada Area Sur Shopping, S.L. pelo montante de mEuro 
450. 
 
Em agosto de 2017, o Grupo, através da sua associada ORES, adquiriu 100% do capital 
da associada Olimpo Asset 2, S.A. pelo montante de mEuro 5.939. 
 
Em outubro de 2017, o Grupo, através da sua associada ORES, adquiriu 100% do capital 
da associada Haciarriba – Projectos, Negócios e Promoções, S.A. pelo montante de mEu-
ro 10.110. 
 
Em dezembro de 2017, o Grupo alienou 80% do capital detido na subsidiária 3shoppings 
- Holding, SGPS, S.A. (“3shoppings”), detentora de 100% do capital das subsidiárias 
Guimarãeshopping- Centro Comercial, S.A. (“Guimarãeshopping”) e Maiashopping- Cen-
tro Comercial, S.A. (“Maiahopping”). Após esta data estas entidades passaram a ser clas-
sificadas como associadas e mensuradas pelo método da equivalência patrimonial. 
 
Transações em 2016 
 
Em março de 2016, o Grupo reduziu a participação detida no Sierra Portugal Fund em 
25%, sendo que o valor de venda ascendeu a mEuro 41.000. Desta transação resultou 
uma perda de mEuro 842 (valor liquido de despesas de transação no montante de mEuro 
722) (Nota 36). 
 
Em março de 2016, o Grupo adquiriu 10% da associada Iberia Shopping Centre Venture 
Cooperatief UA (“Iberia Coop”) pelo montante de mEuro 11.120. Esta aquisição gerou um 
“goodwill” de mEuro 110 que foi registado como gasto na demonstração de resultados 
consolidada na rubrica de “Resultados relativos a empreendimentos conjuntos e empre-
sas associadas”. Após esta data as subsidiárias mencionadas na nota 7 foram alienadas à 
Iberia Coop.  
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a informação financeira resumida (ajustada quando 
aplicável às politicas contabilísticas do Grupo referidas na Nota 2) das associadas do 
Grupo, é como segue: 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

3shoppings Alexa 
Asset Área Sur Le 

Terrazze Loop 5 Iberia 
Coop SPF ORES Sonaegest Sierra 

Cevital Zenata

Total de ativos não correntes 88.509 433.826 115.951 136.541 261.704 379.038 246.509 176.850 24 15 17.866
Total de ativos correntes 3.347 27.841 4.192 25.506 11.302 12.772 24.018 24.050 1.703 428 8.897

Total de passivos não correntes 11.760 - 66.574 70.743 127.189 151.904 74.177 2.443 - - 5.066
Total de passivos correntes 37.780 8.117 2.112 2.046 11.662 7.088 6.206 2.501 338 367 3.701

Capital próprio 42.316 453.550 51.457 89.258 134.155 232.818 190.144 195.956 1.389 76 17.996

31 dezembro 2017

Alexa 
Asset

Le 
Terrazze Loop 5 Iberia 

Coop SPF ORES Sonaegest Sierra 
Cevital Zenata

Total de ativos não correntes 413.807 129.899 281.123 329.514 260.395 - 14 42 19.861
Total de ativos correntes 23.316 26.267 21.579 59.742 8.470 194.987 1.773 600 4.343

Total de passivos não correntes 720 74.440 130.021 145.181 92.002 - - 16 16.476
Total de passivos correntes 2.770 1.980 17.558 31.316 6.206 242 306 587 8.297

Capital próprio 433.633 79.746 155.123 212.759 170.657 194.745 1.481 39 (569)

31 dezembro 2016

3shoppings
Alexa 
Asset Área Sur

Le 
Terrazze Loop 5

Iberia 
Coop SPF ORES Sonaegest

Sierra 
Cevital Zenata

Variação de valor das propriedades de investimento (5.248) 16.614 (669) 5.823 (21.002) 18.573 14.546 (1.520) - - -
Outros rendimentos operacionais 11.177 29.162 5.041 11.247 22.073 34.468 16.945 4.386 1.008 217 2.693
Gastos operacionais (6.148) (11.185) (3.783) (6.581) (12.039) (27.414) 2.979 (1.654) (821) (169) (2.492)

Resultado liquido (219) 34.591 589 10.489 (10.968) 25.627 34.470 1.212 187 48 201

Outro rendimento integral do período - - (122) - - - 18 - - (10) 23

Total rendimento integral do período (219) 34.591 467 10.489 (10.968) 25.627 34.488 1.212 187 38 224

2017

Alexa 
Asset

Le 
Terrazze Loop 5

Iberia 
Coop SPF ORES Sonaegest

Sierra 
Cevital Zenata

Variação de valor das propriedades de investimento 10.882 9.079 11.460 15.346 6.007 - - - -
Outros rendimentos operacionais 29.734 11.508 15.553 28.500 14.393 - 1.012 488 2.415
Gastos operacionais (9.559) (10.272) (16.537) (26.791) 8.092 (1.951) (702) (548) (2.852)

Resultado liquido 31.057 10.315 10.476 17.055 28.492 (1.951) 310 (60) (437)

Outro rendimento integral do período - - - 777 50 - - (11) (10)

Total rendimento integral do período 31.057 10.315 10.476 17.832 28.542 1.212 310 (71) (447)

2016
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6 AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE EMPRESAS  

As principais alienações de empresas ocorridas em 2017 e 2016 foram as seguintes: 
 
Alienações de subsidiárias em 2017 
 
Em dezembro de 2017, o Grupo alienou 80% do capital detido na subsidiária 3shoppings 
- Holding, SGPS, S.A. (“3shoppings”), detentora de 100% do capital das subsidiárias 
Guimarãeshopping- Centro Comercial, S.A. (“Guimarãeshopping”) e Maiashopping- Cen-
tro Comercial, S.A. (“Maiahopping”), pelo montante de mEuro 42.674. Esta transação 
gerou um ganho de mEuro 8.821 (Nota 36). Após esta data estas entidades passaram a 
ser classificadas como associadas e mensuradas pelo método da equivalência patrimoni-
al. 
 
Alienações de subsidiárias em 2016: 
 
Durante o ano de 2016 a Sierra B.V. e uma das suas subsidiárias, Luz del Lajo B.V., alie-
naram 100% do capital das entidades Estação Viana- Centro Comecial, S.A. (“Estação 
Viana”), Project Sierra 8 B.V. detentora de 100% do Algarveshopping- Centro Comercial, 
S.A. (“Algarveshopping”) e Luz del Tajo Centro Comercial S.A. (“Luz del Tajo”) à Iberia 
Shopping Centre Venture Cooperatief UA (“Iberia Coop”) pelo montante de mEuro 
184.601. Estas vendas geraram um ganho liquido de mEuro 37.164 (liquido de despesas 
de transação no montante mEuro 3.869) (Nota 36). Estas entidades tinham sido classifi-
cadas como detidas para venda em 2015. 
 
Em dezembro de 2016, a Sierra Investments Holding B.V. alienou 100% do capital da 
Project Guia, S.A. (“Project Guia”) à Iberia Shopping Centre Venture Cooperatief UA 
(“Iberia Coop”) pelo montante de mEuro 951. Esta transação gerou uma perda de mEuro 
63 (Nota 36). 
 
Como o Grupo detém 10% da Iberia Coop, estas entidades passaram a ser classificada 
como associadas e mensuradas pelo método da equivalência patrimonial. 
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Efeito das alienações  
 
O efeito das alienações ocorridas em 2017, foi como segue: 
 

 
O efeito das alienações ocorridas em 2016 das entidades classificadas como detidas para 
venda no final de 2015, foi como segue: 
 

 
 
  

2017

Alienações

3shoppings 
(consolidado)

Caixa e equivalentes de caixa (I) 2.135
Propriedades de investimento (Nota 8) 88.500
Ativos por impostos diferidos  (Nota 23) 4
Clientes 456
Outros ativos 756
Passivos por impostos diferidos (Nota 23) (11.329)
Dívidas a pagar e outros passivos - não corrente (10)
Outros passivos não correntes (420)
Dívidas a pagar e outros passivos - corrente (37.780)
Ativos e passivos identificáveis à data da venda 42.312

Resultado da operação:
- Mais/(menos) valia da operação (Nota 36) 8.821

Valor da alienação (II) 51.133

Fluxo de caixa líquido (II-I) 48.998

Alienações
Classificados como 

detidos para venda em 
2015

Ativos classificados como disponíveis para venda 289.273
Eliminação intragrupo 8.139
Diminuição de capital após 31 de dezembro 2015 (4.714)
Dividendos distribuídos após 31 de dezembro 2015 (6.463)
Passivos diretamente relacionados com ativos classificados como disponíveis para venda (147.226)
Ativos e passivos identificáveis à data da venda 139.009
Valor contabilistico do investimento nas subsidiárias à data da venda 4.559
Resultado da operação:
- Mais/(menos) valia da operação (Nota 36) 41.033
Valor da alienação (I) 184.601

Despesas de transação (II) 3.869

Fluxo de caixa líquido (I-II) 180.732

2016
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O efeito das alienações ocorridas em 2016, foi como segue: 
 

 

7 INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o detalhe dos interesses que não controlam é o se-
guinte: 
 

 
 

 
 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido 
nos interesses que não controlam foi como segue: 
 

 

Project Guia

Caixa e equivalentes de caixa (I) 9
Propriedades de investimento em desenvolvimento (Nota 8) 1.015
Dívidas a pagar e outros passivos - corrente (3)
Ativos e passivos identificáveis à data da venda 1.021
Valor contabilistico do investimento nas subsidiárias à data da venda (7)
Resultado da operação:
- Mais/(menos) valia da operação (Nota 36) (63)
Valor da alienação (II) 951

Fluxo de caixa líquido (II-I) 942

Alienações

2016

Net profit Carrying Proportion
Head office Equity / (loss) % (*) amount  in P/L

Investment
Sierra BV Amsterdam (Netherlands) 1.094.071 163.373 49,90% 545.947 81.524
Land Retail BV Amsterdam (Netherlands) 182.948 36.569 17,81% 32.583 6.513
Sierra Core Assets Holdings BV Amsterdam (Netherlands) (48) (20) 49,90% (24) (10)

578.506 88.027

31 December 2017

Net profit Carrying Proportion
Head office Equity / (loss) % (*) amount  in P/L

Investment
Sierra BV Amsterdam (Netherlands) 962.499 236.527 49,90% 480.292 118.028
Land Retail BV Amsterdam (Netherlands) 158.380 33.616 17,81% 28.207 5.987
Sierra Core Assets Holdings BV Amsterdam (Netherlands) (29) (28) 49,90% (14) (14)

508.485 124.001

(*) The ownership interests are identical to voting rights.

31 December 2016

Sierra BV Land Retail 
BV

Sierra Core 
Assets 

Holdings BV
Total Sierra BV Land Retail 

BV

Sierra Core 
Assets 

Holdings BV
Total

Opening balance 480.292 28.207 (14) 508.485 494.981 24.341 - 519.322
Land BV - percentage change effect:
 - Equity held - - - - 4 17 - 21
Effect acquisition minority interests in Iberian Assets 35 - - 35 (16) - (16)
Capital decrease (3.406) (2.137) - (5.543) (124.101) - - (124.101)
Hedging reserve (hedge accounting) (23) - - (23) 379 - - 379
Net profit 81.524 6.513 (10) 88.027 118.028 5.987 (14) 124.001
Dividends (12.475) - - (12.475) (8.983) (2.138) - (11.121)

545.947 32.583 (24) 578.506 480.292 28.207 (14) 508.485

2017 2016
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a informação financeira resumida das subsidiárias 
com interesses que não controlam, antes da eliminação de intra-grupo de saldos e flu-
xos, é como segue: 
 

 
 

 
 

8 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido 
no valor das propriedades de investimento, foi o seguinte: 
 

 
 

Sierra BV Land Retail BV
Sierra Core 

Assets 
Holdings BV

Sierra BV Land Retail BV
Sierra Core 

Assets 
Holdings BV

Total non-current assets 1.108.858 409.019 - 1.075.375 367.292 -
Total current assets 90.773 8.274 28 41.579 14.346 5

Total non-current liabilities 63.039 221.995 75 122.517 216.106 -
Total current liabilities 42.521 12.350 1 31.938 7.152 34

Equity 1.094.071 182.948 (48) 962.499 158.380 (29)

31 December 2017 31 December 2016

Sierra BV Land Retail 
BV

Sierra Core 
Assets 

Holdings BV
Sierra BV Land Retail 

BV

Sierra Core 
Assets 

Holdings BV

Variation in fair value of the investment properties 27.597 34.123 - 28.373 32.257 -
Services rendered and other revenue 42.686 28.307 - 70.223 27.340 -
Other revenue/(expenses) 93.090 (25.861) (20) 137.931 (25.981) (20)

Net profit / (loss) 163.373 36.569 (20) 236.527 33.616 (28)

Other comprehensive income for the period (47) - - 760 - -

Total comprehensive income for the period 163.326 36.569 (20) 237.287 33.616 (20)

2017 2016

em 
desenvolvimen

em exploração "Fit Out" ao custo Adiantamentos Total

Saldo inicial 762.805 1.582 39.621 1.725 805.733
Adições 3.784 188 1.802 - 5.774
Reversão de perdas por imparidade - - 20 - 20
Imparidades e abates (Nota 33) - - (1.676) - (1.676)
Recebimento de Fit-out - (266) - - (266)
Transferências - - (37) - (37)
Variação no justo valor das propriedades de 

investimento entre anos (Nota 31):
- Ganhos 68.561 40 - - 68.601
- Perdas (7.727) (43) - - (7.770)

Alienação de participadas (Nota 6) (88.487) (13) - - (88.500)
Diferenças de conversão cambial - - - - -
Saldo final 738.936 1.488 39.730 1.725 781.879

2017

Propriedades de investimento
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As adições de propriedades de investimento em desenvolvimento ao custo, nos montan-
tes de mEuro 1.802 e mEuro 2.559 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 
2016, respetivamente, referem-se a um projeto na Alemanha cuja data estimada de 
abertura é 2019. 
  
O montante de mEuro 273.500 reconhecido como “Transferência para ativos disponíveis 
para venda” refere-se a ativos que se classificaram como ativos detidos para venda no 
final de 2015. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o montante das propriedades de investimento em 
exploração e a informação sobre a hierarquia de justo valor pode ser detalhado como se-
gue: 
 

 
 
O justo valor de cada propriedade de investimento em exploração foi determinado atra-
vés de avaliação reportada à data de relato, efetuada essencialmente por entidades es-
pecializadas independentes (Cushman & Wakefield e Jones Lang LaSalle). 
 

desenvolvimen
to

em exploração "Fit Out" ao custo Adiantamentos Total

Saldo inicial 691.785 2.139 44.746 1.725 740.395
Adições 6.079 (125) 2.559 - 8.513
Imparidades e abates (Nota 33) - - (7.285) - (7.285)
Alienações - - (427) - (427)
Recebimento de Fit-out - (834) - - (834)
Variação no justo valor das propriedades de 

investimento entre anos (Nota 31):
- Ganhos 69.290 402 - - 69.692
- Perdas (4.349) - - - (4.349)

Diferenças de conversão cambial - - 28 - 28
Saldo final 762.805 1.582 39.621 1.725 805.733

2016

Propriedades de investimento

Península 
Ibérica

Resto da 
Europa

Península 
Ibérica

Resto da 
Europa

10 anos "discount rate"
Mínima 7,25% 8,50% 7,50% 8,50%
Média ponderada 6,49% 8,85% 8,29% 8,84%
Máxima 10,75% 10,55% 10,85% 10,30%

10 anos "cap rate"
Mínima 5,50% 6,75% 5,75% 6,75%
Média ponderada 4,89% 7,09% 6,41% 7,08%
Máxima 9,00% 8,75% 9,10% 8,50%

Renda anual por m2 (€)
Mínima 15 14 15 14
Média ponderada 25 17 24 17
Máxima 52 21 51 21

Justo valor (nível 3) 627.280 111.656 650.260 112.545

31.12.2017 31.12.2016
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A avaliação destas propriedades de investimento foi efetuada de acordo com os “Practice 
Statements” do “RICS Appraisal and Valuation Manual” publicado pelo “The Royal Institu-
tion of Chartered Surveyors” (“Red Book”), sedeado em Inglaterra.  
 
A metodologia adotada para calcular o valor de mercado das propriedades de investimen-
to envolve a preparação de projeções de ganhos e perdas a 10 anos de cada centro co-
mercial adicionadas do valor residual, que corresponde a uma perpetuidade calculada 
com base nos ganhos líquidos do 11º ano e uma taxa de rendibilidade de mercado (“Exit 
yield” ou “cap rate”). Estas projeções são depois descontadas para a data de avaliação a 
uma taxa de desconto de mercado. As projeções não são previsões do futuro mas apenas 
refletem a melhor estimativa do avaliador quanto à atual visão do mercado relativamente 
aos proveitos e custos futuros de cada propriedade. A taxa de rendibilidade e a taxa de 
desconto são definidas de acordo com o mercado de investimento local e institucional 
sendo a razoabilidade do valor de mercado obtido de acordo com a metodologia acima, 
igualmente testado também em termos da taxa de rendibilidade inicial, obtida com o 
rendimento líquido estimado para o 1º ano das projeções. 
 
Na avaliação das propriedades de investimento, foi igualmente tomado em consideração 
algumas premissas que, de acordo com a classificação do “Red Book”, são consideradas 
especiais, nomeadamente, em relação a centros comerciais inaugurados recentemente, 
nos quais não foram consideradas despesas de investimento eventualmente ainda devi-
das, em virtude de esses montantes se encontrarem devidamente acrescidos nas de-
monstrações financeiras anexas. 
 
A IFRS 13 (Mensuração ao justo valor) requer que o justo valor seja divulgado de acordo 
com a hierarquia de justo valor em que se encontra: 

 Nivel 1 - preços de mercado (não ajustados) em mercados ativos para idênticos ati-
vos e passivos; 

 Nivel 2 – outros dados que não sejam os preços de mercado identificados no nível 
1, mas que sejam passíveis de ser observados; e 

 Nivel 3 - dados que não sejam passíveis de ser observados, isto é, que não são ba-
seados em dados de mercado. 

 
Em termos de hierarquia as propriedades de investimento do Grupo que se encontram 
valorizadas a justo valor encontram-se todas dentro do nível 3. 
 
A relação existente entre elementos não observáveis e o justo valor das propriedades 
pode ser descrito como segue: 

 uma diminuição das rendas anuais contribui para uma diminuição do justo valor; 

 um aumento nas taxas de desconto e de capitalização contribui para uma diminui-
ção do justo valor. 

 
Tal como mencionado nos relatórios de avaliação das propriedades de investimento ela-
borados por entidades especializadas independentes, a determinação do justo valor das 
mesmas teve em consideração a definição do justo valor da IFRS 13 a qual é concordan-
te com a definição de valor de mercado definido nas normas internacionais de avaliação 
das propriedades de investimento. 
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o justo valor dos contratos de “fit out” existentes 
em cada propriedade de investimento apresentava o seguinte detalhe: 
 

 
 
O justo valor dos contratos de “fit out” foi determinado através de avaliações reportadas 
à data do relato, efetuadas por uma entidade especializada independente (Cushman & 
Wakefield e Jones Lang LaSalle). A metodologia adotada para calcular o justo valor dos 
contratos de “fit out” consistiu em determinar o valor descontado à data de relato, dos 
“cash flows” estimados de cada contrato de “fit out”, sendo para o efeito utilizada uma 
taxa de desconto de mercado, idêntica à utilizada na determinação do justo valor das 
propriedades de investimentos na qual os contratos se encontram inseridos.  
 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o rédito (remunera-
ções fixas, líquidas de eventuais descontos sobre as rendas fixas, remunerações variá-
veis, remunerações dos espaços comuns, direitos de ingresso e taxas de cessão) e os 
gastos operacionais diretos (imposto municipal sobre imóveis, seguros, conservação e 
reparação, gastos de comercialização e outros gastos associados à atividade do centro 
comercial) associados às propriedades de investimento do Grupo, tinham a seguinte 
composição:  
 

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as seguintes propriedades de investimento tinham 
sido apresentadas como garantia real de empréstimos bancários contraídos: 
 
Alverca Plaza Mayor Parque de Ócio 
Cascaishopping Plaza Mayor Shopping 
Dos Mares River Plaza Mall 
Gli Orsi 

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não existem, para além das acima indicadas, obri-
gações contratuais significativas de compra, construção ou desenvolvimento de proprie-
dades de investimento ou para a sua reparação ou manutenção exceto quanto às obriga-
ções descritas nas Notas 40 e 41. 
 
  

Minima Média 
ponderada Máxima Minima Média 

ponderada Máxima Montante Minima Média 
ponderada Máxima Minima Média 

ponderada Máxima Montante

Península Ibérica 7,25% 7,92% 10,75% 5,50% 5,97% 9,00% 1.488 9,28% 9,83% 10,85% 6,55% 7,90% 9,10% 1.582
1.488 1.582

31.12.2017 31.12.2016
10 anos "discount rate" 10 anos "cap rate" 10 anos "discount rate" 10 anos "cap rate"

Peninsula Ibérica 45.542 43.622 3.655 3.531
Resto da Europa 8.728 8.604 1.150 1.016

54.270 52.226 4.805 4.547

Rendas Gastos operacionais diretos

31.12.2017 31.12.201731.12.2016 31.12.2016
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o montante das propriedades de investimento em 
desenvolvimento era detalhado como segue: 
 

 
 
Os montantes de mEuro 65.727 e mEuro 64.051 em 31 de dezembro de 2017 e 2016, 
respetivamente, registados na rubrica “Imparidade para ativos em risco” correspondem à 
estimativa efetuada pelo Conselho de Administração para perdas que poderão ocorrer em 
resultado de atrasos no desenvolvimento dos seus projetos, dadas as incertezas de mer-
cado em relação aos mesmos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o Grupo 
reforçou a imparidade para ativos em risco no montante de mEuro 1.676 de forma a re-
fletir as perspetivas de desenvolvimento das respetivas propriedades bem como o ambi-
ente económico dos países onde as mesmas se localizam. 

9 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS  

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido 
no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas, foi o seguinte: 
 

 
  

Propriedades de investimento ao custo:
Península Ibérica 15.086 15.113
Resto da Europa 92.096 90.284

107.182 105.397

Imparidade para ativos em risco (65.727) (64.051)

41.455 41.346

31.12.2017 31.12.2016

Edifícios Outras
e outras Equipamento Equipamento Equipamento Ferramentas imobilizações Imobilizações

construções básico de transporte administrativo e utensílios corpóreas em curso Total Total
Ativo bruto:

Saldo inicial 2.115 1.267 152 3.183 224 1.001 17 7.959 7.380
Adições 193 26 - 134 3 31 - 387 1.157
Alienações - (134) (27) (141) (42) (101) (17) (462) (216)
Transferências e abates (55) (153) - (257) 79 (236) - (622) (357)
Diferenças de conversão cambial - - (3) (7) - - - (10) (7)
Alteração de perímetro - (6) - (3) - - - (9) -
Saldo final 2.253 1.000 122 2.909 264 695 - 7.243 7.957

Amortizações e perdas por 
  imparidade acumuladas:

Saldo inicial 738 989 102 2.953 237 931 - 5.950 6.040
Amortização do exercício 163 61 26 127 15 47 - 439 379
Alienações - (119) (27) (125) (41) (98) - (410) (164)
Transferências e abates (49) (154) - (192) 23 (236) - (608) (302)
Diferenças de conversão cambial - - (2) (6) - - - (8) (5)
Alteração de perímetro - (3) - (2) - - - (5) -
Saldo final 852 774 99 2.755 234 644 - 5.358 5.948

Valor líquido 1.401 226 23 154 30 51 - 1.885 2.009

31.12.2017 31.12.2016
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10 GOODWILL 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o “Goodwill” era detalhado como segue: 
 

 
 
Os testes por imparidade efetuados ao “Goodwill” tiveram por base o “Net Asset Value” 
(“NAV”) à data de relato, das participações detidas. 

11 ATIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido 
no valor dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por im-
paridade acumuladas, foi o seguinte: 
 

 

12 OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
Os montantes de mEuro 2.574 respeitam aos depósitos efetuados junto das entidades 
oficiais, de rendas dos lojistas dos centros comerciais localizados em Espanha (Dos Mares 
e Plaza Mayor). Os depósitos entregues pelos lojistas às empresas detentoras destes 

31.12.2016
Ano de Quantia Quantia 

aquisição escriturada escriturada

Dos Mares 2005 1.298 1.298
River Plaza Mall 2007 1.334 1.334
Gli Orsi 2008 1.642 1.642

4.274 4.274

31.12.2017

31.12.2016

Software
Outros ativos 

intangíveis Total Total
Ativo Bruto:

Saldo inicial 4.854 11.756 16.610 16.652
Adições 45 7 52 1
Abates, alienações e regularizações - (1) (1) (43)
Saldo final 4.899 11.762 16.661 16.610

Amortizações e perdas por 
  imparidade acumuladas:

Saldo inicial 2.881 11.728 14.609 13.946
Amortização e perdas por imparidade do exercício 575 22 597 664
Abates, alienações e regularizações - (1) (1) (1)
Saldo final 3.456 11.749 15.205 14.609

Valor líquido 1.443 13 1.456 2.001

31.12.2017

31.12.17 31.12.16
Câmara Municipal de Málaga 156 605
Depósitos de lojistas 2.574 2.432
Garantias bancárias e outras 185 180
Outros ativos não correntes 373 427

3.288 3.644
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centros comerciais, encontram-se classificados em “Outros credores não correntes” (Nota 
22) e “Outras dívidas a terceiros” (Nota 27).  
 
O montante de mEuro 156 a receber da Câmara Municipal de Málaga (“CMM”) respeita às 
despesas incorridas por conta desta entidade e pela mesma confirmados, com os acessos 
ao centro comercial Plaza Mayor Parque de Ócio (mEuro 149) e Plaza Mayor Shopping  
(mEuro 7). 

13 CLIENTES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
A exposição do Grupo ao risco de crédito é atribuível às contas a receber derivadas da 
sua atividade operacional. Os montantes apresentados no balanço encontram-se líquidos 
das perdas por imparidade acumuladas para cobranças duvidosas, que foram estimadas 
pelo Grupo de acordo com a sua experiência e com base na sua avaliação da conjuntura 
e envolvente económica. O Conselho de Administração entende que o valor contabilístico 
das contas a receber é próximo do seu justo valor. O Grupo não tem uma concentração 
significativa de risco de crédito, dado que o risco se encontra diluído por um vasto con-
junto de clientes. 
 
À data de relato a antiguidade dos saldos de Clientes é a seguinte: 
 

 
  

31.12.17 31.12.16
Clientes correntes:

Portugal 16 935 20 042

Espanha 5 775 4 121

Itália 1 592 886

Alemanha 3 291 2 572

Roménia 7 228 8 494

Marrocos 475 106

Turquia 261 271

Grécia 27 60

Outros clientes 55 71
35 639 36 623

(13 285) (15 467)
22 354 21 156

Perdas por imparidade acumuladas de clientes (Nota 29)

31.12.17 31.12.16
Não vencido 1 218 3 046
Vencido mas não provisionado:

0-30 dias 7 024 3 533

30-90 dias 2 083 2 936

+ 90 dias 12 029 11 641

Vencido e provisionado:
0-90 dias 148 314
90-180 dias 60 324
180-360 dias 388 620
+ 360 dias 12 689 14 209

35 639 36 623
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14 OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
O montante de mEuro 4.247 inclui: 

 o valor de mEuro 3.707 referente ao pagamento efetuado em 2013 pela Sonae Sierra 
SGPS, S.A. ao abrigo do Regime Excecional de Regularização de Dívidas (RERD) cria-
do pelo Decreto-Lei n.º 151-A/2013, publicado em 31 de outubro de 2013, o qual 
permite que os contribuintes regularizem a sua situação tributária, com dispensa do 
pagamento de juros e de custos do processo de execução fiscal nos casos de paga-
mento total ou parcial da dívida. O montante pago refere-se a correções ao cálculo da 
estimativa de imposto de 2005 resultantes: (i) de juros não dedutíveis no valor de  
mEuro 378, e (ii) de correções referentes ao ajustamento de preço com a venda de 
ações do Cascaishopping em 1996 no valor de mEuro 3.329. A empresa contestou es-
sa notificação fiscal, não tendo reconhecido nenhuma perda por imparidade nesta 
conta a receber por ser convicção do Conselho de Administração que a contestação 
apresentada lhe será favorável. 
 

 O valor de mEuro 518 é referente a notificações fiscais sobre declarações fiscais dos 
exercícios compreendidos entre 1991 a 1997 pagos pelo Cascaishopping – Centro 
Comercial, S.A. (“Cascaishopping”) às autoridades fiscais. As correções propostas pe-
las autoridades fiscais dizem respeito nomeadamente à politica de depreciação dos 
melhoramentos realizados em propriedade de terceiros, que para efeitos fiscais têm 
vindo a ser amortizados em 5 anos e que as autoridades fiscais consideram que de-
vem ser amortizados em 50 anos. O Cascaishopping contestou essa mesmo notifica-
ção e não registou nenhuma imparidade para cobrir eventuais perdas nesses montan-
tes, por ser convicção do Conselho de Administração que a contestação apresentada 
lhe será favorável. 

 
O montante de mEuro 2.224 registado na rubrica de “Conta caucionada” refere-se a uma 
conta caucionada constituída em 2005 relacionada com um processo interposto por um 
lojista sobre o qual o tribunal solicitou que o Grupo efetuasse um depósito no valor de 
mEuro 2.224 para a eventualidade do processo ser ganho pelo lojista. O processo foi ga-
nho pelo Grupo, tendo no entanto o montante sido pago indevidamente ao lojista, pelo 
que o Grupo aguarda que o mesmo lhe seja devolvido em virtude da decisão do tribunal 
lhe ter sido favorável. 
 
  

31.12.17 31.12.16
Valor a receber venda 3shoppings 42 674 -
Valor a receber venda Project Guia - 951
Notificação fiscal paga 4 247 4 247
Conta caucionada 2 224 2 224
Valor a receber da Contimobe 1 421 -
Adiantamentos a fornecedores 916 3 327
Dividendo a receber da Alexa KG 420 -
Outros 3 510 3 023

55 412 13 772

Perdas por imparidade acumuladas em dívidas de terceiros (Nota 29) (1 656) (1 608)
53 756 12 164
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A exposição do Grupo ao risco de crédito é atribuível, às contas a receber derivadas da 
sua atividade operacional. Os montantes apresentados no balanço encontram-se líquidos 
das perdas por imparidade que foram estimadas pelo Grupo de acordo com a sua experi-
ência e com base na sua avaliação da conjuntura e envolvente económica. O Conselho de 
Administração entende que o valor contabilístico das contas a receber é próximo do seu 
justo valor. O Grupo não tem uma concentração significativa de riscos de crédito, dado 
que o risco se encontra diluído por um vasto conjunto de entidades. 

15 OUTROS ATIVOS CORRENTES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
O valor na rúbrica de “juros a receber” no exercício findo em 31 e dezembro de 2017 e 
2016 inclui os juros referentes ao adiantamento para aumento de capital efetuado pelo 
grupo por conta do sócio do Parklake (mEuro 5.427 e mEuro 2.189 em 2017 e 2016, 
respetivamente).  

16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o detalhe de caixa e seus equivalentes era o seguin-
te: 
 

 
 
Os montantes de mEuro 4.327 e mEuro 7.389 em 31 de dezembro de 2017 e 2016, res-
petivamente, correspondem às garantias prestadas pelos lojistas. Estes montantes rece-
bidos dos lojistas estão classificados nas rubricas de “Outros credores não correntes” 
(Note 22) e “Outras dívidas a terceiros” (Note 27). 
 
Os depósitos bancários incluem depósitos a prazo constituídos por várias empresas do 
Grupo, vencíveis a menos de três meses da data da sua constituição e vencem juros a 
taxas normais de mercado. 
  

31.12.17 31.12.16
Juros a receber 6 713 6 323
Rendas variáveis a receber 1 750 3 255
Recuperação de custos a receber 1 821 1 247
Seguros 404 315
Encargos com financiamentos pagos antecipadamente 15 223
Direitos de ingresso 362 260
Serviços de gestão e administrativos a receber 3 409 2 440
Outros 1 828 929

16 302 14 992

31.12.2017 31.12.2016

Numerário 170 182
Depósitos bancários 63 648 142 057
Depósitos bancários-cauções lojistas 4 327 7 389

68 145 149 628
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17 CAPITAL SOCIAL E RESERVAS LEGAIS 

Em 31 de dezembro de 2017 o capital social está representado por 32.514.000 ações or-
dinárias, com o valor nominal de Euro 4,99 cada ação. 
 
As seguintes pessoas coletivas detêm o capital subscrito em 31 de dezembro de 2017 e 
2016: 
 

Entidade 2017 2016  
Sonae SGPS, S.A. 50,00% 50,00% 
Grosvenor Investments, (Portugal), Sarl 50,00% 50,00% 

 
As reservas legais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 decompõem-se como segue: 
 

 
 
Reserva legal: De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resul-
tado líquido anual se positivo, tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até que 
esta represente 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de li-
quidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgota-
das as outras reservas, ou incorporada no capital. 
 
Tal como disposto na legislação comercial portuguesa e na sequência da redução de capi-
tal ocorrida em 2003, foi constituída uma reserva especial sujeita ao regime de reserva 
legal, de montante equivalente ao valor nominal das ações extintas (mEuro 24.880). 
  

31.12.16 31.12.15
Reserva legal 32.449 32.449
Reserva especial 24.880 24.880

57.329 57.329
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18 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os empréstimos bancários obtidos tinham o seguinte 
detalhe: 
 

 
 
Os empréstimos bancários vencem juros a taxas normais de mercado e foram todos con-
traídos em Euro. 
 
Os “covenants” existentes em 31 de dezembro de 2017 e 2016 podem ser detalhados 
como segue: 
 

 
 
Todos os empréstimos com “covenants” foram analisados pelo Grupo à data de relato e, 
nas situações em que se verificaram quebras (“breaches”) dos mesmos, foi a dívida cor-
respondente reclassificada para o passivo corrente. Esta situação ocorreu no caso do em-
préstimo contraído pela River Plaza. Estão em curso negociações com o banco corres-
pondente no sentido de obter um reescalonamento da dívida. 
 
  

Não Não

Limite Corrente Corrente Limite Corrente Corrente
Empréstimos obrigacionistas:

Sonae Sierra SGPS 75 000 75 000 - 75 000 - 75 000
Total de empréstimos obrigacionistas 75 000 75 000 - 75 000 - 75 000

Empréstimos bancários:
Peninsula Ibérica:

a),b) 153 475 17 675 135 800 196 921 16 069 180 852
a) 40 076 17 321 22 755 46 820 6 744 40 076
n.a. 20 000 20 000 - 20 000 - 20 000

213 551 54 996 158 555 263 741 22 813 240 928
Resto da Europa:

a),b) 58 441 17 141 41 300 59 503 5 963 53 540

Total de empréstimos bancários 271 992 72 137 199 855 323 244 28 776 294 468

Encargos financeiros diferidos suportados na emissão de dívida bancária (524) (1 669) (780) (2 313)
346 992 146 613 198 186 398 244 27 996 367 155

Justo valor dos instrumentos financeiros derivados - Passivo - 203 - 1 319

146 613 198 389 27 996 368 474

(a) Como garantia destes empréstimos foram constituídas hipotecas sobre os imóveis propriedade destas sociedades.
(b) Como garantia deste empréstimo foi constituído penhor sobre as acções do capital social da subsidiária.

31.12.2017 31.12.2016

Montante utilizado Montante utilizado

Não Não

Limite Corrente Corrente Limite Corrente Corrente

"Covenants":
"Loan to Value", "Debt Service Cover Ratio" (1),(2) 38 450 15 695 22 755 83 931 18 104 65 827
"Loan to Value", "Interest Cover Ratio" (1),(3) 58 441 17 141 41 300 59 503 5 963 53 540
"Loan to Value", "Debt Service Cover Ratio", "Annual EBITDA" (1),(2),(5) 140 000 4 200 135 800 140 000 - 140 000
"Debt to equity cover ratio" (4) 1 999 1 999 - 4 665 2 666 1 999

(1)  "Loan to Value": Passivo financeiro / Justo valor da propriedade de investimento
(2)  "Debt Service Cover Ratio": Cash flow / (Juros pagos acrescidos da amortização de capital)
(3)  "Interest Cover Ratio": Cash flow / Juros pagos
(4)  "Debt to equity cover ratio": Capital próprio / Passivo financeiro
(5)  "Annual EBITDA"

Montante utilizado Montante utilizado

31.12.1631.12.17
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os empréstimos e os respetivos juros têm o seguin-
te plano de reembolso definido: 
 

 
 
Os instrumentos financeiros utilizados pelo Grupo existentes em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 respeitam a “swaps”, “Caps” e “zero cost collars” de taxa de juro e eram os 
seguintes: 
 

 
 
O justo valor dos instrumentos financeiros de cobertura eficientes foi registado por con-
trapartida da rubrica de reservas de cobertura do Grupo (mEuro -181 e mEuro -1,120  
em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respetivamente) e reservas de cobertura dos inte-
resses que não controlam (mEuro 30 e mEuro -119 em 31 de dezembro de 2017 e 2016, 
respetivamente). 
 
Os “swaps”, “caps” e os "zero cost collars" de taxa de juro encontram-se avaliados pelo 
seu justo valor, à data de relato, determinado por avaliação efetuada pelas entidades 
bancárias com os quais esses derivados foram contratados. A determinação do justo va-
lor destes instrumentos financeiros teve por base a atualização para a data de relato dos 
“cash-flows” futuros correspondentes à diferença entre a taxa de juro a pagar pela Em-
presa à contraparte do derivado e a taxa de juro variável a receber pela Empresa da con-
traparte do derivado sendo que esta taxa de juro variável corresponde à taxa de juro in-
dexante contratada com a entidade que concedeu o financiamento. Adicionalmente, fo-
ram efetuados, pelo departamento de tesouraria do Grupo, testes ao justo valor desses 
instrumentos financeiros derivados, no sentido de revalidar o justo valor determinado por 
aquelas entidades. 
 
  

Capital Juros Capital Juros
Ano N+1 147 137 7 027 28 776 9 913
Ano N+2 26 955 3 842 131 679 7 188
Ano N+3 4 200 3 643 64 889 4 018
Ano N+4 45 499 3 168 4 199 3 643
Ano N+5 4 200 2 713 45 500 3 170
Ano N+6 e seguintes 119 001 749 123 201 3 460

346 992 21 142 398 244 31 392

31.12.2017 31.12.2016

Empréstimo Ativo Passivo Empréstimo Ativo Passivo
Instrumentos financeiros de cobertura:
  "Swaps":

Plaza Mayor Shopping / Novo Banco - - - 27 010 - 239
River Plaza / Société Générale 17 141 - 203 9 102 - 1 080

- 203 - 1 319
  "Options":

Cascaishopping / Santander (*) 45 000 451 - 45 000 435 -
Cascaishopping / ING (*) 25 000 201 - 25 000 266 -
Gli Orsi / ING (*) 41 300 35 - 41 300 79 -
Land Retail / Santander (*) 35 000 351 - 35 000 338 -
Land Retail / ING (*) 35 000 281 - 35 000 373 -

1 319 - 1 491 -

1 319 203 1 491 1 319

(*) Estes instrumentos financeiros são Caps. 

31.12.2017 31.12.2016
Justo valor dos Justo valor dos

instrumentos  instrumentos
financeiros financeiros
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Os princípios de cobertura de risco utilizados pelo Grupo na contratação destes instru-
mentos financeiros de cobertura são os seguintes: 

 “Matching” entre “cash-flows” pagos e recebidos, i.e., existe coincidência entre as 
datas dos fluxos de juros pagos nos financiamentos contratados e trocados com o 
banco; 

 “Matching” entre indexantes: o indexante de referência no instrumento financeiro 
de cobertura e no financiamento ao qual o derivado está subjacente são coinci-
dentes; 

 Num cenário de subida ou descida extrema de taxas de juro, o custo máximo do 
financiamento está perfeitamente limitado e calculado.  

19 OUTROS EMPRÉSTIMOS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os outros empréstimos obtidos tinham o seguinte 
detalhe: 
 

 
  

Limite Corrente Limite Corrente
Linhas de crédito de curto prazo:

SPF - Sierra Portugal 6 500 - 6 500 -
Sierra B.V. 8 000 - 8 000 -
Sierra Portugal, S.A. 249 - 249 -
Sonae Sierra, SGPS, S.A. 55 000 25 000 55 000 25 000

69 749 25 000 69 749 25 000

Descobertos bancários 44 720 - 44 720 -
114 469 25 000 114 469 25 000

31.12.201631.12.2017
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20 ACIONISTAS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
O montante de mEuro 20.390 refere-se a um adiantamento efetuado pela Project Sierra 
10 B.V. à PLP S.a.r.l. para o aumento de capital na Parklake. Sobre este adiantamento 
estão a ser registados juros (Nota 15). 

Ativo Corrente Não Corrente Corrente Não Corrente

Empréstimos - valor a receber:
Axnae Spain Holdings, S.L.:

Area Sur Shopping, S.L. - 1 950 - -
- 1 950 - -

Iberian Holdings Spain S.L.:
Iberian Assets, S.A - 9 594 - -

- 9 594 - -
Project Sierra 10 BV:

Parklake Shopping, S.A. - 20 290 15 216 -
PLP S.a.r.l. - 20 390 15 216 12
Plenerg Srl - 100 - 12

- 40 780 30 432 24
Project Sierra Cúcuta BV:

Proyecto Cúcuta, S.A.S. 1 820 - - -
1 820 - - -

Plaza Mayor Parque d'Ócio BV:
Doc Malaga Holding, S.L. - 5 835 4 377

- 5 835 4 377
Sierra Developments Holding BV

Parklake Shopping, S.A. - 22 276 - 22 275
Park Avenue Development of Shopping Centres S.A. - 442 - 2 191

- 22 718 - 24 466
Sierra BV:

Arrábidashopping - Centro Comercial, S.A. - - - 7 072
Iberian Assets, S.A. - - - 8 330
Shopping Centre Colombo Holding BV - 9 000 - 9 000

- 9 000 - 24 402
Sierra Investments Holding BV:

Freccia Rossa - Shopping Centre, Srl - 18 718 - 22 433
- 18 718 - 22 433

Sierra Maroc Sarl:
Zenata Commercial Project 137 - - -

137 - - -
Sierra Retail Ventures BV:

Arrábidashopping - Centro Comercial, S.A. - 7 072 - -
- 7 072 - -

Sierra Solingen Holding GmbH:
Solingen Shopping Center GmbH 3 723 14 937 - 14 937

3 723 14 937 - 14 937
Sierra Zenata Project BV:

Zenata Commercial Project - - 2 096 -
- - 2 096 -

5 680 130 604 32 532 86 639

31.12.17 31.12.16
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Devido à liquidação das empresas Luxco 1 e Luxco 2, os valores a pagar a estas empre-
sas foram transferidos para o acionista destas empresas, a Sierra LP; estes montantes 
referem-se a empréstimos a pagar pelas subsidiárias da Sierra BV aos acionistas minori-
tários da Sierra BV. 
 
Estes suprimentos vencem juros a taxas normais de mercado e foram todos contraídos 
em Euros. Para os montantes classificados em “Não corrente” não é expectável o seu re-
embolso a curto prazo. 

21 RECONCILIAÇÃO DE RESPONSABILIDADES RESULTANTES 
DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

O quadro seguinte detalha as alterações nas responsabilidades do Grupo decorrentes de 
atividades de financiamento, incluindo alterações em dinheiro e não monetárias. Os pas-
sivos decorrentes de atividades de financiamento são aqueles para os quais os fluxos de 
caixa foram classificados na demonstração dos fluxos de caixa do Grupo como fluxos de 
caixa de atividades de financiamento. 
 

 
  

Não Não
Corrente Corrente Corrente Corrente

Empréstimos - valor a pagar a:
SIERRA Investments (Luxembourg) 1 S.A. ("Luxco 1"):

Plaza Mayor Shopping B.V. - - - 2 065
- - - 2 065

SIERRA Investments (Luxembourg) 2 S.A. ("Luxco 2"):
Plaza Mayor Shopping B.V. - - - 1 652

- - - 1 652
Sierra European Retail Real Estate Asset Fund LP Inc. ("Sierra LP"):

Plaza Mayor Shopping B.V. - 3 757 - -
- 3 757 - -

Shopping Centre Parque Principado B.V.
Harvey Dos Iberica, S.L. 3 764 - 3 764 -

3 764 - 3 764 -

3 764 3 757 3 764 3 717

Passivo

31.12.17 31.12.16

01.01.2017

Fluxo de caixa 
dos 

financiamentos
Venda de 

subsidiárias
Capitalização 

de juros
Ajustamento de 

justo valor 31.12.2017
Empréstimos obrigacionistas 75 000 - - - - 75 000
Empréstimos bancários 323 244 (16 607) (34 645) - - 271 992
Outros empréstimos 25 000 - - - - 25 000
Empréstimos de entidades relacionadas 7 480 - - 40 - 7 520
Instrumentos financeiros derivados 1 319 - - - (1 116) 203

432 043 (16 607) (34 645) 40 (1 116) 379 715

Variações sem efeitos no caixa e equivalentes
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22 OUTROS CREDORES NÃO CORRENTES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 

23 IMPOSTOS DIFERIDOS 

O detalhe dos ativos e passivos por impostos diferidos em 31 de dezembro de 2017 e 
2016 de acordo com as diferenças temporárias que os geraram é como segue: 
 

 
 
Os impostos diferidos relativos ao justo valor dos instrumentos financeiros de cobertura 
foram registados por contrapartida de reservas de cobertura do Grupo (mEuro 24 e mEu-
ro 181 em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respetivamente) e reservas de cobertura 
dos interesses que não controlam (mEuro 0 e mEuro 30 em 31 de dezembro de 2017 e 
2016, respetivamente). 
 
  

31.12.17 31.12.16
Depósitos de rendas de lojistas (Nota 12 e 16) 5 928 8 399
Outras dividas a terceiros não correntes 265 272

6 193 8 671

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Diferença entre o justo valor e o custo histórico

das imobilizações corpóreas e incorpóreas - - 134 596 125 845
Diferença entre o valor de avaliação dos contratos de "fit out"

e o valor considerado para efeitos fiscais dos mesmos - - (121) 86
Anulação dos proveitos com direitos de ingresso diferidos

e dos custos com abertura de centros comerciais diferidos - - (730) (852)
Valorização de instrumentos financeiros derivados de cobertura 32 231 8 22
Prejuízos fiscais reportáveis 2 027 2 262 - -
Perdas de imparidade em contas a receber de clientes 247 162 - -
Imparidade em outros ativos e anulação de custos diferidos 100 224 - -

2 406 2 879 133 753 125 101

Activos por impostos diferidos Passivos por impostos diferidos
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O movimento ocorrido nos ativos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foi como segue: 
 

 
 
Os prejuízos fiscais e os respetivos ativos por impostos diferidos reportados em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016, têm a seguinte composição: 
 

 
 
No final do exercício foi efetuada uma revisão dos prejuízos fiscais suscetíveis de serem 
recuperados no futuro, tendo sido reconhecidos unicamente os impostos diferidos ativos 
associados aos prejuízos fiscais suscetíveis de recuperação futura.  
 
  

Ativos Passivos Ativos Passivos

Saldo inicial 2 879 125 101 4 269 106 209
Efeito em resultados:

Diferença entre o justo valor e o custo histórico das
imobilizações corpóreas e incorporeas 2 20 168 (10) 19 316

Diferença entre o valor de avaliação dos contratos de "fit out"
e o valor considerado para efeitos fiscais dos mesmos - (78) - 95

Anulação dos movimentos ocorridos no ano nos direitos
de ingresso e custos com a abertura de centros
comerciais diferidos (5) (109) - (224)

Reforço /(Utilização) de provisões fiscalmente não dedutíveis (46) - (132) -
Reforço /(Utilização) de prejuízos fiscais reportáveis (235) - (450) -
Sub-total (Nota 24) (284) 19 981 (592) 19 187

Efeito em reservas:
Valorização de instrumentos derivados de cobertura (199) (11) (484) 22
Efeito de alteração de taxa de imposto nos derivados de cobertura - (3) - -

Efeito de conversão cambial - - - (5)

Efeito de alteração de perímetro:
Alienações (Nota 6) (4) (11 329) - -

Outros 14 14 (314) (312)

Saldo final 2 406 133 753 2 879 125 101

31.12.2017 31.12.2016

Prejuízo Ativo por Prejuízo Ativo por 

fiscal imposto diferido fiscal imposto diferido

Espanha:
Sem limite de data 8 000 2 000 8 252 2 063

Itália:
Sem limite de data 41 10 41 10

Alemanha:
Sem limite de data 111 18 1 195 189

8 152 2 028 9 489 2 262

31.12.2017 31.12.2016
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O detalhe dos prejuízos fiscais para os quais não foram reconhecidos ativos por impostos 
diferidos, é como segue:  

 
 
  

Prejuízo Crédito Data limite Prejuízo Crédito Data limite

fiscal de imposto de utilização fiscal de imposto de utilização

Portugal:
Gerados em 2012 1 214 255 2017 1 214 255 2017
Gerados em 2013 3 227 678 2018 3 538 743 2018
Gerados em 2014 7 580 1 592 2026 7 580 1 592 2026
Gerados em 2015 255 53 2027 263 55 2027
Gerados em 2016 8 775 1 843 2028 8 794 1 847 2028
Gerados em 2017 10 623 2 231 2022 - -

31 673 6 651 21 389 4 492
Espanha:

Sem limite de data 45 750 11 437 49 122 12 280
Itália:

Sem limite de data 2 648 636 5 124 1 230
Alemanha:

Sem limite de data 35 578 11 069 39 646 12 294
Grécia:

Gerados em 2011 - - 329 95 2016
Gerados em 2012 284 82 2017 284 82 2017
Gerados em 2013 273 79 2018 273 79 2018
Gerados em 2014 300 87 2019 300 87 2019
Gerados em 2015 119 35 2020 114 33 2020
Gerados em 2016 216 63 2021 296 86 2021
Gerados em 2017 590 171 2022 - -

1 782 517 1 596 463
Holanda:

Gerados em 2007 - - - -
Gerados em 2008 1 033 232 2017 8 198 1 845 2017
Gerados em 2009 81 18 2018 81 18 2018
Gerados em 2010 15 259 3 433 2019 15 259 3 433 2019
Gerados em 2011 565 127 2020 565 127 2020
Gerados em 2012 394 89 2021 394 89 2021
Gerados em 2013 10 067 2 265 2022 10 067 2 265 2022
Gerados em 2014 5 571 1 253 2023 5 571 1 253 2023
Gerados em 2015 20 218 4 549 2024 20 218 4 549 2024
Gerados em 2016 3 970 893 2025 3 970 893 2025
Gerados em 2017 2 289 515 2026 - -

59 446 13 375 64 322 14 472
Roménia:

Gerados em 2009 - - 8 173 1 308 2016
Gerados em 2010 1 810 290 2017 2 078 333 2017
Gerados em 2011 2 060 330 2018 2 103 336 2018
Gerados em 2012 2 207 353 2019 2 516 403 2019
Gerados em 2013 2 199 352 2020 2 512 402 2020
Gerados em 2014 824 132 2021 1 101 176 2021
Gerados em 2015 849 136 2022 1 126 180 2022
Gerados em 2016 892 143 2023 1 086 174 2023
Gerados em 2017 1 677 268 2024 - -

12 517 2 003 20 694 3 311
Outros:

Gerados em 2016 8 2 2023 8 2 2023
Sem limite de data 4 1 70 19

11 3 79 22

189 406 45 692 201 972 48 563

31.12.17 31.12.16
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24 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

O imposto sobre o rendimento reconhecido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 são detalhados como segue: 
 

 
 
A reconciliação numérica entre o gasto de imposto e o produto do lucro tributável pela 
taxa de imposto é como segue: 
 

 
 
O montante de mEuro 8.639 relativo a “Diferenças permanentes e prejuízos fiscais cuja 
recuperação não é provável” (mEuro 4.967 em 2016) inclui o seguinte efeito: 
 
 - Não reconhecimento de ativos por impostos diferidos relacionados com prejuízos fiscais 
das sociedades do Grupo para as quais havia incerteza quanto à sua recuperação (Sonae 
Sierra, Sierra BV, Sierra Greece, Sierra Turkey, Sierra Romania e River Plaza em 2017) 
(Sonae Sierra, Sierra BV, Sierra Greece, Sierra Italy, Sierra Turkey e River Plaza em 
2016). 

25 FORNECEDORES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica respeita a valores a pagar resultantes 
de aquisições decorrentes do curso normal das atividades do Grupo. Em 31 de dezembro 
de 2017, o Conselho de Administração entende que o valor contabilístico destas dívidas 
correspondente aproximadamente ao seu justo valor. 
 

2017 2016

Imposto corrente 5 830 4 621
Imposto diferido (Nota 23) 20 265 19 779

26 095 24 400

2017 2016

Resultado antes de impostos 224 073 329 599

Ganhos/perdas relativos à alienação de entidades (Nota 36) (11 111) (35 711)
Resultados relativos a empreendimentos conjuntos e empresas associadas (Nota 37) (120 941) (208 625)
Imparidade em outras propriedades de investimento em desenvolvimento 1 676 7 285
Diferenças permanentes e prejuízos fiscais cuja recuperação não é provável 8 639 4 967

Lucro tributável 102 336 97 515

Efeito da existência de taxas de imposto diferentes da que vigora em Portugal 21 927 18 677
124 263 116 192

Taxa de imposto sobre o rendimento em Portugal 21,0% 21,0%

26 095 24 400

Corrente Não Corrente Corrente Não Corrente

Fornecedores conta corrente 5 085 - 7 958 -
Fornecedores de imobilizado 783 22 1 730 72

5 868 22 9 688 72

31.12.17 31.12.16
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O saldo de fornecedores, acima referido, apresenta os seguintes prazos de vencimentos: 
 

 

26 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais das sociedades com sede em 
Portugal, estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um 
período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenham ha-
vido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 
inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circuns-
tâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais das 
sociedades portuguesas dos anos de 2014 a 2017 poderão vir ainda a ser sujeitas a revi-
são. 
 
O Conselho de Administração entende que as eventuais correções resultantes de revi-
sões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não 
terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017. 
 
O Conselho de Administração entende que o valor contabilístico destas contas a receber e 
a pagar corresponde ao seu justo valor. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não existem dívidas ao Estado e outras entidades 
publicas. 
 
  

31.12.17 31.12.16
Corrente:

0-90 dias 4 156 9 006
90-180 dias 1 060 206
+ 180 dias 652 476

5 868 9 688

Não Corrente:
n+1 10 72
n+3 6 -
n+5 6 -

22 72

Corrente Corrente Corrente Corrente

 Imposto sobre o rendimento 3 509 2 800 3 968 2 508
 Imposto sobre o valor acrescentado 1 338 5 423 1 657 4 125
 Contribuições para a Segurança Social 243 782 175 738
 Outros Impostos 681 491 645 203

5 771 9 496 6 445 7 574

31.12.16

PassivoActivo PassivoActivo

31.12.17
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27 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
O montante de mEuro 3.493 relativo a cartões prenda corresponde aos depósitos recebi-
dos até 31 de dezembro de 2017 derivados da venda de cartões prenda deduzido do va-
lor relativo aos cartões expirados e compensados até essa data. O Grupo segue o proce-
dimento de reconhecer uma conta a pagar pela venda dos cartões, sendo a mesma regu-
larizada quando o cartão é compensado pelo lojista (reconhecendo-se nestes casos 
igualmente a comissão cobrada pela venda do mesmo) ou quando a data limite dos car-
tões prenda expira (nestes casos o rendimento reconhecido corresponde ao montante do 
cartão prenda expirado). 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de “Outras dívidas a terceiros” respeitava 
essencialmente a valores a pagar resultantes de aquisições decorrentes do curso normal 
das atividades do Grupo. Em 31 de dezembro de 2017, o Conselho de Administração en-
tende que o valor contabilístico destas dívidas corresponde ao seu justo valor. 
 
O saldo de outras dívidas a terceiros acima referido apresenta um prazo médio de paga-
mento inferior a 90 dias. 

28 OUTROS PASSIVOS CORRENTES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 
 

 
 
As remunerações a liquidar em 31 de dezembro de 2017 e 2016, incluem os montantes 
de mEuro 2.564 e mEuro 2.130, respetivamente, relativos a remunerações, associadas 
ao desempenho, atribuídas a alguns quadros superiores do Grupo, as quais serão pagas 
diferidamente e desde que os colaboradores em causa se encontrem nessa data ainda a 
trabalhar para o Grupo. 
 

31.12.17 31.12.16
Cartões prenda 3 493 3 291
Adiantamentos de clientes 3 375 2 775
Depósitos de rendas de lojistas (Nota 12 e 16) 806 1 297
Câmara Municipal de Guimarães - 250
Outras dívidas a terceiros 1 134 1 498

8 808 9 111

31.12.17 31.12.16
Serviços de terceiros a liquidar 10 152 18 984
Remunerações a liquidar 13 952 12 039
Imobilizado a faturar por terceiros 13 997 11 163
Encargos financeiros a liquidar 3 054 3 273
Rendas fixas debitadas antecipadamente 2 785 3 269
Margem de condomínio 1 185 4 866
Imposto municipal sobre imóveis a liquidar 397 441
Outros impostos a liquidar - 320
Direitos de ingresso debitados antecipadamente 653 757
Outros 2 653 1 323

48 828 56 435
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Estas remunerações serão, em cada um dos períodos posteriores à respetiva atribuição e 
até à data do correspondente pagamento, ajustadas em função da variação anual do 
“Net Asset Value” (“NAV”) do Grupo, sendo que, no que respeita às remunerações diferi-
das após 2011, inclusive, as mesmas são ainda ajustadas, em função de um indicador 
baseado nos resultados diretos do Grupo e de eventuais vendas de ativos durante o perí-
odo de diferimento. 
 
Estas remunerações são reconhecidas linearmente na demonstração dos resultados, ao 
longo do período de deferimento pelo montante bruto atribuído a esses colaboradores. 
Os eventuais ajustes posteriores, derivados da variação do “NAV” do Grupo ou outros, 
são registados no exercício em que a variação ocorra. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os montantes de mEuro 13.997 e mEuro 11.163, 
respetivamente, respeitam à estimativa efetuada pelo Conselho de Administração para 
encargos assumidos com os investimentos efetuados em propriedades de investimento e 
cujas faturas ainda não tinham sido rececionadas naquelas datas. 

29 PROVISÕES E PERDAS POR IMPARIDADE EM CONTAS A 
RECEBER 

O movimento ocorrido nas provisões e perdas por imparidade em contas a receber du-
rante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 foi o seguinte: 
 

 
 

 
 
As perdas por imparidade em contas a receber estão deduzidas ao valor do correspon-
dente ativo. 
  

Saldo em Utilizações Saldo em
31.12.2016 Reforço e anulações 31.12.2017

Perdas de imparidade em contas a receber:
Clientes (Nota 13) 15 467 779 (2 961) 13 285
Outros devedores (Nota 14) 1 608 69 (21) 1 656

17 075 848 (2 982) 14 941
Outras provisões para riscos e encargos:

Riscos e encargos diversos 1 613 946 (6) 2 553
18 688 1 794 (2 988) 17 494

2017

Saldo em Utilizações Saldo em
31.12.2015 Reforço e anulações 31.12.2016

Perdas de imparidade em contas a receber:
Clientes (Nota 13) 16 255 1 294 (2 082) 15 467
Outros devedores (Nota 14) 1 587 24 (3) 1 608

17 842 1 318 (2 085) 17 075
Outras provisões para riscos e encargos:

Riscos e encargos diversos 1 885 949 (1 221) 1 613
19 727 2 267 (3 306) 18 688

2016
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30 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

As prestações de serviços nos exercícios de 2017 e 2016 foram como segue: 
 

 
 
O montante de mEuro 51.556 referente a “Rendas fixas” reconhecido no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2017 (mEuro 48.995 em 2016) encontra-se líquido do valor de 
descontos (contratuais e extracontratuais) concedidos aos lojistas no valor de  
mEuro 5.067 e mEuro 5.773, respetivamente em 2017 e 2016.  

31 VARIAÇÃO DE VALOR DAS PROPRIEDADES DE 
INVESTIMENTO 

O detalhe da variação de valor das propriedades de investimento nos exercícios de 2017 
e 2016 é a seguinte: 
 

 
  

2017 2016
Prestações de serviços:

Rendas fixas 51 556 48 995
Rendas variáveis 1 714 1 812
Aluguer de espaços comuns 3 712 3 634
Despesas comuns 49 336 67 404
Serviços de gestão e administração 64 300 55 504
Exploração de parques de estacionamento 1 433 1 314
Outros 1 305 797

173 356 179 460

2017 2016
Variação de justo valor entre anos (Nota 8):

  - Ganhos 68 561 69 289
  - Perdas (7 727) (4 348)

Variação de justo valor nos contratos de "fit-out" (Nota 8) (3) 402
60 831 65 343
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32 OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS 

A repartição dos outros rendimentos operacionais nos exercícios de 2017 e 2016 é a se-
guinte:  
 

 

33 PERDAS POR IMPARIDADE E ABATES 

As perdas por imparidade reconhecidas nos exercícios de 2017 e 2016 têm o seguinte 
detalhe: 
 

 
 
Os “Abates e perdas por imparidade em outras propriedades de investimento em desen-
volvimento” respeitam a perdas por imparidade para algumas das propriedades atual-
mente em desenvolvimento, em relação às quais existem algumas incertezas quanto à 
sua viabilidade futura. 

34 OUTROS GASTOS OPERACIONAIS 

A repartição dos outros gastos operacionais nos exercícios de 2017 e 2016 é a seguinte: 
 

 
  

31.12.2017 31.12.2016

Cogeração 18 114
Custos projetos de desenvolvimento 1 221 616
Reversão perdas de imparidade 1 479 1 338
Reversão de provisões 297 444
Ganho na venda de ativos:

 - Lote de terreno do Parque de Famalicão - 173
 - Outro 7 1

Outros 637 996
3 659 3 682

2017 2016
Abates e perdas de imparidade em outras propriedades de 
 investimento em desenvolvimento  (Nota 8) 1 676 7 285

1 676 7 285

2017 2016
Imposto sobre imóveis 1 411 1 453
Distribuição de resultados referente ao direito de superficie (Centro Comercial 2 927 -
Imposto sobre o incremento de valor do terreno do Plaza Mayor 600 -
Perdas cambiais 536 369
"Goodwill" Cucuta 229 -
Outros 1 244 191

6 947 2 013
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35 RESULTADOS FINANCEIROS 

Os resultados financeiros têm a seguinte composição: 
 

 
 

36 RESULTADOS RELATIVOS A INVESTIMENTOS 

Os resultados relativos a investimento têm a seguinte composição: 
 

 
  

2017 2016
Gastos:

Juros suportados 11 947 13 350
Imposto de selo nos financiamentos 157 248
Diferenças de câmbio desfavoráveis 73 (11)
Perdas de justo valor em derivados de cobertura não eficientes 127 1 115
Outros 2 516 2 476

14 820 17 178
Resultados financeiros (7 944) (10 922)

6 876 6 256
Rendimentos:

Juros obtidos 6 179 5 380
Diferenças de câmbio favoráveis (58) 60
Outros 755 816

6 876 6 256

Ajustamento de preço na venda do Le Terrazze 1 832 -
Ajustamento de preço na venda do Loop 5 458 -
Ajustamento de preço na venda da Zubiarte - (54)
Mais valia na alienação da 3 Shoppings (Nota 6) 8 821 -
Mais valia na venda do Algarve (Nota 6) - 23 262
Mais valia na venda do Estação Vianae (Nota 6) - 5 330
Mais valia na venda da Luz del Tajo (Nota 6) - 8 572

 Menos valia na alienação do Loop5 (Nota 5) - (295)
Menos valia na alienação do SPF  (Nota 5) - (842)

 Menos valia na alienação do Project Guia (Nota 6) - (63)
Ajustamento de preço na venda do Valecenter - (199)

11 111 35 711

2017 2016
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37 RESULTADOS RELATIVOS A EMPREENDIMENTOS 
CONJUNTOS E EMPRESAS ASSOCIADAS 

Os resultados relativos a empreendimentos conjuntos e empresas associadas têm a se-
guinte composição: 
 

 

38 LOCAÇÕES OPERACIONAIS 

Nas locações operacionais em que o Grupo age como locador, os pagamentos mínimos 
de locação (remunerações fixas) reconhecidos como proveitos, durante os exercícios fin-
dos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, ascenderam a mEuro 56.323 e mEuro 60.273, 
respetivamente (Nota 30). 
 
Adicionalmente, à data de 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Grupo tinha celebrado, 
como locador, contratos de locação operacional, cujos pagamentos mínimos de locação 
(remunerações fixas) se vencem como segue: 
 

 
 
Nas locações operacionais em que o Grupo age como locatário, os pagamentos mínimos 
de locação reconhecido como custo durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2017 e 2016 ascenderam a mEuro 2.175 e mEuro 2.325, respetivamente. 
 
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o Grupo tinha celebrado, como lo-
catário, contratos de locação operacional, cujos pagamentos mínimos de locação se ven-
cem como segue: 
 

 
  

Resultados relativos a empreendimentos conjuntos (Nota 4) 107 232 195 826
Resultados relativos a empresas associadas (Nota 5) 13 709 12 799

120 941 208 625

2017 2016

31.12.17 31.12.16
Vencíveis em N+1 52 416 51 024
Vencíveis em N+2 46 026 47 561
Vencíveis em N+3 40 872 41 457
Vencíveis em N+4 32 568 36 289
Vencíveis em N+5 22 647 27 638
Vencíveis após N+5 64 721 73 828
Contratos renovados automaticamente 678 764

259 928 278 561

31.12.17 31.12.16
Vencíveis em N+1 1 905 2 222
Vencíveis em N+2 1 491 1 497
Vencíveis em N+3 1 204 1 192
Vencíveis em N+4 1 013 943
Vencíveis em N+5 392 771
Vencíveis após N+5 - 381
Contratos renovados automaticamente 344 -

6 349 7 006
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39 PARTES RELACIONADAS  

Os saldos e transações efetuados com entidades relacionadas durante os exercícios de 
2017 e 2016, para além dos financiamentos obtidos de e concedidos a acionistas, menci-
onados na Nota 20, podem ser detalhados como segue: 
 

 
 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

BB Food Service, S.A. 11 (60) - - 6 3
Contimobe - Imobil. Castelo Paiva, S.A. 1 423 1 302 - 13 (189) (358)
Digitmarket - Sistemas de Informação, S.A. - 1 1 1 (144) (147)
Infofield - Informática, S.A. - - - - 60 20
Integrum Colombo Energia, S.A. - 46 - - - (26)
MCCARE - Serviços de Saúde, S.A. 24 - - - 17 -
MDS - Corretor de Seguros, S.A. 84 3 4 105 (389) (9)
Modalfa - Comércio e Serviços, S.A. 7 7 - - 19 17
Modalloop - Vestuário e Calçado, S.A. - - - - 14 13
Modelo Continente Hipermercados, S.A. 72 810 534 51 763 676
Modelo - Dist.e materiais de Construção, S.A. - - - 235 31 22
Pharmacontinente - Saúde e Higiene, S.A. 38 48 3 - 14 8
Predicomercial - Promoção Imobiliária, S.A. - - - - - (6)
Raso- Viagens e Turismo, S.A 2 - 95 23 (47) (1)
Salsa Consolidado - - - - 25 114
Sistavac, S.A. 4 - 164 3 1 16

SDSR - Sports Division SR, S.A. 3 31 1 10 21 219
Solinca - Health & Fitness, S.A. - 8 - - - 43

Sonae Center Serviços II, S.A. - - 81 - 29 21
Torre Ocidente Imobiliária, S.A. 4 61 4 - 285 394
Troiaresort-Investimentos Turísticos, S.A. 29 14 - - 3 6
Viajens y Turismo de Geotur España, S.L. - - 9 6 - 8
We Do Consulting-Sist. de Informação, S.A. - - 31 4 39 3
We Do Technologies BV 5 3 - - - -
Worten – Equipamentos para o Lar, S.A. 70 52 2 50 93 170
Worten España Distribución, SL - 125 30 30 - -
Zippy - Comércio e Distribuição, S.A. 6 16 - - 5 84
Empresas controladas conjuntamente e associadas da 13 231 14 270 5 473 7 842 (2 507) (2 925)
Sonae SGPS, S.A. - - - 205 220 220
Sierra European Retail Real Estate Asset Fund LP Inc. - - - - 30 -
Sierra Investments (Luxembourg) 1 Sarl ("Luxco 1") - - - - - 20
Sierra Investments (Luxembourg) 2 Sarl ("Luxco 2") - - - - - 15

15 013 16 737 6 432 8 578 (1 601) (1 380)

Saldos
Contas a receber Contas a pagar Outras dívidas a pagar
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A remuneração do Conselho de Administração da empresa mãe nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2017 e 2016 tem a seguinte composição:  
 

 
 
Os honorários totais faturados pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas ascende-
ram a mEuro 668, os quais incluem o montante de mEuro 277 relativos à revisão das 
contas e os montantes de mEuro 236, mEuro 152 e mEuro 3, relativos a serviços de ga-
rantia de fiabilidade, consultoria fiscal e outros serviços, respetivamente. 
 
  

BB Food Service, S.A. 90 71 (1) - - - - -
Contimobe - Imobil. Castelo Paiva, S.A. 31 31 (478) (144) - - - -
Continente Hipermercados, S.A. - - 10 3 - - - -
Digitmarket - Sistemas de Informação, S.A. - - 312 298 - - - -
Infofield - Informática, S.A. 51 246 - - - - - -
Integrum Colombo Energia, S.A. - - (183) (618) - - - -
ITRUST - Cyber Security and Intellig.,SA - - - 28 - - - -
MCCARE - Serviços de Saúde, SA 210 - (2) - - - - -
MDS - Corretor de Seguros, S.A. - - 157 47 - - - -
Modalfa - Comércio e Serviços, S.A. 213 249 - - - - - -
Modalloop - Vestuário e Calçado, S.A. 162 163 - - - - - -
Modelo - Dist.e materiais de Construção, S.A. 659 692 - - - - - -
Modelo Continente Hipermercados, S.A. 8 130 8 088 834 260 - - - -
Pharmacontinente - Saúde e Higiene, S.A. 366 479 - (1) - - - -
Predicomercial - Promoção Imobiliária,SA - - - 1 - - - -
Público - Comunicação Social, SA 10 20 - - - - - -
Raso- Viagens e Turismo, S.A 235 267 889 838 - - - -
Salsa Consolidado 980 843 - - - - - -
Saphety Level - Trusted Services, SA - - 148 150 - - - -
Sesagest - Proj.Gestão Imobiliária, S.A. - - - (2) - - - -
SDSR - Sports Division SR, S.A. 2 330 4 456 (3) (53) - - - -
Sistavac, S.A. 4 - 170 44 - - - -
Solinca - Health & Fitness, S.A. 443 1 122 (20) (78) - - - -
Solinfitness - Club Malaga, S.L. - - - - 88 97 - -
Sonae Center Serviços II, S.A. - - 331 382 - - - -
Sonaerp - Retail Properties, SA - - - (38) - - - -
Sonae Ind., Prod. e Com.Deriv.Madeira,SA - - - 23 - - - -
Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool - - 2 927 - - - - -
Tlantic Portugal - Sist.de Informação,SA 2 2 21 20 - - - -
Torre Ocidente Imobiliária, S.A. 34 35 669 717 - - - -
Troiaresort-Investimentos Turísticos, S.A. 151 156 21 20 - - - -
Viajens y Turismo de Geotur España, S.L. - - 213 230 - - - -
We Do Consulting-Sist. de Informação, S.A. - - 378 1 200 - - - -
We Do Technologies BV 4 1 - - - - - -
Worten – Equipamentos para o Lar, S.A. 2 170 2 870 (71) (89) - - - -
Worten España Distribución, SL 155 159 - - - - - -
Zippy - Comércio e Distribuição, S.A. 508 1 220 (1) (15) - - - -
Empresas controladas conjuntamente e associadas da 44 140 39 148 2 279 4 757 2 758 3 062 122 153
Sonae SGPS, S.A. - - 220 218 - - - -
Sierra European Retail Real Estate Asset Fund LP Inc. - - - - - - 2 -
Sierra Investments (Luxembourg) 1 Sarl ("Luxco 1") - - - (3) - - 16 22
Sierra Investments (Luxembourg) 2 Sarl ("Luxco 2") - - - (3) - - 14 18

61 078 60 318 8 820 8 192 2 846 3 159 154 193

2017 2017 2017 2017

Transações
Vendas e prestações de 

serviços
Compras e serviços 

obtidos Juros debitados Juros suportados

2016 2016 2016 2016

2017 2016
Remuneração fixa 1 625 1 661
Remuneração variável 1 203 1 054

2 828 2 715



 

 
SONAE SIERRA CONTAS CONSOLIDADAS 2017  67/74 

40 PASSIVOS CONTINGENTES E GARANTIAS PRESTADAS 

Em 31 de dezembro de 2017, os principais passivos contingentes do Grupo respeitavam 
às seguintes situações: 

 Em 2014 o Grupo comprometeu-se de, em caso de quebra do contrato de compra e 
venda para a venda do hipermercado, realizado entre a Parklake Shopping, SA e o 
Carrefour Romania SA, efetuar o pagamento de um valor máximo de mEuro 4.000. 

 Em 2015, o Grupo assumiu o compromisso perante o banco que financiou a entidade 
Parklake Shopping SA para a construção do centro comercial Parklake de efetuar o 
pagamento do serviço da divida até um máximo de mEuro 9.250, no caso de impos-
sibilidade da empresa o efetuar. 

 Em dezembro de 2013 a subsidiária Gli Orsi recebeu uma notificação fiscal, na qual é 
solicitado o pagamento de mEuro 19.463, relativo a Imposto sobre Transmissões de 
Imóveis no montante de mEuro 9.485 e mEuro 9.978 relativo a penalidades e juros, 
acrescido de gastos a incorrer com honorários no montante de mEuro 905. De acordo 
a opinião do especialista fiscal contratado pela Empresa para assessorar o Grupo nes-
te processo existem razões válidas para considerar a solicitação infundada, pelo que o 
Grupo apelou para o Supremo Tribunal. No caso concreto das penalidades requeridas 
pelas autoridades fiscais, o especialista fiscal é da opinião que as mesmas não serão 
devidas. Em 2013 o Grupo reconheceu nas suas contas o custo de mEuro 10.390 (re-
ferente ao Imposto sobre Transmissões de Imóveis (mEuro 9.485) e aos honorários 
(mEuro 905). Em 2016, o Grupo assumiu o compromisso perante o banco ING Bank 
N. V. (Milão) que financia a entidade Gli Orsi Shopping Centre 1, Srl de efetuar o pa-
gamento destas dividas fiscais que possam vir a ser devidas até um máximo de mEu-
ro 25.000, no caso de impossibilidade da empresa o efetuar. 

 Entre 2008-2015 a Sonae Sierra recebeu notificações fiscais referentes à dedutibili-
dade dos encargos financeiros para os anos de 2005, 2008, 2009, 2010 e 2011 no 
montante de mEuro 9.260. Sobre esta notificações foram apresentadas reclamações 
pela Sonae Sierra tendo sido prestadas garantias do mesmo valor pela subsidiária 
Sierra Investments SGPS S.A. à Administração Fiscal Portuguesa. Não foi registada 
pelo Grupo nenhuma provisão por ser entendimento que o risco desta contingência 
não é provável. O facto de a Sonae Sierra ter recebido em 2015 e 2017 decisões fa-
voráveis (tribunal em sede de 2ª instância e de 1ª instância, respetivamente para 
2015 e 2017) relativamente à dedutibilidade dos encargos financeiros incorridos no 
ano de 2004 e 2009, comprova a avaliação efetuada pelo Grupo sobre estas contin-
gências.  

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2017 e 2016 existiam as seguintes garantias 
bancárias prestadas pelo Grupo a terceiros: 
 

 
Relativamente às garantias bancárias referentes a processos fiscais, não foi registada pe-
lo Grupo nenhuma provisão por ser entendimento que o risco dos mesmos não é prová-
vel.  
  

31.12.17 31.12.16
Garantias Bancárias Prestadas:

por processos fiscais em curso 1 927 2 775
por processos judiciais em curso - 74
pelo bom cumprimento da construção de vários projectos 1 271 1 180
pelo bom cumprimento do reembolso das prestações do contrato promessa de compra e venda com o Carrefour Romania 15 978 15 978
Outras 398 409

19 574 20 416
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41 COMPROMISSOS NÃO REFLETIDOS NO BALANÇO 

No âmbito da alienação de 49,9% das ações da Sierra European Retail Real Estate Assets 
Holdings B.V. (Sierra BV) a um grupo de Investidores, ocorrida em 2003, a Sonae Sierra 
vinculou-se a assegurar a revisão do preço de transmissão destas ações no caso de ocor-
rer uma alienação para terceiros de alguns dos centros comerciais detidos por participa-
das da Sierra BV, desde que verificadas determinadas circunstâncias.  
 
Essa alienação pode tomar a forma de venda do ativo ou venda das ações da sociedade 
que, direta ou indiretamente detém o ativo.  
 
A revisão de preço será feita pela Sonae Sierra às Luxcos ou à Sierra BV no caso de, na 
venda relevante, terem sido efetuados descontos relacionados com impostos diferidos 
sobre mais-valias. 
 
 
A revisão de preço será afetada pela percentagem de capital na sociedade detentora do 
ativo, pela percentagem de detenção dos Investidores na Sierra BV (e, no caso de venda 
de ações, ajustado por um desconto de 50%) e está limitada a: 
 
(i) no caso de venda de ativos, ao valor máximo de mEuro 105.757; 
(ii) no caso de venda das ações da sociedade que direta ou indiretamente detém o ati-
vo, ao valor máximo de mEuro 52.879; 
(iii) no caso de venda de ações da sociedade que, direta ou indiretamente detém o ati-
vo, a revisão de preço somada com o preço de venda, não poderá ser superior à respeti-
va proporção do NAV (“Net Asset Value”). 
 
Compromissos semelhantes foram assumidos pela Sonae Sierra em relação às socieda-
des transferidas para a Sierra BV após 2003 e também em relação à CBRE aquando da 
alienação de 50% do Vasco da Gama àquela entidade. 
 
Estes compromissos são válidos durante o período em que se mantenham os atuais 
acordos com os restantes acionistas da Sierra BV. 
 
A Sonae Sierra tem ainda o direito de apresentar uma proposta para a aquisição do ativo 
ou das ações em causa antes daquele ou destas serem adquiridos por terceiros. 
 
De acordo com os acordos celebrados entre os acionistas da Sierra BV, aquando da sua 
constituição em 2003, foi acordado que a Sierra BV existiria por um período de 10 anos 
(que acabaram em outubro de 2013), os quais poderiam ser estendidos por dois períodos 
adicionais de 1 ano, a contar a partir de 2013. Em setembro de 2013, todos os acionistas 
da Sierra BV aprovaram uma alteração desses acordos relativamente à continuação das 
operações por um período de até mais 5 anos, a findar em outubro de 2018. Em 2018 os 
acionistas da Sierra BV acordaram em agendar uma série de reuniões a serem realizadas 
em cada um dos ativos core – Colombo, Norteshopping, Vasco da Gama, Cascaishopping 
e Plaza Mayor – para definir em mais detalhe a estratégia de longo prazo, tendo em vista 
um acordo para uma futura extensão da operação do Fundo. O Grupo continua a analisar 
várias alternativas de alienação das propriedades detidas pela Sierra BV, mas não exis-
tem intenções de proceder a vendas forçadas. 
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De acordo com os acordos celebrados entre os acionistas do SPF, aquando da sua consti-
tuição em 2008, foi acordado que o SPF existiria por um período de 10 anos (que termi-
narão em 2018), sendo que a partir de 2014, os acionistas (não Sonae Sierra) têm a op-
ção de redimir as suas ações, desde que cumpridas algumas condições. O Grupo não tem 
contudo conhecimento de qualquer intenção nesse sentido por parte dos acionistas do 
SPF. Adicionalmente, no decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foi acor-
dado entre os acionistas a extensão do fundo até 2020. 
 
É entendimento do Grupo que a venda direta de um ativo em Portugal não é atrativa por 
sobre ela incidirem ónus que não serão suportados se a venda se efetuar através da alie-
nação de ações da sociedade que detém o ativo. 

42 DIVIDENDOS 

Em relação aos resultados apurados no exercício de 2017, o Conselho de Administração 
propõe que os resultados sejam transferidos para resultados transitados. 
 
O Conselho de Administração propõe ainda que seja efetuada uma distribuição de Reser-
vas Livres, no montante de mEuro 49.746, e que o seu pagamento seja diferido para 
uma data a ser decidida posteriormente pelos acionistas, devendo essa decisão ser to-
mada após recomendação do Conselho de Administração. 

43 RESULTADOS POR AÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os resultados básicos por ação correspondem ao 
resultado liquido dividido pelo número médio ponderado de ações ordinárias da Sonae 
Sierra durante o período, tendo sido calculado como segue:  
 

 
 
A Sonae Sierra não tem ações potenciais diluídas e por essa razão o resultado por ação 
diluído é idêntico ao resultado básico por ação. 

44 SEGMENTOS OPERACIONAIS 

Conforme apresentado no Relatório de Gestão os segmentos utilizados pelos órgãos de 
gestão do Grupo são os seguintes: 
 

 Gestão de Investimentos  
 Desenvolvimento 
 Serviços 
 Sonae Sierra Brasil 

 
  

2017 2016
Lucro considerado para calcular o resultado básico por ação

(resultado líquido do ano) 109.951 181.198

Número de ações 32.514.000 32.514.000

Resultado por ação (Euro) 3,38 5,57
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A informação por segmentos da Sonae Sierra ao nível das rubricas da Demonstração dos 
Resultados nos exercícios de 2017 e 2016 pode ser detalhada como segue: 
 

 
  

2017 2016
Resultado Operacional

Gestão de Investmentos 75.192 74.533
"Developments" (8.749) (8.499)
Serviços 17.018 11.852
Sonae Sierra Brazil 21.293 18.643
Reclassificações e ajustamentos 1 (2)

Consolidado (1) 104.755 96.527

Custos financeiros líquidos
Gestão de Investmentos 18.856 19.816
"Developments" 426 1.922
Serviços 93 (830)
Sonae Sierra Brazil 5.521 5.194

Consolidado 24.896 26.102

Resultado direto antes de impostos
Gestão de Investmentos 56.336 54.717
"Developments" (9.174) (10.422)
Serviços 16.925 12.682
Sonae Sierra Brazil 15.772 13.449
Reclassificações e ajustamentos - 1

Consolidado 79.859 70.427

Resultado indireto antes de impostos
Gestão de Investmentos 66.340 136.594
"Developments" (1.676) 19.665
Sonae Sierra Brazil 11.759 12.040

Consolidado 76.423 168.299

Imposto sobre o rendimento + Imposto diferido
Gestão de Investmentos (36.380) (43.626)
"Developments" 869 (3.070)
Serviços (3.962) (3.140)
Sonae Sierra Brazil (6.856) (7.693)

Consolidado (1) (46.329) (57.529)

Resultado líquido do exercício
Gestão de Investmentos 86.296 147.685
"Developments" (9.981) 6.173
Serviços 12.964 9.542
Sonae Sierra Brazil 20.675 17.797
Reclassificações e ajustamentos (3) 1

Consolidado 109.951 181.198

(1) A reconciliação com as contas estatutárias é apresentada nos mapas seguintes.
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a informação por segmentos da Sonae Sierra ao ní-
vel das rubricas da posição financeira pode ser detalhada como segue: 
 

 
 
A reconciliação da informação por segmentos com a informação das demonstrações fi-
nanceiras anexas detalha-se como segue: 
 
Demonstração dos resultados 
 

 
  

31.12.17 31.12.16

Propriedades de investimento
Gestão de Investmentos 1 678 079 1 613 792
Sonae Sierra Brazil 380 297 426 372
Propriedades de investimento em curso e outras (Sierra 
Investments e Brasil) (12 310) (7 137)

Consolidado (1) 2 046 066 2 033 027

Empréstimos bancários
Gestão de Investmentos 586 236 594 079
"Developments" 1 999 4 665
Sonae Sierra Brazil 71 327 62 350
Empréstimo bancário na Sonae Sierra SGPS 120 000 120 000
Outros 1 148

Consolidado (1) 779 563 781 242

Impostos diferidos passivos
Gestão de Investmentos 266 750 242 678
"Developments" 561 287
Sonae Sierra Brazil 68 551 74 738
Outros (1 814) (2 078)

Consolidado 334 048 315 625

(1) A reconciliação com as contas estatutárias é apresentada nos mapas seguintes.

Margem Operacional Líquida - segmentos 104 755 96 527
Ajustamento MEP (1) (70 637) (68 055)
Ajustamento método proporcional (2) 10 158 4 725
Resultado indireto antes impostos:

Variação no justo valor das Propriedades de Investimento 60 831 65 343
Outros resultados indiretos (3 526) 4 777

Amortizações, abates e perdas de imparidade (1 676) (7 285)
Retenção de impostos referente a juros e dividendos (5) (7)
Goodwill negativo reconhecido em "Resultados relativos a empreendimentos conjun 509 274
Outros (444) (114)

99 965 96 185

Imposto sobre o rendimento + Impostos diferidos - segmentos (46 329) (57 529)
Ajustamento MEP (1) 28 317 40 761
Ajustamento método proporcional (2) (8 083) (7 632)

Imposto sobre o rendimento conforme Demonstrações Financeiras consolidadas (26 095) (24 400)

(1)

(2)

2017

As empresas detidas pelo grupo a menos de 100% e mais de 50% são consolidadas pelo método proporcional nas contas 
de gestão e pelo método integral nas contas estatutárias.

Resultados antes de impostos, resultados financeiros e de associadas conforme 
      Demonstrações Financeiras consolidadas

Os empreendimentos conjuntos e as empresas associadas são incluídas nas contas consolidadas estatutárias pelo 
método de equivalência patrimonial enquanto que nas contas de gestão são integradas pelo método proporcional.

2016
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Demonstração da Posição Financeira 
 

 
 
O número médio de colaboradores em 2017 e 2016 por segmento operacional pode ser 
resumido como segue:  
 

 

45 EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 25 de janeiro de 2018, a Empresa emitiu três empréstimos obrigacionistas no valor 
total de mEuro 100.000, e na mesma data, liquidou o empréstimo obrigacionista emitido 
em 2013, no valor de mEuro 75.000. 
 
As principais características associadas a esses empréstimos são as seguintes: 
 
“SONAE SIERRA 2018-2025”  
• 500 Obrigações – Valor nominal: 100.000 Euros 
• Prazo do empréstimo: 7 anos 
• Taxa de juro: A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros será 
variável e igual à "Euribor a 6 meses", cotada no segundo "Dia útil Target" imediatamen-
te anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de 2,35% (dois vírgula 
trinta e cinco por cento).  
• Pagamento de juros: Semestral e postecipadamente com pagamento em 25 de ja-
neiro e 25 de julho de cada ano. 
• Reembolso: O reembolso será efetuado ao valor nominal, em 5 prestações anuais, 
iguais e sucessivas, a partir da 6ª data de pagamento de juros (inclusive), i.e., 25 de ja-
neiro de 2021, sempre em data coincidente com data de pagamento de juros. 
• Regime fiscal: Nos termos da legislação em vigor. 
 
  

Propriedades de investimento - segmentos 2 046 066 2 033 027
Ajustamento MEP (1) (1 469 948) (1 488 913)
Ajustamento método proporcional (2) 176 935 232 706
Goodwill (3) (12 629) (12 433)

740 424 764 387 

Empréstimos bancários - segmentos 779 563 781 242
Ajustamento MEP (1) (459 933) (444 094)
Ajustamento método proporcional (2) 52 362 86 096
Custos de financiamento (2 193) (3 094)

369 799 420 150 

(1)

(2)

(3)

31.12.17 31.12.16

Propriedades de investimento conforme Demonstrações Financeiras
 consolidadas

Empréstimos bancários - correntes e não correntes (conforme Demonstrações
 Financeiras consolidadas)

Os empreendimentos conjuntos e as empresas associadas são incluídas nas contas consolidadas estatutárias pelo método de 
equivalência patrimonial enquanto que nas contas de gestão são integradas pelo método proporcional.
As empresas detidas pelo grupo a menos de 100% e mais de 50% são consolidadas pelo método proporcional nas contas de 
gestão e pelo método integral nas contas estatutárias.
O segmento Gestão de Investmentos inclui o Goodwill na rubrica "Propriedades de Investimento".

2017 2016
Gestão de Investmentos 23 20
"Developments" 19 19
Serviços 450 450
Não alocados 237 237

729 725
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“SONAE SIERRA 2018-2023”  
• 250 Obrigações – Valor nominal: 100.000 Euros 
• Prazo do empréstimo: 5 anos 
• Taxa de juro: A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros será 
variável e igual à "Euribor a 6 meses", cotada no segundo "Dia útil Target" imediatamen-
te anterior à data de início de cada período de juros, com um mínimo de 0% (zero por 
cento), adicionada de 2,00% (dois vírgula zero por cento). 
• Pagamento de juros: Semestral e postecipadamente com pagamento em 25 de ja-
neiro e 25 de julho de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 25 de julho 
de 2018. 
• Reembolso: O reembolso será efetuado ao par, na data de pagamento do ultimo cu-
pão, ou seja, em 25 de janeiro de 2023. 
 
“€25,000,000 SONAE SIERRA JANEIRO 2023” 
• 250 Obrigações – Valor nominal: 100.000 Euros 
• Prazo do empréstimo: 5 anos 
• Taxa de juro: A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros será 
variável e igual à "Euribor a 6 meses", cotada no segundo "Dia útil Target" imediatamen-
te anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de 2,00% (dois vírgula 
zero por cento). 
• Pagamento de juros: Semestral e postecipadamente com pagamento em 25 de ja-
neiro e 25 de julho de cada ano. 
• Reembolso: O reembolso será efetuado ao par, na data de pagamento do ultimo cu-
pão, ou seja, em 25 de janeiro de 2023. 
• Regime fiscal: Nos termos da legislação em vigor.  
 
Em janeiro, o Grupo e Armorica Portugal, SGPS, Unipessoal Lda (“Armorica”) criaram 
uma parceria para a aquisição do centro comercial SerraShopping ao Sierra Portugal 
Fund. No âmbito desta aquisição, a Armorica deterá uma participação maioritária no ati-
vo, ficando o Grupo com uma participação minoritária. O Grupo continuará responsável 
pela gestão do centro comercial. 
 
Em janeiro, o Grupo, através da sua associada Olimpo Real Estate SOCIMI, S.A. (“Ores 
SOCIMI”), adquiriu 2 hipermercados, 2 supermercados e 2 lojas arrendadas ao Modelo 
Continente , Worten e Sport Zone, respetivamente, pelo montante de mEuro 86.000. 
 
Em fevereiro, o Grupo, através da sua associada “Ores SOCIMI”, adquiriu uma loja que 
se encontra arrendada à Mercadona pelo montante de mEuro 6.600. 
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46 APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração e au-
torizadas para emissão em 7 de março de 2018. Contudo as mesmas estão ainda sujeitas 
a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas nos termos da legislação comercial em 
vigor em Portugal. 
 
 
Maia, 7 de março de 2018 
 

   

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
Presidente não executivo 

 Fernando Maria Guedes Machado Antunes Oliveira 
Presidente executivo 

Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira 
Vogal executivo 

José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo 
Vogal executivo 

Ângelo Ribeirinho Paupério 
Vogal não executivo 

Mark Robin Preston 
Vogal não executivo 

João Eduardo Lupi Correia de Sampaio 
Vogal executivo 

Neil Leslie Jones 
Vogal não executivo 

José Manuel Baeta Tomás  
Vogal não executivo 

Nicholas Richard Scarles 
Vogal não executivo 

Pedro José D’Hommée Caupers 
Vogal executivo 

 

 



31 Dezembro 31 Dezembro
ATIVO Notas 2017 2016

ATIVOS NÃO CORRENTES:
Investimentos em empresas do grupo e associadas 3 1 148 979 1 148 979
Prestações suplementares concedidas 4 49 434 49 434

Total de ativos não correntes 1 198 413 1 198 413

ATIVOS CORRENTES:
Empréstimos concedidos a empresas do grupo 5 41 040 14 038
Outras dívidas de terceiros 6 7 010 5 212
Estado e outros entes publicos 7 822 822
Outros ativos correntes 8 873 661
Caixa e equivalentes de caixa 9 10 710 508

Total de ativos correntes 60 455 21 241

Total do ativo 1 258 868 1 219 654

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital social 10 162 245 162 245
Reserva legal 57 329 57 329
Outras reservas 217 772 292 554
Resultados transitados 524 007 529 469
Resultado líquido do exercicio (7 221) (5 462)

Total do capital próprio 954 132 1 036 135

PASSIVO:
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Empréstimos bancários de longo prazo - líquidos da parcela de curto prazo 12 - 19 947
Empréstimos obrigaccionistas não convertíveis - líquidos da parcela de curto prazo 11 - 74 908
Instrumentos financeiros derivados - -

Total de passivos não correntes - 94 855

PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos bancários de curto prazo e outros empréstimos 12 44 947 24 949
Empréstimos obrigaccionistas não convertíveis - parcela de curo prazo 11 74 908 (173)
Empréstimos obtidos de empresas do grupo 13 178 202 59 535
Outras dívidas a terceiros 15 350 273
Estado e outros entes publicos 7 115 76
Outros passivos correntes 16 6 214 4 004

Total de passivos  correntes 304 736 88 664

Total do passivo e capital próprio 1 258 868 1 219 654

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de Euro)

O anexo faz parte integrante desta demonstração da posição financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.



SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  

DEMONSTRAÇÕES  DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de Euro)

Notas 2017 2016

Outros rendimentos operacionais 17 2 33
2 33

Fornecimentos e serviços externos (215) (239)
Gastos com o pessoal - -
Outros gastos operacionais 18 (21) (28)

(236) (267)

(234) (234)

Rendimentos financeiros 19 1 692 1 002
Gastos financeiros 19 (12 108) (9 425)
Resultados relativos a investimentos 19 1 718 2 078

Resultado antes de impostos (8 933) (6 579)

Imposto sobre o rendimento 20 1 712 1 117

Resultado depois de impostos (7 221) (5 462)

Resultado líquido do exercício (7 221) (5 462)

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

O anexo faz parte integrante destas demonstrações de resultados por natureza do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.



SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  

DEMONSTRAÇÕES  DO RENDIMENTO INTEGRAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de Euro)

Notas 2017 2016

Resultado líquido do exercício (7 221) (5 462)

Outros - -
Outro rendimento integral do exercício - -

Total rendimento integral do exercício (7 221) (5 462)

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

O anexo faz parte integrante destas demonstrações do rendimento integral do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.



Capital Reserva Outras Resultados Resultado 
Notas Social legal reservas transitados líquido Total

Saldo em 1 de janeiro de 2016 162 245 57 329 317 265 534 056 (4 587) 1 066 308

Aplicação do resultado de 2015:

Dividendos a distribuir - - (24 711) - - (24 711)

Aplicação do resultado de 2015 - - - (4 587) 4 587 -

Resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 - - - - (5 462) (5 462)

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 162 245 57 329 292 554 529 469 (5 462) 1 036 135

Saldo em 1 de Janeiro de 2017 10 162 245 57 329 292 554 529 469 (5 462) 1 036 135

Aplicação do resultado de 2016:

Aplicação do resultado de 2016 10 - - - (5 462) 5 462 -
Dividendos distribuídos 10 - - (74 782) - - (74 782)

Resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 - - - - (7 221) (7 221)

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 162 245 57 329 217 772 524 007 (7 221) 954 132

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de Euro)

Reservas

O anexo faz parte integrante destas demonstrações das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.



Notas

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Pagamentos a fornecedores (252) (270)
Pagamentos ao pessoal (129) (301)

Fluxo gerado pelas operações (381) (571)

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento 641 1 031
Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional (496) (249)

Fluxos das atividades operacionais [1] (236) 212

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros - 51 000
Juros e rendimentos similares 1 144 1 416
Empréstimos do grupo - 14 306
Dividendos recebidos 19 1 718 2 862 2 078 68 800

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos do grupo 5 27 002 27 002 - -

Fluxos das atividades de investimento [2] (24 140) 68 800

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Empréstimos bancários 12 25 000 -
Empréstimos do grupo 13 118 667 143 667 20 416 20 416

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares (9 307) (11 216)
Dividendos pagos 10 (74 782) (49 096)
Empréstimos bancários 12 (25 000) (28 844)
Outros - (109 089) - (89 156)

Fluxos das atividades de financiamento [3] 34 578 (68 740)

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] 10 202 272

Caixa e seus equivalentes no início do período 9 508 236

Caixa e seus equivalentes no fim do período 9 10 710 508

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A.  

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em milhares de Euro)

O anexo faz parte integrante destas demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

2017 2016
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SONAE SIERRA, SGPS, S.A.  
 

Anexo às demonstrações financeiras individuais  
 

em 31 de dezembro de 2017 
 

(Montantes expressos em milhares de Euro - mEuro) 

1 NOTA INTRODUTÓRIA 

A SONAE SIERRA, S.G.P.S., S.A, (“Empresa” ou “Sonae Sierra”), tem a sua sede no Lu-
gar do Espido, Via Norte, Apartado 1197, 4471-909 Maia – Portugal, que tem como 
objeto social a gestão de participações sociais.  

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euro dado que esta é a divisa 
utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a Empresa opera.  

A Empresa preparou igualmente demonstrações financeiras consolidadas, as quais são 
apresentadas em separado e apresentam de uma forma mais apropriada a posição finan-
ceira, o resultado e o rendimento integral das suas operações e os seus fluxos de caixa, 
do Grupo Sonae Sierra. 

2 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações finan-
ceiras anexas são as seguintes: 

2.1. Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as Normas Inter-
nacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como adotadas na União Europeia, em vigor 
para exercícios económicos iniciados em 1 de Janeiro de 2017. Estas correspondem às 
Normas Internacionais de Relato Financeiro, emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Repor-
ting Interpretations Committee (“IFRIC”) ou pelo anterior Standing Interpretations 
Committee (“SIC”), que tenham sido adotadas na União Europeia. 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operações e de acordo com o regime contabilístico do acréscimo, a partir dos livros e 
registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com as Normas Internacionais 
de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia. 
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Novas normas contabilísticas e seu impacto nas demonstrações financeiras 
anexas 

Até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram aprovadas (“endor-
sed”) pela União Europeia as seguintes normas contabilísticas, interpretações, emendas e 
revisões, com aplicação obrigatória ao exercício económico da Empresa iniciado em 1 de 
janeiro de 2017: 

Aplicável aos
exercícios iniciados 

em ou após

Emenda à IAS 12 - Reconhecimento de impostos diferidos ativos por perdas não realizadas 01/jan/17
Emenda à IAS 7 - Divulgações 01/jan/17

 
As normas acimas foram aplicadas pela primeira vez pela Empresa em 2017, não tendo, 
da adoção das mesmas, resultado impactos retrospetivos significativos nas demonstra-
ções financeiras anexas. 

As emendas à IAS 7 exigem a divulgação das alterações nas responsabilidades decorren-
tes das atividades de financiamento (ver nota 14). 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações, com aplicação obrigatória em exer-
cícios económicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações finan-
ceiras, aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 

Aplicável aos
exercícios iniciados 

em ou após

IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 01/jan/18
IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes 01/jan/18
IFRS 16 - Locações 01/jan/19
Clarificações sobre a IFRS 15 - Rédito de contratos com clientes 01/jan/18
Emenda à IFRS 4: Aplicação da IFRS 9, Instrumentos financeiros, com a IFRS 4, Contratos de seguros 01/jan/18

 
Estas normas apesar de aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia, não foram adota-
das pela Empresa em 2017, em virtude de a sua aplicação não ser ainda obrigatória. No 
entanto, não são estimados impactos retrospetivos significativos nas demonstrações fi-
nanceiras da Empresa decorrentes da adoção das mesmas. 

As seguintes normas contabilísticas e interpretações foram emitidas pelo IASB e não se 
encontram ainda aprovadas (“endorsed”) pela União Europeia: 

Aplicável aos
exercícios iniciados 

em ou após

IFRS 17 - Contratos de Seguros 01/jan/21
Emenda à IFRS 2: Classificação e medida das transações de pagamentos em ações 01/jan/18
Emenda à IAS 40: Transferências de propriedades de investimento 01/jan/18
Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2014-2016) 01/jan/18
Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2015-2017) 01/jan/19
Emenda à IFRS 9: caracteristicas de pagamentos antecipados com compensação negativa 01/jan/19
Emenda à IAS 28: Investimentos de long prazo em associadas e acordos conjuntos 01/jan/19
IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira incluindo adiantamentos para compra de ativos 01/jan/18
IFRIC 23 - Incertezas no tratamento de imposto sobre o rendimento 01/jan/19

 
Relativamente a estas normas e interpretações, emitidas pelo IASB mas ainda não apro-
vadas (“endorsed”) pela União Europeia, não se estima que da futura adoção das mes-
mas decorram impactos significativos para as demonstrações financeiras anexas. 
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2.2. Investimentos Financeiros 

Os investimentos financeiros em empresas subsidiárias e associadas encontram-se regis-
tados ao custo de aquisição, deduzido quando aplicável, de perdas de imparidade esti-
madas. 

A análise de imparidade dos investimentos financeiros da Empresa é efetuada tendo por 
base o “Net Asset Value” (“NAV”) à data de relato, dessas participações financeiras, me-
todologia usualmente utilizada neste setor de atividade. 

2.3. Ativos e Passivos Financeiros 

Os ativos financeiros e passivos financeiros são reconhecidos na demonstração da posi-
ção financeira quando a Empresa se torna parte das correspondentes disposições contra-
tuais. 

Os ativos financeiros são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, que é o jus-
to valor, incluindo despesas de transação, exceto no caso dos ativos financeiros mensu-
rados ao justo valor através de resultados em que as despesas de transação são imedia-
tamente registadas em resultados. 

A Empresa desreconhece ativos financeiros quando: (i) os direitos contratuais aos seus 
fluxos de caixa expiram; (ii) transfere para outra entidade os riscos e benefícios significa-
tivos associados à posse dos mesmos ou; (iii) não obstante tenha retido parte mas não 
substancialmente os riscos e benefícios significativos, e tenha transferido o controlo so-
bre os mesmos. 

A Empresa desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obriga-
ção seja liquidada, cancelada ou expire. 
 
Os ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias: 

 Ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados; 
 Ativos financeiros detidos até à maturidade; 
 Empréstimos e contas a receber; e 
 Ativos financeiros disponíveis para venda. 

Os ativos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados respeitam essen-
cialmente aos instrumentos financeiros derivados. A mensuração subsequente destes ati-
vos financeiros é feita pelo justo valor, registado por contrapartida de resultados exceto 
se os mesmos reunirem as condições para efeitos de contabilidade de cobertura. 

Os ativos financeiros detidos até à maturidade são os ativos financeiros com maturidade 
fixada e em relação aos quais a Empresa tem intenção e capacidade de manter até essa 
data. No caso concreto da Empresa, não existem ativos financeiros a classificar nesta ca-
tegoria. 

Os empréstimos e contas a receber, são originados no decurso normal das operações da 
Empresa, em relação aos quais não existe intenção de os negociar. Classificam-se nesta 
categoria as contas a receber de clientes e outras contas a receber, os empréstimos con-
cedidos a terceiros e os depósitos bancários. A mensuração subsequente destes ativos 
financeiros é feita pelo custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo. 

Os ativos financeiros disponíveis para venda são os ativos financeiros que não sejam de 
classificar em nenhuma das categorias anteriores. No caso concreto da Empresa seriam 
de classificar nesta categoria investimentos em participações financeiras que não fossem 
passíveis de classificar como subsidiárias, associadas ou entidades conjuntamente con-
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troladas. À data destas demonstrações financeiras não existem ativos financeiros a clas-
sificar nesta categoria. 

Os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: 
 

 Passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados; 
 Outros passivos financeiros. 

 
Os passivos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados, correspondem 
unicamente aos instrumentos financeiros derivados. A mensuração subsequente destes 
passivos financeiros é feita pelo justo valor, registado por contrapartida de resultados, 
exceto se reunirem as condições para efeitos de contabilidade de cobertura. 

Os outros passivos financeiros correspondem aos restantes passivos financeiros que não 
sejam de classificar na categoria anterior. Classificam-se nesta categoria os empréstimos 
bancários e outras contas a pagar, incluindo acionistas, e as contas a pagar a fornecedo-
res e outras contas a pagar. A mensuração subsequente destes passivos financeiros é 
feita pelo custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo. 

a) Empréstimos concedidos a empresas do Grupo  

Os empréstimos concedidos a empresas do Grupo são registados no ativo pelo custo 
amortizado, que usualmente não difere do respetivo valor nominal. 

Os juros obtidos correspondentes são registados na demonstração dos resultados de 
acordo com o princípio da especialização dos exercícios, encontrando-se os montantes 
vencidos e não recebidos à data da posição financeira, classificados na rubrica de “Outros 
ativos correntes”. 

b) Clientes e outras contas a receber  

As contas a receber de clientes e outras contas a receber são registadas ao custo amorti-
zado, deduzido de eventuais perdas de imparidade. Usualmente, o custo amortizado des-
tes ativos financeiros não difere do seu valor nominal. 

c) Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo e mensurados pelo custo amortizado. 

Eventuais despesas incorridas com a obtenção desses empréstimos, pagas usualmente 
antecipadamente aquando da emissão dos mesmos, designadamente as comissões ban-
cárias e imposto do selo, assim como os encargos com juros e despesas similares, são 
reconhecidas pelo método do custo amortizado na demonstração dos resultados do exer-
cício ao longo do período de vida desses empréstimos. As referidas despesas incorridas 
são apresentadas a deduzir à rubrica de ”Empréstimos bancários”. 

Os encargos financeiros com juros bancários e despesas similares (nomeadamente im-
posto do selo) são registados na demonstração dos resultados de acordo com o princípio 
de especialização dos exercícios encontrando-se os montantes vencidos e não liquidados 
à data de relato, classificados na rubrica de "Outros passivos correntes". 
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d) Fornecedores e outras contas a pagar  

As dívidas a fornecedores e outras contas a pagar a terceiros são registadas ao custo 
amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do 
valor nominal. 

e) Caixa e equivalentes a caixa  

Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos 
valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesoura-
ria, vencíveis a menos de três meses, e para os quais o risco de alteração de valor é in-
significante. 

Estes ativos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado des-
tes ativos financeiros não difere do seu valor nominal. 

Para efeitos da demonstração de fluxos de caixa, a rubrica de “Caixa e equivalentes a 
caixa”, compreende também os descobertos bancários incluídos na posição financeira na 
rubrica de “Empréstimos bancários”. 

f) Instrumentos financeiros derivados 

O Grupo utiliza instrumentos financeiros derivados na gestão dos seus riscos financeiros 
relacionados com a flutuação de taxa de juro, unicamente como forma de garantir a co-
bertura desses riscos.  

Os instrumentos financeiros derivados utilizados pela Empresa respeitam, essencialmen-
te, a instrumentos de cobertura de taxa de juro (“cash flow hedges”) de empréstimos 
bancários obtidos, correspondendo essencialmente a “swaps” ou “zero cost collars” de 
taxa de juro.  

Os instrumentos financeiros derivados são registados inicialmente pelo seu justo valor, 
na data em que são contratados. Em cada data de relato são remensurados ao justo va-
lor, sendo o correspondente ganho ou perda de remuneração registado de imediato em 
resultados, salve se tais instrumentos forem designados como instrumento de cobertura. 
Quando forem designados como instrumento de cobertura (Nota 2.4), o correspondente 
ganho ou perda de remuneração é registado por contrapartida da rúbrica “Reserva de 
cobertura” no capital próprio, sendo transferido para resultados quando a posição cober-
ta afetar resultados. 

Um instrumento financeiro derivado com justo valor positivo é reconhecido na rubrica 
“Instrumentos financeiros derivados” como um ativo financeiro. Um instrumento financei-
ro derivado com um justo valor negativo é reconhecido na mesma rubrica mas como um 
passivo financeiro. 

Um instrumento financeiro derivado é apresentado como não corrente se a sua maturi-
dade remanescente for superior a 12 meses e não for expectável a sua realização ou li-
quidação nesse prazo. 
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2.4. Contabilidade de cobertura 

Conforme referido acima, o Grupo utiliza instrumentos financeiros derivados (usualmente 
“swaps” e “zero cost collars”) na cobertura do risco de alteração de taxa de juro dos em-
préstimos bancários do Grupo (“cash flow hedge”). O montante dos empréstimos, prazos 
de vencimento dos juros e planos de reembolso dos empréstimos subjacentes a esses 
instrumentos financeiros de cobertura de taxa de juro são, usualmente, em tudo idênti-
cos às condições estabelecidas para os empréstimos contratados correspondentes, pelo 
que usualmente configuram relações perfeitas de cobertura. 

Os critérios para classificar os instrumentos financeiros derivados de cobertura de taxa 
de juro como “cash flow hedges” são os seguintes: 

 Espera-se que a cobertura seja altamente eficaz ao conseguir a compensação de alte-
rações no justo valor ou nos fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto; 
 

 A eficácia da cobertura pode ser fiavelmente mensurada; 
 
 Existe adequada documentação sobre a transação a ser coberta no início da cobertu-

ra; 
 A transação prevista objeto de cobertura é altamente provável. 

 
Os instrumentos financeiros derivados utilizados pela Empresa na cobertura dos riscos de 
taxa de juro dos empréstimos obtidos são inicialmente registados pelo seu custo, se al-
gum, e subsequentemente reavaliados para o correspondente justo valor.  

As alterações de justo valor nestes instrumentos financeiros são registadas, nos casos 
em que esses instrumentos financeiros derivados sejam eficazes para efeitos de contabi-
lidade de cobertura, no capital próprio na rubrica de “Reserva de cobertura”, sendo 
transferidos para resultados no mesmo período em que o instrumento objeto de cobertu-
ra afeta resultados e nas situações em que para efeitos de contabilidade de cobertura, os 
testes efetuados demonstrem ineficácia na cobertura ao abrigo da IAS 39, as alterações 
de justo valor são registadas por contrapartida da demonstração de resultados.  

A contabilidade de cobertura de instrumentos financeiros derivados é descontinuada 
quando o instrumento se vence ou é vendido. Nas situações em que o instrumento deri-
vado deixe de ser qualificado como instrumento de cobertura, as diferenças de justo va-
lor acumuladas e diferidas em capital próprio na rubrica “Reservas de cobertura” são 
transferidas para resultados do exercício, ou para o valor contabilístico do ativo nas tran-
sações objeto de cobertura que lhes deram origem, e as reavaliações subsequentes são 
registadas diretamente nas rubricas da demonstração dos resultados. 

À data de relato, os instrumentos financeiros derivados detidos pela Empresa não são 
eficazes para efeitos de contabilidade de cobertura. Assim, a variação do justo valor dos 
mesmos foi reconhecida na demonstração dos resultados. 

2.5. Provisões 

As provisões são reconhecidas, quando e somente quando, a Empresa tem uma obriga-
ção presente (legal ou implícita) resultante de um evento passado e seja provável que 
para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obriga-
ção possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de relato e são 
ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 
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As provisões para gastos de reestruturação são reconhecidas pela Empresa sempre que 
exista um plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comu-
nicado às partes envolvidas. 

2.6. Ativos e passivos contingentes 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras. Os passi-
vos contingentes são divulgados no Anexo (Nota 24), exceto se a possibilidade de existir 
um exfluxo de recursos englobando benefícios económicos futuros for remota.  

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas divul-
gados no Anexo quando é provável a existência de um influxo económico futuro. 

2.7. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos resultados tributá-
veis da Empresa e considera a tributação diferida. 

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis 
(os quais diferem dos resultados contabilísticos) de acordo com as regras fiscais em vigor 
no local da sede da Empresa. 

Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade de balan-
ço e refletem as diferenças temporárias entre o montante dos ativos e passivos para 
efeitos de reporte contabilístico e os seus respetivos montantes para efeitos de tributa-
ção. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utili-
zando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das di-
ferenças temporárias, com base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja 
formal ou substancialmente emitida à data de relato. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expectati-
vas razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações 
em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças tempo-
rárias dedutíveis no período da sua reversão. À data de cada relato é efetuada uma revi-
são desses impostos diferidos, sendo os mesmos reduzidos sempre que deixe de ser pro-
vável a sua utilização futura. 

Os impostos diferidos são registados como gasto ou rendimento do exercício, exceto se 
resultarem de itens registados diretamente em capital próprio, situação em que o impos-
to diferido é também registado na mesma rubrica. 

2.8. Classificação da demonstração da posição financeira  

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data de relato são clas-
sificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. 
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2.9. Rédito e especialização dos exercícios  

Os dividendos são reconhecidos como rendimentos no exercício em que são atribuídos 
pelos sócios ou acionistas. 

Os rendimentos e gastos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, indepen-
dentemente da data do seu pagamento ou recebimento. Os rendimentos e gastos cujo 
valor real não seja conhecido são estimados. 

Nas rubricas de “Outros ativos correntes” e “Outros passivos correntes”, são registados 
os rendimentos e gastos imputáveis ao exercício corrente e cuja liquidação ou recebi-
mento apenas ocorrerá em exercícios futuros, bem como os valores pagos e os recebidos 
que já ocorreram à data de relato mas que respeitam a exercícios futuros, os quais serão 
imputadas aos resultados do exercício económico correspondente. 

2.10. Saldos e transações expressos em moeda estrangeira 

As transações em divisas que não Euro são registadas às taxas em vigor na data da tran-
sação. 

Em cada data de relato, os ativos e passivos monetários expressos em moeda estrangei-
ra são convertidos para Euro utilizando as taxas de câmbio vigentes naquela data.  

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as 
taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, 
pagamentos ou à data da posição financeira, foram registados como rendimentos e gas-
tos na demonstração dos resultados do exercício. 

2.11. Política de gestão de risco 

No desenvolvimento da sua atividade a Empresa encontra-se exposta a uma variedade 
de riscos: risco de mercado (incluindo risco de taxa de câmbio, risco de taxa de juro e 
risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global 
da Empresa é focado na imprevisibilidade dos mercados financeiros e procura minimizar 
os efeitos adversos que daí advêm para o seu desempenho financeiro. 

A gestão de risco da Empresa é controlada pelo departamento financeiro do Grupo Sonae 
Sierra, de acordo com políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. Nesse senti-
do, o Conselho de Administração tem definido por escrito os principais princípios de ges-
tão de risco globais e bem assim políticas específicas para algumas áreas, como sejam a 
cobertura de risco de taxa de câmbio, risco de taxa de juro e risco de crédito. 

a) Risco de taxa de câmbio 

A atividade operacional da Empresa é desenvolvida em Portugal e consequentemente a 
grande maioria das suas transações são mantidas em Euros. A política de cobertura des-
te risco específico passa por evitar, na medida do possível, a contratação de serviços ex-
pressos em divisas. 

A atividade da Empresa não se encontra “per si” exposta a este risco. 
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b) Risco de liquidez 

As necessidades de tesouraria são geridas pelo departamento financeiro do Grupo, que 
duma forma adequada e oportuna, gere os excessos e défices de liquidez em cada uma 
das empresas do Grupo Sonae Sierra. As necessidades pontuais de tesouraria são cober-
tas pelo controlo das contas a receber e pela manutenção de adequados limites de crédi-
to acordados pelo Grupo com entidades bancárias. 

c) Risco de taxa de juro 

As receitas e “cash-flows” da Empresa são influenciadas pela variação de taxas de juro, 
na medida em que as disponibilidades da Empresa e os eventuais financiamentos conce-
didos a outras empresas do Grupo, se encontram dependentes da evolução das taxas de 
juro em Euro, as quais têm, historicamente, uma volatilidade baixa.  

Em financiamentos de longo prazo e como forma de cobrir a eventual variação de taxa 
de juro a longo prazo, a empresa contrata, sempre que apropriado, instrumentos finan-
ceiros derivados de cobertura de taxa de juro (“swaps”, “zero cost collars” ou “caps”). 
Em algumas situações optou-se por fixar a taxa de juro dos financiamentos.  

 

Análise de Sensibilidade da Taxa de Juro 

A análise de sensibilidade abaixo foi calculada com base na exposição às taxas de juro 
para os instrumentos financeiros (derivados e não derivados) existentes à data do relato. 
Para os ativos e passivos com taxa variável, foram considerados os seguintes pressupos-
tos: 

 As alterações nas taxas de juro do mercado afetam o montante de juros a receber ou 
a pagar, dos instrumentos financeiros indexados a taxas variáveis e, no caso de taxas 
fixas contratadas no período em análise, as alterações da taxa de juro afetam tam-
bém esta componente; 
 

 As alterações nas taxas de juro do mercado só influenciam o montante de juro a re-
ceber ou a pagar dos instrumentos financeiros com taxa fixa, se os mesmos forem 
registados pelo seu justo valor. Como tal, todos os instrumentos financeiros com ta-
xas de juros fixas registados ao custo amortizado, não estão sujeitos ao risco de taxa 
de juro, tal como definido na IFRS 7; 
 

 No caso de instrumentos designados para cobertura do justo valor, quando as altera-
ções no justo valor do instrumento coberto e do instrumento de cobertura atribuíveis 
a movimentos de taxa de juro são compensados quase por completo na demonstra-
ção dos resultados no mesmo exercício, estes instrumentos financeiros também não 
são considerados como expostos ao risco de taxa de juro; 

 As alterações nas taxas de juro do mercado afetam o justo valor dos derivados de 
cobertura; 
 

 O justo valor dos instrumentos financeiros derivados ("swaps", "zero cost collars" ou 
"caps") e de outros ativos e passivos financeiros é estimado descontando para o mo-
mento presente os fluxos de caixa futuros às taxas de juro de mercado existentes no 
final de cada ano, e assumindo uma variação paralela nas curvas das "yields"; e, 

 
 Para efeitos da análise da sensibilidade, essa análise é realizada com base em todos 

os instrumentos financeiros existentes durante o exercício.  
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As análises de sensibilidade pressupõem a manipulação de uma variável mantendo todas 
as outras constantes. Na realidade, este pressuposto dificilmente se verifica, e as altera-
ções em alguns dos pressupostos poderão estar correlacionadas. 

Se as taxas de juro tivessem sido 75 pontos base superiores e todas as outras variáveis 
permanecessem constantes, pressuposto que dificilmente ocorrerá dada a correlação en-
tre as variáveis, o impacto no resultado líquido e nas reservas de cobertura da empresa 
teria sido o seguinte: 

+75 b.p. +75 b.p.

Resultado Liquido (1) (1 103) (750)

2017 2016

 

(1) Devido essencialmente à exposição da empresa às taxas de juro nos seus empréstimos de 
taxa variável e às alterações no justo valor dos derivados. 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não foi preparada a sensibilidade das taxas de juro 
caso as mesmas descessem 25 pontos percentuais uma vez que a Euribor em 2017 e 
2016 é inferior aos 0,25. 

De acordo com o Conselho de Administração, a análise de sensibilidade não é represen-
tativa do risco inerente da taxa de juro e a exposição da Empresa em 31 de dezembro de 
2017 pode não refletir a exposição ao longo do exercício, dado que foram realizados re-
embolsos no decorrer do mesmo. 

2.12. Julgamentos e estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram utilizadas estimativas que 
afetam as quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas 
de rendimentos e gastos durante o período de reporte.  

As estimativas determinadas com base no melhor conhecimento existente, à data de 
aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso e bem as-
sim na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer si-
tuações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consi-
derados nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posterior-
mente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas em resultados de forma 
prospetiva, conforme disposto pela IAS 8. 

As principais estimativas utilizadas pela Empresa, respeitam à mensuração pelo justo va-
lor, nomeadamente em relação a instrumentos financeiros derivados como segue: 

a) Instrumentos financeiros derivados 

Os instrumentos financeiros derivados são usualmente utilizados pela Empresa para efei-
tos de cobertura de fluxos de caixa e consistem basicamente em swaps de taxa de juro 
(“Interest Rate Swap”) e “Zero Cost Collars”. A determinação do justo valor destes ins-
trumentos financeiros derivados é, no final de cada exercício económico, efetuada por 
avaliadores externos (usualmente pela entidade com quem o instrumento financeiro de-
rivado foi contratado). O justo valor determinado por essas entidades é também testado 
internamente, de forma a revalidar a avaliação por esses terceiros. 

Os principais pressupostos utilizados nas estimativas utilizadas pela Empresa, encon-
tram-se divulgadas nas notas correspondentes do anexo. 
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2.13. Eventos subsequentes 

Os eventos após a data da posição financeira que proporcionem informação adicional so-
bre condições que existiam à data da posição financeira são refletidos nas demonstrações 
financeiras. Os eventos após a data da posição financeira que proporcionem informação 
sobre condições que ocorram após aquela data são divulgados no anexo às demonstra-
ções financeiras se materiais. 

3 INVESTIMENTOS EM EMPRESAS DO GRUPO E ASSOCIADAS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa detinha as seguintes participações em 
empresas do grupo: 

Percentagem do Capital Resultado do Quantia Quantia
capital detido próprio exercício escriturada escriturada

 Firma 31.12.16

Sierra Developments, SGPS, S.A. 100,00% 1 153 199 330 1 142 429 1 142 429
Sierra Management, SGPS, S.A. 100,00% 11 317 3 890 6 550 6 550

1 148 979 1 148 979

31.12.17

 

4 PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES CONCEDIDAS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o detalhe das prestações suplementares concedidas 
a empresas do grupo era o seguinte: 

 

31.12.17 31.12.16

Sierra Developments, SGPS, S.A. 49 434 49 434
49 434 49 434

 
 

5 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS DO GRUPO 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 

   Sierra Developments, SGPS, S.A. 41 040 14 038
41 040 14 038

31.12.17 31.12.16

 
Os montantes registados nesta rubrica como corrente, respeitam a empréstimos conce-
didos, em Euro à Sierra Developments SGPS, S.A. por um período de um ano, e vencem 
juros a taxas normais de mercado. 
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6 OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 

31.12.17 31.12.16

Valores a regularizar no consolidado fiscal (Nota 7):
Sierra Portugal, S.A. 1 297 693
Sierra Investments, SGPS, S.A. 901 346
Sierra Management, SGPS, S.A. 95 84
Paracentro - Gestão de Galerias Comerciais S.A. 72 37
Sierra Developments, SGPS, S.A. - 36

Devedores diversos:
Parklake Shopping, S.A. 18 69
Terceiros 897 217

Valor pago ao abrigo da regularização excecional de dívidas fiscais ("RERD") 3 707 3 707
Outros impostos reclamados 23 23

7 010 5 212
 

 

A antiguidade do saldo da rúbrica de “Outros devedores” é como segue: 

31.12.17 31.12.16

Corrente:
Não vencido 2 388 1 178
0-90 dias 915 217
+ 360 dias 3 707 3 707

7 010 5 102

 
Em 31 de Outubro de 2013 foi publicado o Decreto-Lei n.º 151-A/2013 que aprovou o 
Regime Excecional de Regularização de Dívidas (“RERD”), o qual permite que os contri-
buintes regularizem a sua situação tributária e contributiva, com dispensa do pagamento 
de juros e de custas do processo de execução fiscal nos casos de pagamento total ou 
parcial da dívida. A Empresa, ao abrigo do referido decreto-lei efetuou o pagamento do 
montante de mEuro 3.707 relativamente às correções apuradas na sequência da inspe-
ção tributária ao exercício 2005. O montante pago encontra-se registado numa conta a 
receber na medida em que as correções apuradas foram contestadas pela Empresa em 
tribunal, sendo convicção do Conselho de Administração da Empresa que a decisão do 
tribunal lhes será favorável. 
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7 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 
correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos, exceto 
quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou 
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, depen-
dendo das circunstâncias, os prazos são alongados ou suspensos. Deste modo, as decla-
rações fiscais da Empresa dos anos de 2014 a 2017 poderão vir ainda ser sujeitas a revi-
são. 

O Conselho de Administração da Empresa entende que as eventuais correções resultan-
tes de revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de im-
postos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezem-
bro de 2017. 

Nos termos do artigo 88º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coleti-
vas a Empresa encontra-se sujeita adicionalmente a tributação autónoma sobre um con-
junto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado. 

A estimativa para impostos sobre lucros (imposto corrente) é calculada por cada uma das 
empresas englobadas no Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades 
(“RETGS”), com base na estimativa das referidas matérias coletáveis em sede de impos-
to sobre o rendimento. No cálculo da estimativa para impostos sobre lucros, teve-se em 
consideração os efeitos fiscais derivados do facto de a Empresa se encontrar abrangida 
pelo RETGS. 

As empresas que pertencem ao RETGS são as seguintes: 
 

 ARP Alverca Retail Park, S.A., 

 CCCB Caldas da Rainha - Centro Comercial, S.A., 

 Paracentro - Gestão de Galerias Comerciais, S.A., 

 Parque de Famalicão, Empreendimentos Imobiliários, S.A., 

 Sierra Developments SGPS, S.A., 

 Sierra Investments SGPS, S.A., 

 Sierra Management SGPS, S.A. e 

 Sierra Portugal, S.A.. 

 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 

Ativo Passivo Passivo

 Imposto sobre o rendimento
IRC a recuperar de anos anteriores 822 - 822 -
IRC a recuperar/pagar - 115 - 76

822 115 822 76

31.12.17 31.12.16

Ativo
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O “IRC a pagar” é detalhado conforme se segue: 

Estimativa de imposto corrente - Empresa (Nota 21) (1 898)
Estimativa de imposto corrente - RETGS (Notas 6 e 16) 2 098
Retenções na fonte / Pagamentos por conta (85)

115

31.12.17

 
 

8 OUTROS ATIVOS CORRENTES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 

31.12.17 31.12.16
Juros a receber:

Sierra Developments, SGPS, S.A. (Nota 22) 752 204
Seguros pagos antecipadamente 121 117
Comissões bancárias pagas antecipadamente - 208
Diversos - 132

873 661
 

O montante de mEuro 752 corresponde aos juros das operações financeiras concedidas à 
Sierra Developments, SGPS, S.A.. 

9 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 o detalhe de caixa e seus equivalentes era o seguin-
te: 

31.12.17 31.12.16

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 10 710 508
10 710 508

 

10 CAPITAL 

Em 31 de dezembro de 2017 o capital social está representado por 32.514.000 ações or-
dinárias, totalmente subscritas e pagas com o valor nominal de Euro 4,99 cada ação. 

As seguintes pessoas coletivas detêm o capital subscrito em 31 de dezembro de 2017 e 
2016: 

Entidade 2017 2016

Sonae, SGPS, S.A. 50% 50%
Grosvenor Investments, (Portugal), Sarl 50% 50%
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O resultado líquido do exercício de 2016 teve, de acordo com a deliberação da Assem-
bleia Geral datada de 18 de abril de 2017, a seguinte aplicação: 

 

Resultados Transitados (5 462)
(5 462)

 
 
Igualmente na Assembleia Geral ocorrida em 18 de abril 2017, foi decidido efetuar uma 
distribuição de reservas livres aos acionistas, no montante de mEuro 74.782. Este valor 
foi pago em 9 de junho de 2017. 

De acordo com a legislação vigente em Portugal, os rendimentos e outras variações pa-
trimoniais positivas reconhecidas em consequência da alteração do método de equivalên-
cia patrimonial apenas relevam para serem distribuídos aos accionistas quando sejam 
realizados. Em 31 de dezembro de 2017 a Empresa não reconheceu qualquer montante 
desta natureza, pelo que não existe qualquer montante que se qualifique como não dis-
tribuível. 

11 EMPRÉSTIMOS OBRIGACIONISTAS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 a rubrica de “Empréstimos obrigacionistas” tinha a 
seguinte composição: 

Não Não
Corrente Corrente Corrente Corrente

Empréstimos por obrigações: 75 000 75 000 - 75 000 - 75 000 January 2018

Total de empréstimos 75 000 - - 75 000

(92) - (173) (92)

74 908 - (173) 74 908

Encargos financeiros suportados na 
emissão do emp. obrigac. diferidos

Ultimo 

Vencimento
31.12.17

Montante utilizado

Limite

31.12.16

Montante utilizado

Limite

 
Em 31 de dezembro de 2017 o justo valor do empréstimo obrigacionista era de mEuro 
75.148. 

As principais características do empréstimo obrigacionista emitido em 2013 eram as se-
guintes: 

 1.500 Obrigações – Valor nominal: 50.000 Euros 
 Prazo do empréstimo: 5 anos 
 Taxa de juro: A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros 

será variável e igual à "Euribor a 6 meses", cotada no segundo "Dia útil Target" 
imediatamente anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de 
5,80% (um vírgula dez por cento). 

 Pagamento de juros: Semestral e postecipadamente com pagamento em 25 de 
janeiro e 25 de julho de cada ano. 

 Reembolso: O reembolso será efetuado ao par, na data de pagamento do 10º cu-
pão, ou seja, em 25 de janeiro de 2018. 

 Regime fiscal: Nos termos da legislação em vigor. 
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Em 31 de dezembro de 2017 os empréstimos e os respetivos juros têm o seguinte plano 
de reembolso definido: 

Capital Juros Capital Juros

N+1 75 000 2 731 - 5 430
N+2 - - 75 000 2 763

75 000 2 731 75 000 8 193

31.12.17 31.12.16

 
 

12 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E OUTROS EMPRÉSTIMOS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os empréstimos bancários e outros empréstimos 
obtidos tinham o seguinte detalhe: 

Entidade Não Não
Financiadora Corrente corrente Corrente corrente

Empréstimos bancários
Caixa de Crédito Agricola 20 000 20 000 - 20 000 - 20 000

Linhas de curto prazo Santander Totta 35 000 25 000 - 35 000 25 000 -
BPI 12 470 - - 12 470 - -

Montepio Geral 26 750 - - 26 750 - -
20 000 - - 20 000 - -
5 500 - - 5 500 - -

Total de empréstimos 45 000 - 25 000 20 000

Encargos financeiros suportados 
com emp. bancários diferidos

44 947 - 24 949 19 947

31.12.17 31.12.16

Montante utilizado Montante utilizado

Limite Limite

(51) (53)(53) - 

 
 
Em 31 de dezembro de 2017 o justo valor do empréstimo bancário registado como cor-
rente era de mEuro 20.509. 
 
Os empréstimos bancários vencem juros a taxas normais de mercado e foram contraídos 
em Euros. 

13 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS DE EMPRESAS DO GRUPO 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 

31.12.17 31.12.16

Empréstimos obtidos:
Sierra Investments, SGPS, S.A. 142 662 43 405
Sierra Management SGPS, S.A. 11 032 8 880
Sierra Spain Shopping Centers Services, S.L. 10 000 7 250
Sierra Portugal, S.A. 14 258 -
Paracentro -Gestão Galeria Comercial S.A. 250 -

178 202 59 535
 

Os montantes a pagar respeitam a empréstimos obtidos de empresas do grupo por um 
período inferior a 1 ano. Estes financiamentos vencem juros a taxas normais de merca-
do. 
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14 RECONCILIAÇÃO DE RESPONSABILIDADES RESULTANTES 
DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

A tabela abaixo detalha as alterações nas responsabilidades da Empresa decorrentes de 
atividades de financiamento, incluindo alterações em dinheiro e não monetárias. Os pas-
sivos decorrentes de atividades de financiamento são aqueles para os quais os fluxos de 
caixa foram classificados na demonstração dos fluxos de caixa da Empresa como fluxos 
de caixa de atividades de financiamento. 

01.01.17

Financiamento 
de fluxos de 

caixa 31.12.17
Empréstimos obrigaccionistas 75 000 - 75 000
Empréstimos bancários 45 000 - 45 000
Empréstimos obtidos de empresas do grupo 59 535 118 667 178 202

179 535 118 667 298 202
 

15 OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 

 

31.12.17 31.12.16

Valores a regularizar no Consolidado Fiscal:
Sierra Portugal, S.A. 123 110
CCCB Caldas da Rainha - Centro Comercial, S.A. 6 6
Paracentro -Gestão Galeria Comercial S.A. 9 9
Sierra Developments, SGPS, S.A. 114 4
Parque de Famalicão, Empreendimentos Imobiliários, S.A. 41 40
Sierra Investments, SGPS, S.A. 2 3
ARP Alverca Retail Park, S.A 45 36

Serviços a liquidar:
Sierra Portugal, S.A. 1 59
Terceiros 9 6

350 273
 

 

O saldo de outras dívidas a terceiros apresenta os seguintes prazos de vencimentos: 

31.12.17 31.12.16

Corrente:
0-90 dias 10 65
90-180 dias 340 208

350 273
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16 OUTROS PASSIVOS CORRENTES 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 esta rubrica tinha a seguinte composição: 

31.12.17 31.12.16

Remunerações a liquidar 58 187
Juros de empréstimos obtidos de empresas do grupo:

Sierra Investments, SGPS, S.A. 3 339 1 171
Sierra Portugal, S.A. 76 -
Sierra Spain Shopping Centers Services, S.L. 215 147
Sierra Management. SGPS, S.A. 112 82
Paracentro - Gestão Galeria Comercial S.A. 8 -

Juros empréstimo obrigacionista 1 843 1 871
Juros empréstimo bancários 370 379
Encargos financeiros a liquidar 158 118
Serviços de terceiros a liquidar 26 39
Comissões sobre fianças 10 10

6 214 4 004
 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de remunerações a liquidar inclui os mon-
tantes de mEuro 58 e mEuro 187, respetivamente, relativos a remunerações, associadas 
ao desempenho, atribuídas a alguns quadros superiores do Grupo Sonae Sierra, as quais 
serão pagas diferidamente e desde que os colaboradores em causa se encontrem, nessa 
data, ainda a trabalhar para o Grupo Sonae Sierra.  

Estas remunerações serão, em cada um dos períodos posteriores à respetiva atribuição e 
até à data do correspondente pagamento, ajustadas em função da variação anual do 
“Net Asset Value” (“NAV”) do Grupo, sendo que, no que respeita às remunerações diferi-
das após 2011, inclusive, as mesmas são ainda ajustadas em função de um indicador ba-
seado nos resultados diretos do Grupo e eventuais vendas de ativos durante o período de 
diferimento.  

Estas remunerações são reconhecidas linearmente na demonstração dos resultados ao 
longo do período de diferimento das mesmas, pelo montante bruto atribuído a cada um 
dos colaboradores, e os eventuais ajustes posteriores, derivados da variação do “NAV”, 
são registados na demonstração dos resultados do exercício em que a variação ocorra. 

17 OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS 

A repartição dos outros rendimentos operacionais nos exercícios de 2017 e 2016 é a se-
guinte:  

2017 2016

Recuperação de gastos 2 33
2 33
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18 OUTROS GASTOS OPERACIONAIS 

A repartição dos outros gastos operacionais nos exercícios de 2017 e 2016 é a seguinte:  

2017 2016

IVA 11 10
Imposto do selo - 8
Quotas 10 10

21 28
 

19 RESULTADOS FINANCEIROS E RESULTADOS RELATIVOS A 
INVESTIMENTOS 

Os resultados financeiros têm a seguinte composição: 

2017 2016
Gastos:

Juros suportados com empréstimos obtidos de empresas do grupo (Nota 21) 5 077 2 394
Juros do empréstimo obrigacionista 4 220 4 338
Juros de descobertos bancários 561 61
Juros de empréstimos bancários 608 1 217
Perdas de justo valor de derivados - 16
Imposto do selo 73 88
Comissões bancárias 1 401 1 124
Comissões sobre fianças 168 188

12 108 9 425
Resultados financeiros (10 416) (8 423)

1 692 1 002
Rendimentos:

Juros obtidos de emprést. concedidos a emp do grupo (Nota 21) 1 144 356
Outros 548 647

1 692 1 002
 

Os resultados relativos a investimentos têm a seguinte composição: 

2017 2016

   Dividendos 1 718 2 078
1 718 2 078

 
O montante registado na rubrica de "Dividendos" respeita aos dividendos atribuídos e 
recebidos da Sierra Management, SGPS, S.A.. 
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20 IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

Os impostos sobre o rendimento reconhecidos nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016 são detalhados como segue: 

2017 2016

   Imposto corrente (Nota 7) (1 898) (881)
   (Excesso)/Insuficiência de estimativa de imposto do ano anterior 186 (236)

(1 712) (1 117)
 

Em resultado das alterações introduzidas pela Lei nº 89-B/2014 de 31 de dezembro, que 
alterou o artigo 87º do Código do IRC, ficando a partir de 2015 inclusive, em 21% a taxa 
de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas. Relativamente à tributação adici-
onal em sede de imposto sobre o rendimento sobre as pessoas colectivas, artigo 87º-A 
do Código do IRC, a tributação mantém-se em 3% para as entidades com um lucro tribu-
tável entre mEuro 1.500 e mEuro 7.500, 5% para entidades com um lucro tributável en-
tre 7.500 e mEuro 35.000 e 7% para entidades com um lucro tributável superior a mEu-
ro 35.000. Esta alteração não teve impacto em 31 de dezembro de 2017, dado que a 
Empresa não reconheceu na demonstração da posição financeira, activos e / ou passivos 
por impostos diferidos. 

A reconciliação numérica entre o gasto de imposto e o produto do lucro tributável pela 
taxa de imposto é como segue: 

2017 2016

Resultado antes de impostos (8 933) (6 579)

Rendimentos de dividendos (Nota 17) (1 718) (2 078)
Correcções relativas a instrumentos financeiros derivados - 16
Outros 28 35

Lucro tributável (10 623) (8 606)

Utilização das perdas fiscais ao nivel do consolidado fiscal - -
(10 623) (8 606)

Taxa de imposto sobre o rendimento em Portugal 21,0% 21,0%
(2 231) (1 807)

Imposto diferido sobre prejuízos fiscais não registado 2 231 1 807
Regularização da estimativa de imposto do consolidado (1 898) (881)
Insuficiência/(excesso) de estimativa de imposto 186 (236)

(1 712) (1 117)  
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21 PARTES RELACIONADAS 

Os saldos e transações efetuados com entidades relacionadas durante os exercícios de 
2017 e 2016, para além dos financiamentos concedidos e obtidos de empresas do grupo, 
mencionados nas Notas 5 e 13, respetivamente, podem ser detalhados como segue: 

31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16

Sierra Portugal, S.A. 1 297 693 124 169 (76) -
Sierra Management, SGPS, S.A. 95 84 - - (112) (82)
Sierra Investments, SGPS, S.A. 901 346 2 3 (3 339) (1 171)
Paracentro - Gestão de Galerias Comerciais S.A. 72 37 9 9 (8) -
Parklake Shopping, S.A. 18 69 - - - -
Sierra Developments, SGPS, S.A. - 36 114 4 752 204
Parque de Famalicão, Empreendimentos Imobiliários, S.A. - - 41 40 - -
CCCB Caldas da Rainha - Centro Comercial, S.A. - - 6 6 - -
ARP Alverca Retail Park, S.A. - - 46 1 - -
Sonae SGPS, S.A. - - - 36 - -
Sierra Spain Shopping Centers Services, S.L. - - - - (215) (147)

2 383 1 265 341 267 (2 998) (1 196)

Outras dividas de 
terceiros         

Outras dividas a 
terceiros         

Outros ativos e 
passivos correntes

Saldos

 (Nota 6)  (Nota 15) (Notas 8 e 16)

 
 

31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
Sierra Developments, SGPS, S.A. 355 635 34 73
Sierra Investments, SGPS, S.A. 1 1 1 479 991
Sierra Investments Holding, B.V. - - - -
Sierra Portugal, S.A. - - 243 967
Sierra Management. SGPS, S.A. - - 385 443
Sierra Spain Shopping Centres Services, S.L. - - 244 217
Sierra Germany GmbH - - - 13
Sierra Italy Srl - - 6 25
Paracentro-Gestão de Galerias Comerciais S.A. - - 3 6

356 636 2 394 2 735

(Nota 20) (Nota 20)
Juros obtidos Juros suportados

Transações

 

22 RESULTADOS POR ACÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os resultados básicos por ação correspondem ao 
resultado liquido dividido pelo número médio ponderado de ações ordinárias da Empresa 
durante o período, tendo sido calculado como segue:  
 

2017 2016
Resultado para efeito de cálculo dos resultado líquido por ação

básico (resultado líquido do exercício) (7 221) (5 462)

Número de ações 32 514 000 32 514 000
Resultado por ação (Euro) (0,22) (0,17)
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23 PASSIVOS CONTINGENTES E GARANTIAS PRESTADAS 

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Empresa foi notificada pe-
las autoridades fiscais, relativamente à não dedutibilidade dos encargos financeiros do 
exercício de 2011 no montante de mEuro 437. Durante o exercício findo em 31 de de-
zembro de 2015, a Sierra Investments SGPS, S.A. prestou uma fiança no montante de 
mEuro 1.253, junto do Serviço de Finanças da Maia em representação da Sonae Sierra 
SGPS, S.A., a fim de suspender os efeitos deste processo. 

Igualmente, em 31 de dezembro de 2012 a Empresa tinha sido notificada pelas autorida-
des fiscais, relativamente à dedutibilidade dos encargos financeiros dos exercícios de 
2005, 2007, 2008, 2009 e 2010 na qualidade de sociedade dominante do “RETGS” no 
montante de mEuro 10.307. Todas estas notificações foram contestadas pela Empresa. É 
entendimento do Conselho de Administração que os montantes que constam das notifi-
cações não serão devidos pelo que não foi constituída qualquer provisão nas demonstra-
ções financeiras da Empresa. Este entendimento encontra acolhimento em decisões pro-
feridas pelos tribunais em processos de idêntico teor. 

No que respeita à liquidação de imposto no montante de mEuro 3.707 apurado na se-
quência da inspeção tributária ao exercício de 2005, a Empresa ao abrigo do Regime Ex-
cecional de Regularização de Dívidas pagou o referido imposto na totalidade (Nota 6). O 
valor pago encontra-se registado na rúbrica de “Outras dívidas a receber” em conse-
quência das correções apuradas terem sido contestadas pela Empresa em tribunal, sendo 
convicção do Conselho de Administração da Empresa que a decisão do tribunal será favo-
rável. 

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa tinha as seguintes ga-
rantias prestadas: 

2017 2016

Garantias bancárias prestadas:
por processos fiscais em curso 1 517 1 517
por reembolso da 1ª prestação do contrato promessa de compra e venda com o Carrefour Romania 2 108 2 108
por reembolso da 2ª prestação do contrato promessa de compra e venda com o Carrefour Romania 8 500 8 500
por reembolso da 3ª prestação do contrato promessa de compra e venda com o Carrefour Romania 5 370 5 370
por eventuais falhas nas obras de construção do Carrefour Romania - 415

17 495 17 910
 

Em 31 de dezembro de 2017 o montante registado na rubrica de "Garantias prestadas 
por processos fiscais em curso" respeita a garantias emitidas a favor da Direção Geral 
dos Impostos, relacionadas com a suspensão dos processos executivos relativos ao IRC 
dos anos de 1996 (mEuro 1.493) e 2013 (mEuro 24). 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Empresa prestou uma garantia 
de mEuro 2.108 a favor do Carrefour Romania, S.A. como garante do pagamento da 
primeira prestação do contrato promessa de compra e venda celebrado entre o Parklake 
Centro Comercial, SRL e o Carrefour Romania S.A.. 

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a Empresa prestou uma fian-
ça no montante de mEuro 230 junto do Serviço de Finanças da Maia em representação 
da Sierra Investments, SGPS, S.A., para efeitos de suspensão do processo de execução 
fiscal relativo à cobrança do imposto do selo de 2010 referente aos empréstimos de curto 
prazo concedidos ao acionista. Decorrente da decisão integralmente favorável em primei-
ra instância do processo referido, foi ordenada, em Abril de 2017, o levantamento da ga-
rantia prestada. 
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, a Sierra Investments SGPS, S.A. 
prestou uma fiança no montante de mEuro 8.316, junto do Serviço de Finanças da Maia 
em representação da Sonae Sierra SGPS, S.A., a fim de suspender os efeitos do processo 
de execução fiscal relativo à cobrança do imposto resultante das correções efetuadas ao 
imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas "IRC" do exercício de 2008, na esfera 
do Grupo Fiscal, ao abrigo do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedade 
"RETGS". 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a Sierra Investments SGPS, S.A. 
prestou três fianças no montante de mEuro 3.192, mEuro 943 e mEuro 163, junto do 
Serviço de Finanças da Maia em representação da Sonae Sierra SGPS, S.A., a fim de 
suspender os efeitos dos processos de execução fiscal relativos à cobrança do imposto 
resultante das correções efetuadas ao imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas 
"IRC" dos exercícios de 2009, 2010 e 2012, na esfera do Grupo Fiscal, ao abrigo do Re-
gime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedade "RETGS". 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a Sierra Investments SGPS, S.A. 
prestou uma fiança no montante de mEuro 182, junto do Serviço de Finanças da Maia 
em representação da Sonae Sierra SGPS, S.A., a fim de suspender os efeitos do processo 
de execução fiscal relativo à cobrança do imposto resultante das correções efetuadas ao 
imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas "IRC" do exercício de 2013, na esfera 
do Grupo Fiscal, ao abrigo do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedade 
"RETGS". 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Sierra Investments SGPS, S.A.  
prestou uma fiança no montante de mEuro 201, junto do Serviço de Finanças da Maia 
em representação da Sonae Sierra SGPS, S.A., a fim de suspender os efeitos do processo 
de execução fiscal relativo à cobrança do imposto resultante das correções efetuadas ao 
imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas "IRC" do exercício de 2014, na esfera 
do Grupo Fiscal, ao abrigo do Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedade 
"RETGS". 

24 DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 

A informação relativa aos honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas encontra-se 
incluída na informação divulgada nas demonstrações financeiras consolidadas. 
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25 EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 25 de janeiro de 2018, a Empresa emitiu três empréstimos obrigacionistas no valor 
total de mEuro 100.000, e na mesma data, liquidou o empréstimo obrigacionista emitido 
em 2013, no valor de mEuro 75.000. 

As principais características associadas a esses empréstimos são as seguintes: 

“SONAE SIERRA 2018-2025”  

 500 Obrigações – Valor nominal: 100.000 Euros 
 Prazo do empréstimo: 7 anos 
 Taxa de juro: A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros 

será variável e igual à "Euribor a 6 meses", cotada no segundo "Dia útil Target" 
imediatamente anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de 
2,35% (dois vírgula trinta e cinco por cento).  

 Pagamento de juros: Semestral e postecipadamente com pagamento em 25 de 
janeiro e 25 de julho de cada ano. 

 Reembolso: O reembolso será efetuado ao valor nominal, em 5 prestações anuais, 
iguais e sucessivas, a partir da 6ª data de pagamento de juros (inclusive), i.e., 25 
de janeiro de 2021, sempre em data coincidente com data de pagamento de ju-
ros. 

 Regime fiscal: Nos termos da legislação em vigor. 
 
“SONAE SIERRA 2018-2023”  

 250 Obrigações – Valor nominal: 100.000 Euros 
 Prazo do empréstimo: 5 anos 
 Taxa de juro: A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros 

será variável e igual à "Euribor a 6 meses", cotada no segundo "Dia útil Target" 
imediatamente anterior à data de início de cada período de juros, com um mínimo 
de 0% (zero por cento), adicionada de 2,00% (dois vírgula zero por cento). 

 Pagamento de juros: Semestral e postecipadamente com pagamento em 25 de 
janeiro e 25 de julho de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 25 
de julho de 2018. 

 Reembolso: O reembolso será efetuado ao par, na data de pagamento do ultimo 
cupão, ou seja, em 25 de janeiro de 2023. 

 

“€25,000,000 SONAE SIERRA JANEIRO 2023” 

 250 Obrigações – Valor nominal: 100.000 Euros 
 Prazo do empréstimo: 5 anos 
 Taxa de juro: A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros 

será variável e igual à "Euribor a 6 meses", cotada no segundo "Dia útil Target" 
imediatamente anterior à data de início de cada período de juros, adicionada de 
2,00% (dois vírgula zero por cento). 

 Pagamento de juros: Semestral e postecipadamente com pagamento em 25 de 
janeiro e 25 de julho de cada ano. 

 Reembolso: O reembolso será efetuado ao par, na data de pagamento do ultimo 
cupão, ou seja, em 25 de janeiro de 2023. 

 Regime fiscal: Nos termos da legislação em vigor. 
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26 APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração e au-
torizadas para emissão em 7 de março de 2018. Contudo as mesmas estão ainda sujei-
tas a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas nos termos da legislação comercial 
em vigor em Portugal. 

 
Maia, 7 de março de 2018 
 
O Conselho de Administração   

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
Presidente não executivo 

 Fernando Maria Guedes Machado Antunes Oliveira 
Presidente executivo 

Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira 
Vogal executivo 

 José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo 
Vogal executivo 

Ângelo Ribeirinho Paupério 
Vogal não executivo 

 Mark Robin Preston 
Vogal não executivo 

João Eduardo Lupi Correia de Sampaio 
Vogal executivo 

 Neil Leslie Jones 
Vogal não executivo 

José Manuel Baeta Tomás  
Vogal não executivo 

 Nicholas Richard Scarles 
Vogal não executivo 

Pedro José D’Hommée Caupers 
Vogal executivo 

  

O Contabilista Certificado 

Rosa Maria Pereira Martinho 
(TOC nº 34992) 
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1 Quem Somos 
SOMOS O PARCEIRO DE ELEIÇÃO. A SONAE SIERRA É UMA EMPRESA 
INTERNACIONAL DEDICADA A SERVIR AS NECESSIDADES DE INVESTIDORES DE 
RETALHO IMOBILIÁRIO. 

Desenvolvemos e investimos em ativos de retalho sustentáveis e fornecemos 
serviços de investimento, promoção imobiliária e gestão para clientes em geografias 
tão distintas como a Europa, a América do Sul, o Norte de África e a Ásia, criando 
valor partilhado para o negócio e para a sociedade. 

Apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria de retalho imobiliário 
desde 1989, a Sonae Sierra tem vindo a interpretar as tendências e a conduzir o 
movimento que tem definido os ativos do futuro do retalho imobiliário. 
Acrescentamos valor aos investidores e outros stakeholders ao colocar o nosso 
know-how à sua disposição através do desenvolvimento de projetos extraordinários 
e da prestação de serviços profissionais abrangendo o ciclo de vida completo do 
retalho imobiliário, alavancado pelo historial de sucesso dos nossos próprios 
projetos. 
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2 O ano em resumo 
Principais Acontecimentos 

Investment Management 

 Aquisição do Área Sur em Jerez de la Frontera, em Espanha, numa parceria de 
15/85 com a AXA Investment Managers – Real Assets.  

 Aquisição do Albufeira Retail Park através do Fundo Iberia Coop, um fundo de 
investimento com a CBRE Global Investment Partners no qual a Sonae Sierra 
detém uma participação de 10%.   

 Aquisição do MaiaShopping e do GuimarãeShopping ao Fundo Sierra através de 
uma parceria com a Ocidental; a Sonae Sierra continuará a assegurar os serviços 
de gestão de ambos os centros comerciais. 

 O Sierra Portugal Fund vendeu o AlbufeiraShopping e o CC Continente de Portimão 
à sociedade gestora de fundos portuguesa Square Asset Management, tendo a 
Sonae Sierra mantido os serviços de gestão dos centros comerciais. 

 16 aquisições com um valor combinado total de €173,8 milhões em representação 
da Socimi ORES, um fundo de investimento com o Bankinter no qual a Sonae 
Sierra é o parceiro operacional e detentor de uma participação de 3,75%. 

  

Developments 

 Acordo para criação de uma parceria com a empresa de construção italiana 
Pizzarotti com vista à construção do centro comercial Parma Urban District e de 
dois retail parks em Itália. 

 Início da construção do Jardín Plaza Cúcuta na Colômbia, um investimento de €52 
milhões em parceria com um operador local Central Control. 

 Conclusão da aquisição do terreno para a construção da segunda fase do Zenata 
Shopping em Casablanca, Marrocos. 

 

Property Management  

 Aumento de 2,6% nas vendas dos lojistas e de 2,6% nas rendas dos centros 
comerciais sob gestão, numa base comparável, face a 2016. 

 Assinados 26 novos contratos para serviços de gestão de propriedade totalizando 
mais de €11,8 milhões entre Espanha, Itália e Norte de África, incluindo o CityLife 
Shopping District em Milão. 

 Alcançado um índice satisfação de lojistas de 4,9 em 6, em Portugal, e de 5,1 em 
6, em Espanha.  
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Development Services 

 Assinados 157 novos contratos de serviços de promoção imobiliária, totalizando 
€10,5 milhões. 

 Reforço da presença no Norte de África com novos contratos em Marrocos e na 
Argélia e com a entrada na região do Báltico pela primeira vez, com um novo 
contrato de serviços na Estónia. 

 Assegurados os serviços de gestão de projetos, design e arquitetura para a torre 
de escritórios do Centro Colombo e para a expansão do centro comercial, em 
Lisboa. 

 

Brasil 

 Numa base comparável, aumento de 6,8% nas vendas dos lojistas e de 4,9% nas 
rendas, face a 2016. 

 Início dos trabalhos para a remodelação em grande escala do Shopping Plaza 
Sul.  

 Conclusão da venda do terreno contíguo ao Uberlândia Shopping para um projeto 
misto, incluindo uma componente residencial e de escritórios, e preparação dos 
planos diretores para a venda de terrenos similares contíguos ao Shopping Parque 
D. Pedro e Shopping Passeio das Águas. 

 

Prémios e Certificações 

 Nomeada Best Retail Developer nos SEE Real Estate Awards 

 ParkLake nomeado Best Retail Project of the Year nos SEE Real Estate Awards, e 
Building of the Year nos CEEQA (Central Eastern Europe Quality Awards)  

 Nomeada para os CIJ HOF (Hall of Fame) Awards nas categorias Best Retail 
Development e Developer nas regiões da Europa Central e de Leste (CEE) e do 
Sudeste da Europa (SEE), com o centro comercial ParkLake  

 Distinguida com prémios de prata para "Mall Activation Platform" e “Consumer 
Knowledge Model” nas categorias de Business to Business (B2B) e Emerging 
Technology nos 2017 ICSC Solal Marketing Awards 

 Distinguida pelo MSCI European Property Investment Award com o prémio best 
performing Specialist Fund no Mercado português  

 Projeto Bright entre os finalistas para os EU Sustainable Energy Awards, uma 
iniciativa promovida pela Semana da Energia Sustentável da Comissão Europeia. 
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2.1 Indicadores de Desempenho 
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3 A Empresa 
A Sonae Sierra é uma empresa internacional especialista na prestação de 
serviços no setor de retalho imobiliário. Foi fundada em Portugal em 1989, 
e é detida em 50% pela Sonae SGPS (Portugal) e 50% pela Grosvenor 
Group Limited (Reino Unido). 

A nossa visão é desenvolver e prestar serviços em ativos imobiliários vibrantes, 
ancorados em retalho. Identificamos oportunidades de mercado, fazemos parcerias 
com investidores de imobiliário e prestamos serviços de retalho imobiliário cobrindo 
todo o ciclo de vida da propriedade. Isto permite-nos aplicar o nosso know-how e 
experiência internacional para desenvolver produtos inovadores que criam valor 
para os nossos clientes e outros stakeholders.  

Com mais de 27 anos de experiência na criação, desenvolvimento e gestão de ativos 
de retalho imobiliário com um histórico altamente distinto, somos capazes de 
oferecer as melhores soluções para serviços de alta qualidade para investidores e 
clientes. Ambicionamos ser o parceiro de eleição desenvolvendo relações estáveis 
e de longo prazo com todos os nossos stakeholders, impulsionadas por uma aposta 
clara na confiança, eficiência e flexibilidade. Partilhamos o nosso comprovado 
histórico para melhor servir os interesses dos nossos clientes e aconselhar da melhor 
forma os investidores, enquanto oferecemos um excecional valor partilhado 
alavancado por uma estratégia orientada para a sustentabilidade. A nossa forte 
política de parceria permite-nos adquirir rapidamente um conhecimento 
aprofundado de novos mercados, desbloqueando novas oportunidades de negócios. 

A nossa visão assenta em valores e princípios fundamentais relacionados com a 
cultura de negócio, na nossa responsabilidade para com os colaboradores, o 
ambiente e as comunidades locais e na independência do poder político.  

3.1 Onde estamos e principais acontecimentos 

A nossa política de parcerias sólidas, tanto com investidores internacionais 
como com parceiros locais, proporciona o suporte financeiro e a 
inteligência de mercado necessários para expandir com sucesso o negócio 
em novas geografias.   

A Sonae Sierra opera através de escritórios corporativos em 12 países.  A nossa 
experiência na prestação de serviços a clientes abrange mais de 20 países. Em 2017, 
figuraram países como: Portugal, Argélia, Brasil, Colômbia, Alemanha, Grécia, 
Itália, Marrocos, Roménia, Rússia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Tunísia e Turquia. 
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Principais acontecimentos 

A 31 de Dezembro de 2017 

46  
centros 
comerciais 
detidos com 
Valor de 
Mercado de 
€7.365 milhões 

67  
centros 
comerciais 
geridos e/ou 
detidos 

2.398 
milhões m2 
ABL total gerido 

12 
projetos em 
desenvolvimento 

4  
fundos sob 
gestão 

€417.4  
milhões de 
rendas 
recebidas em 
centros 
comerciais 
detidos 

438.1
milhões de 
visitas em 
centros 
comerciais 
geridos 

€5,617 
milhões de 
vendas dos 
lojistas em 
centros 
comerciais 
detidos 

1,061  
colaboradores 

 

3.2 Parcerias e Clientes 

O negócio da Sonae Sierra não seria o que é hoje sem os seus parceiros (P) e 
clientes de serviços (C). Estas parcerias garantem solidez financeira, a capacidade 
de obter rapidamente um conhecimento profundo dos mercados e a criação de 
novas oportunidades. Alguns dos nossos principais parceiros e clientes de serviços 
estão apresentados na tabela abaixo.  

ARGÉLIA 
 (C) Ardis  
(C) Dahli 
(C) Immobis 
(C) Prombati 
 

AZERBAIJÃO 
 (C) Baghlan Group 

BÉLGICA 
(P) AG Real Estate 
 

BRASIL 
(P) Marco Zero 
(P) Família Sé 
(C) Tivoli EP   
(C) Credit Suisse HG   
 

COLÔMBIA 
(P) Central Control 

FINLÂNDIA 
(P) Keva 
(P) Ilmarinen  

FRANÇA 
(P) AEW Europe 
(P) AXA Investment 
Management – Real Assets
(P) CNP Assurance  
(P) CDC 
(P) Foncière Euris 

ALEMANHA 
(P) Deka Immobilien 
(P) & (C) Union 
Investment 
(P) Otto Family 
(P) Deutsche Asset 
Management 
(C) Aachener 
Grundvermögen 
(C) BHG Gewerbe 
(C) Commerzbank 

GRÉCIA 
(P) Charagionis 
Group 
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 IRLANDA 
(P) Caelum Development 

ITÁLIA 
(P) Coimpredil 
(P) Pizzarotti 
(C) Veneto Banca 
(C) Europa Capital 
Partners 
(C) Immobiliare Ametista 
(C) Generali Real Estate 

MARROCOS 
(P) & (C) Groupe 
CDG 
(P) & (C) Marjane 
(P) & (C) SAZ 
(C) Actif Invest 
(C) Facenor  
(C) Foncière 
Chellah  
(C) ONCF  
 

PORTUGAL 
(P) Bensaúde Group 
(P) Estevão Neves 
(P) Ocidental 
(P) Sonae RP  
(P) Sonae MC 
(P) & (C) CGD 
(C) Millennium BCP 
(C) GIL 
(C) Square Asset 
Management 
(C) The Edge Group 

RÚSSIA 
(C) RosEvro Development

ESLOVÁQUIA 
(C) J&T Real 
Estate 

   
ESPANHA 
(P) Bankinter 
(P) Eroski Group   
(P) Iberdrola Inmobiliaria 
(C) Clásica Urbana 
(C) Grupo Soluciones 

SUÍÇA 
(P) Partners Group 

HOLANDA 
(P) ING 
Developments 
(P) APG 
Investments 
(P) MAB 
Development 
(P) & (C) Redevco 
 

TUNÍSIA 
(P) Mabrouk 
(C) Copit 

TURQUIA 
(C) Endülüs Gayrimenkul 
(C) Ildem Kooperatif  
(C) Krem Turizm  
(C) Özdemir Boru Profil  
(C) Şölen  
 

UAE 
(P) & (C) Al 
Futtaim 

REINO UNIDO 
(P) Aberdeen Property 
Investors 
(P) Grosvenor Group 
(P) McArthurGlen 
(P) Rockspring  
(P) Schroders Investment 
Management  
(C) Scottish Widows 
(C) Doughty Hanson 

EUA 
(P) AIG  
(P) CBRE Global 
Investors  
(P) CBRE Global 
Investment Partners 
(P) Madison International 
Realty 
(P) TIAA-CREF   
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4 Estratégia de negócio 
O nosso modelo de negócio suporta a visão da empresa. É sustentado pelas 
estratégias de negócio e de sustentabilidade que visam proporcionar retornos 
financeiros sustentáveis a curto, médio e longo prazo, ao criar valor para a 
sociedade e para o ambiente. 

Com 28 anos de experiência, a combinação do nosso know-how, do nosso 
compromisso com a inovação permanente e a nossa abordagem de longo prazo no 
negócio, permitiram-nos criar uma estratégia integrada que abrange 
desenvolvimento, propriedade e gestão de centros comerciais, bem como prestação 
de serviços a terceiros. Financiada por uma combinação prudente de capital próprio 
e dívida, o capital é aplicado numa carteira diversificada geograficamente que inclui 
desde lotes de terreno a aquisições com potencial de desenvolvimento e/ou 
expansão. 

O historial dos nossos centros comerciais, a qualidade dos nossos serviços e a nossa 
capacidade de criar valor financeiro e social para os stakeholders em todo o ciclo de 
vida dos ativos constituiu uma vantagem competitiva e permitiu que o negócio se 
expandisse em vários países e fosse distinguido com mais de 175 prémios.  

Estrutura organizacional 

A Sonae Sierra está organizada em cinco áreas de atividade principais: Investment 
Portfolio e Management, Developments, Property Management, Development 
Services e Sonae Sierra Brasil.  

Investment Portfolio and Management 

A Investment Portfolio e Management gere um portfolio de fundos imobiliários 
e ativos operacionais a nível mundial. Oferece produtos de qualidade a investidores 
de fundos selecionados. Este negócio identifica e implementa oportunidades de 
criação de valor no seu portfolio de ativos e adquire ativos em operação ou projetos 
de desenvolvimento, incluindo os desenvolvidos pelo negócio Developments da 
Sonae Sierra, em parceria com investidores institucionais para criar mais valor e 
permitir à Sonae Sierra realizar e financiar outros projetos de desenvolvimento. Ao 
desenvolver relações com parceiros-chave, o Investment Portfolio e Management 
retém também posições nos ativos existentes com um horizonte a médio e longo 
prazo, e maximiza o retorno indireto ao canalizar serviços para outros negócios tais 
como gestão de propriedade.  

O negócio Investment Portfolio e Management cria valor partilhado ao gerar retorno 
para os investidores nos nossos Fundos; viabilizando expansões ao reciclar capital 
e, consequentemente, estimulando o investimento em regiões em desenvolvimento, 
bem como a regeneração urbana em mercados maduros. 

Developments 

A área de Developments procura e executa empreendimentos no mercado 
imobiliário em representação da Sonae Sierra e de outros co-investidores. O negócio 
é responsável pela prestação de serviços relacionados com o financiamento e a 
execução de novos projetos. Privilegia um estilo de investimento de parceria com 
um outro investidor numa base 50/50 em cada projeto, com o objetivo de vender a 
sua participação a um terceiro após a sua conclusão (preferencialmente através do 
negócio Investment Portfolio e Management), de modo a financiar novos 
empreendimentos. 
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O negócio Developments cria valor socioeconómico nas regiões onde atua através 
do recurso, principalmente, a fornecedores locais; criando empregos diretos e 
indiretos e fortalecendo a base de competências ao nível dos empreendimentos e 
da construção. Envolve parceiros e fornecedores para assegurar a adoção e 
implementação eficaz de altos padrões de qualidade, de sustentabilidade ambiental, 
de responsabilidade social e de segurança e saúde. Também promove abordagens 
criativas e pioneiras adaptadas às necessidades das comunidades locais, que podem 
incluir a criação de infraestrutura para benefício público. De acordo com os valores 
corporativos da Sonae Sierra, o negócio desenha projetos que respeitam os valores 
e a cultura locais e promovem a sustentabilidade ambiental, económica e social a 
longo prazo.  

Property Management  

A área de Property Management presta serviços de gestão de propriedades, de 
comercialização e de marketing. Com uma abordagem centrada no cliente, a 
Property Management visa alinhar os seus interesses com uma gama diversificada 
de investidores/clientes, a fim de maximizar as receitas, as margens e os valores 
dos ativos a longo prazo. O negócio orgulha-se de manter relações fortes com os 
lojistas, garantindo procedimentos operacionais normalizados eficazes e eficientes, 
e a introdução de conceitos inovadores para envolver e atrair os consumidores.  

O negócio de Property Management cria valor partilhado ao gerar vendas para os 
lojistas; apoia a criação de emprego entre as comunidades locais e adota práticas 
de gestão seguras e eco-eficientes. Programas como o Mall Activation e o Rising 
Store promovem de forma eficaz o empreendedorismo e criam oportunidades para 
os negócios de pequena escala e locais nos nossos centros comerciais. 

Development Services 

A área de Development Services proporciona o desenvolvimento de soluções 
imobiliárias para clientes a nível mundial. O negócio aplica o seu conhecimento na 
prestação de um vasto leque de serviços de promoção imobiliária abrangendo 
arquitetura, engenharia, coordenação de promoção imobiliária e gestão de projetos, 
com base nos seus princípios fundamentais de inovação e de foco no cliente.  

Embora a Development Services se foque predominantemente na criação de valor 
para os seus clientes, as suas atividades geram também valor socioeconómico ao 
estimular o mercado para subempreiteiros, especialistas e fornecedores, apoiando 
indiretamente a criação de emprego; o desenvolvimento de competências e a 
sensibilização em matéria de sustentabilidade nas regiões onde atua. 

Brazil 

A Empresa está cotada na BM&F BOVESPA com um free float de 33%, sendo o 
restante uma parceria 50/50 entre a Sonae Sierra e o investidor alemão Alexander 
Otto. A Sonae Sierra Brasil opera de forma autónoma, investindo, desenvolvendo 
e gerindo centros comerciais no Brasil. Assim, cria valor para os clientes e as 
comunidades locais neste país seguindo a mesma abordagem que os negócios da 
Sonae Sierra internacional, Investment Portfolio e Management, Development e 
Property Management. 
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O ambiente operacional 

O sucesso sustentado do nosso modelo de negócio depende da disponibilidade 
continuada de um conjunto de recursos e relacionamentos que abrangem o capital 
financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e natural. A Sonae Sierra, no 
desempenho das suas atividades, depende e impacta na quantidade e qualidade 
desses capitais de diferentes formas. A quantidade de capital por regra não é 
estática.  

Foram identificadas tendências globais com implicações significativas no nosso 
negócio, que influenciam cada um destes seis capitais. Continuamos a antecipar a 
evolução destas tendências e alinhamos as nossas estratégias em função disso.  

Recuperação económica de 
curto prazo, riscos persistentes 
a médio prazo: a atividade 
económica global manteve o 
dinamismo em 2017. Embora as 
condições tenham deteriorado nos 
EUA e no Reino Unido, a China e o 
Japão tiveram um crescimento 
acima do esperado e a recuperação 
na Zona Euro continuou a ser 
fortalecida, e no Brasil houve uma 
reviravolta positiva na situação 
económica apesar dos desafios 
políticos em curso. No entanto, o 
crescimento a médio prazo pode ser 
posto em causa por lacunas na 
produção, fatores demográficos e 
fraca produtividade, enquanto que 
políticas monetárias mais restritivas 
e uma mudança para o 
protecionismo representam riscos. 

Ao procurar crescer com base numa 
estratégia pouco intensiva em 
termos de capital e mantendo rácios 
prudentes de alavancagem dos 
ativos, estamos a reduzir a nossa 
exposição a riscos 
macroeconómicos. Ao explorar 
oportunidades para prestar serviços 
numa gama de mercados maduros e 
emergentes através dos nossos 
serviços de Promoção imobiliária, de 
Gestão de Investimentos e de 
Gestão de Propriedade e da Sonae 
Sierra Brasil, estamos a proteger-
nos contra o impacto potencial dos 
desafios políticos e económicos 
locais e globais. 

A urbanização e a globalização 
do mercado retalhista: com a 
rápida urbanização em curso em 
países em desenvolvimento, os 
principais retalhistas continuam a 
expandir a sua presença 
internacional. No entanto, ao 
mesmo tempo, eles estão a mudar a 
sua abordagem em mercados 
maduros, realinhando as suas 
estratégias num mundo cada vez 
mais virtual, reduzindo a sua 
pegada física global, de modo a 
concentrar os esforços num número 
mais reduzido de lojas de alto nível 
em locais privilegiados. 

Estamos a aumentar a nossa 
exposição a novas oportunidades de 
desenvolvimento em mercados 
emergentes e conceitos de 
regeneração urbana em mercados 
maduros, com foco em projetos que 
oferecem locais privilegiados. O 
nosso negócio de Serviços de 
Promoção Imobiliária continua a 
expandir a sua presença 
internacional, prestando serviços a 
clientes de vários países em 
diversos continentes. 
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A tecnologia digital revoluciona 
o retalho: uma revolução de 
retalho foi desencadeada com a 
evolução de novos padrões de 
consumo habilitados digitalmente. O 
retalho on-line está bem integrado e 
o uso generalizado de smartphones 
significa que os consumidores, bem 
equipados, aptos e conectados 
digitalmente, podem falar sobre, 
navegar, comparar e comprar 
produtos a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Isso anuncia 
oportunidades excitantes e desafios 
complexos para proprietários e 
gestores na área de retalho. Os 
centros comerciais tornaram-se 
destinos de experiência; lugares 
para estar, não apenas para 
comprar. Portanto, estão sob maior 
pressão para atrair e reter clientes; 
oferecer uma combinação 
diversificada de lojistas e 
proporcionar experiências atrativas.

A Sonae Sierra sempre se 
posicionou na vanguarda da 
inovação no segmento dos centros 
comerciais. Ao relacionar-se com os 
retalhistas e os consumidores e ao 
explorar a tecnologia mais recente, 
o nosso negócio de Property 
Management já é pioneiro em novos 
conceitos como o Mall Premium e o 
Food Markets que se alinham com a 
nossa visão do futuro centro 
comercial - uma estrutura viva com 
espaços de retalho multiusos onde 
consumidores e marcas interagem 
num ecossistema digital. 

O setor imobiliário torna-se um 
serviço: da mesma forma que a 
tecnologia digital alterou 
drasticamente o comportamento do 
consumidor, está também a 
introduzir mudanças significativas 
na forma como os edifícios são 
detidos, arrendados e operados. No 
mercado de escritórios, o aumento 
de empresas que colocam à 
disposição locais de trabalho 
compartilhados, tecnologia e 
serviços empresariais sugere como 
o setor está a mudar para um 
modelo focado no cliente. As 
fronteiras entre as classes de ativos 
tradicionais estão a esbater-se e o 
espaço físico está a tornar-se cada 
vez mais de uso misto. Isso 
aumenta a importância do capital 
intelectual; utilizando a perceção e 
os dados do cliente numa gestão 
qualificada de ativos e propriedades 
para aumentar a qualidade e a 
produtividade do espaço. 

Mudámos já o foco principal da 
nossa própria empresa, de detentor 
de ativos para prestador de serviços 
imobiliários com foco no cliente, e 
através dos nossos serviços de 
Promoção imobiliária, de Gestão de 
Propriedade e de Gestão de 
Investimentos, oferecemos um 
conjunto de serviços em todas as 
etapas do ciclo de vida imobiliário. 
Estamos cada vez mais focados no 
desenvolvimento e manutenção de 
propriedades ancoradas no retalho, 
que podem incluir empreendimentos 
de uso totalmente misto ou centros 
de retalho que incluem uma oferta 
mista. Através de programas como 
o Mall Activation, estamos a gerar 
receitas adicionais para os 
proprietários dos centros comerciais 
ao repensar o potencial do espaço 
físico para além da comercialização 
de lojas. 

Investimento verde para combater as 
mudanças climáticas: em novembro de 
2017, a Conferência de Bona sobre as 
Alterações Climáticas (COP 23) apresentou 
progressos significativos na definição de 
linhas de orientação claras e abrangentes 
para implementação do Acordo de Paris, 
que tem como objetivo manter o aumento 

Gestão de talentos numa era digital: a 
tecnologia digital está a alterar 
fundamentalmente o local de trabalho. Está 
a mudar a natureza dos empregos e as 
competências que as empresas precisam, e 
coloca maior ênfase na necessidade de 
identificar, contratar e reter as pessoas 
certas, tomar as decisões certas sobre 
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da temperatura global abaixo de 2 graus 
Celsius acima dos níveis pré-industriais. 
Isso envia uma mensagem clara aos 
investidores e às empresas de que eles 
precisam de continuar a permitir que um 
modelo económico com baixas emissões de 
carbono se torne generalizado. Neste 
contexto, há um crescente número de 
compromissos dos principais investidores 
globais e bancos internacionais para 
desinvestir nos combustíveis fósseis e/ou 
investir em formas de combater alterações 
climáticas. Isso, por sua vez, aumenta a 
pressão sobre os setores com utilização 
intensiva de carbono - incluindo o setor 
imobiliário - para demonstrar aos 
investidores que estão a tomar medidas 
concretas para reduzir os seus impactos 
nas alterações climáticas. O Global Real 
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 
revelou este ano que uma pontuação mais 
alta no seu benchmark coincide com um 
maior retorno para fundos europeus não 
cotados, destacando a importância da 
avaliação do desempenho ambiental. 

A Sonae Sierra foi pioneira no 
desenvolvimento e operação de centros 
comerciais mais sustentáveis para o meio 
ambiente e foi reconhecida como tal 
através de classificações elevadas em 
benchmarks externos e de prémios 
prestigiados a nível internacional. De facto, 
gerimos e informamos sobre o 
desempenho ambiental dos nossos 
próprios centros em operação desde o ano 
2000. Isso significa que a Sonae Sierra está 
numa posição única para apoiar os nossos 
clientes na redução do impacto das 
alterações climáticas e tornar os seus 
ativos mais atraentes para os investidores.

externalização e envolver e melhorar as 
competências do pessoal existente para se 
adaptar a novas formas de trabalhar. As 
principais empresas estão a explorar o uso 
de tecnologias cognitivas para apoiar o 
recrutamento e estão a desenvolver 
propostas de valor atrativas para o 
colaborador. Há também um foco na 
criação de culturas de equipa dinâmicas e 
colaborativas, onde os colaboradores se 
sintam capacitados a usar as suas 
capacidades criativas. Estudos 
demonstraram que as pessoas estão mais 
motivadas e são mais produtivas quando 
há melhorias no seu bem-estar e quando a 
cultura empresarial está alinhada com os 
seus próprios valores, destacando a 
relevância atual das estratégias de bem-
estar e responsabilidade social dos 
colaboradores. 

A Sonae Sierra tem a ambição de se tornar 
numa referência para o desenvolvimento 
profissional e promover a saúde e o bem-
estar entre os funcionários. O lançamento 
da Sierra Academy em 2017 foi um marco 
para nós. Através de cursos intensivos 
liderados por colegas da Sonae Sierra, 
estamos a desenvolver o potencial das 
nossas pessoas e a promover a 
aprendizagem interdisciplinar. 

 

Como criamos valor 

No contexto destas tendências fundamentais, o nosso objetivo principal é fazer 
crescer o negócio através de uma combinação de: aumento da nossa exposição a 
oportunidades de desenvolvimento, e aumento da prestação de serviços 
profissionais.  

Temos implementada uma estratégia de negócio robusta que apoia a visão de 
desenvolver e prestar serviços em ativos imobiliários vibrantes ancorados em 
retalho, e está alinhada com os objetivos específicos de cada um dos negócios da 
Sonae Sierra.  

A nossa estratégia de sustentabilidade apoia a nossa estratégia de negócio através 
do seu foco na criação de valor partilhado  transversal a todos os seis capitais; desde 
a manutenção dos recursos e relacionamentos dos quais dependemos, até à 
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salvaguarda da nossa capacidade continuada de fazer negócios no curto, médio e 
longo prazo.  

Ambas as estratégias são sustentadas pela nossa abordagem de gestão do risco.  

A estratégia de negócio – Três pilares para obter resultados financeiros 
sustentáveis  

Através da nossa estratégia integrada visamos criar valor para os nossos acionistas, 
parceiros e clientes.  

Aumentar a exposição a oportunidades de desenvolvimento 

Ambicionamos aumentar a exposição a oportunidades de desenvolvimento na 
Europa e em mercados emergentes. Isto será conseguido através da combinação 
de aumento da exposição a novas oportunidades de desenvolvimento e da redução 
da exposição a propriedades de investimento. Iremos também mudar o foco 
exclusivo em centros comerciais para explorar oportunidades de regeneração 
urbana e uso misto ancoradas no retalho imobiliário. Reduziremos o capital 
financeiro investido no longo prazo através da nossa estratégia capital light e os 
investidores serão convidados a partilhar o risco e o retorno.  

Expandir a prestação de serviços profissionais 

Efetuámos uma mudança de paradigma no nosso modelo de negócio para nos 
tornarmos uma empresa voltada para o exterior e para o cliente. Com este modelo, 
intensificaremos o foco na prestação de serviços de imobiliário aos clientes. Quando 
executada a par da nossa abordagem disciplinada de uso do capital, a prestação de 
serviços permite maximizar retornos, entrar em novos mercados e estabelecer 
novas relações. Isto permite-nos também otimizar os recursos da empresa sujeitos 
a flutuações de mercado e melhorar o nosso conhecimento dos mercados, dos 
parceiros e dos projetos.  

Reciclagem de Capital 

A reciclagem de capital é transversal aos dois pilares da estratégia. Num contexto 
de crescente procura por parte dos investidores por ativos de retalho nos mercados 
europeus, mas com as atuais restrições no acesso à dívida que permitam sustentar 
o crescimento dos negócios, a reciclagem de capital funciona como um facilitador 
do nosso crescimento futuro, libertando capital para financiar novos 
empreendimentos, reduzindo a exposição a riscos de investimento e protegendo os 
retornos futuros ao garantir contratos de gestão. Isto será conseguido através da 
venda de novos projetos após a sua conclusão, de preferência através da Gestão de 
Investimentos, que manterá uma posição minoritária; e reduzindo o nosso 
investimento na nossa carteira principal para uma posição minoritária através da 
qual podemos assegurar uma base para a prestação de serviços. 

A estratégia de sustentabilidade 

As nossas principais atividades de sustentabilidade estão organizadas em três áreas 
prioritárias de longo prazo que visam criar valor partilhado para os nossos negócios, 
investidores, meio ambiente e sociedade. 

Pessoas Seguras & Resiliência de Recursos reflete o forte alinhamento entre as 
nossas áreas de foco atuais de Pessoas Seguras e Ecoeficiência e Resiliência de 
Recursos. A nova área de enfoque abrange o conjunto de atividades que se alinham 
com o nosso SGSSA, e também cria valor para os nossos clientes através da 
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prestação de serviços relacionados com segurança, saúde e meio ambiente; desde 
a conformidade legal à proteção de valor dos ativos no longo prazo. Enfatiza o papel 
que a Sonae Sierra pode desempenhar no apoio à ecoeficiência ao servir como uma 
plataforma de ensaio para testar a viabilidade das iniciativas no âmbito da resiliência 
de recursos na nossa própria carteira de investimentos. 

Future Fit Retail centra-se na antecipação de tendências futuras no setor do 
retalho, criando novos conceitos; na inovação orientada para a sustentabilidade 
(SOI) e noutros temas relevantes que foram defendidos pelos nossos 
departamentos de Estudos de Mercado e Inovação. Isso envolve a manutenção e o 
desenvolvimento do nosso atual enfoque em retalhistas prósperos e em estilos de 
vida sustentáveis. Criaremos valor partilhado através do apoio aos nossos centros 
comerciais, lojistas e clientes na sua adaptação às tendências de retalho futuras 
para que respondam à evolução das expectativas dos consumidores, e através da 
exploração da interface entre sustentabilidade e inovação com vista a aumentar o 
número de visitantes e as vendas. 

O nosso enfoque no Conhecimento tem por base o progresso alcançado no âmbito 
da Alavancagem do Conhecimento. O nosso objetivo é oferecer valor para a nossa 
atividade e para os nossos clientes através da criação do capital humano e 
intelectual necessário para apoiar a nossa transição para empresa prestadora de 
serviços imobiliários de retalho, garantindo simultaneamente elevados níveis de 
produtividade dos colaboradores e atraindo e retendo os melhores talentos. Por 
outro lado, ao promover estilos de vida mais sustentáveis junto dos nossos 
colaboradores, pretendemos contribuir para níveis mais elevados de resiliência e 
produtividade dos colaboradores através da melhoria da sua saúde e bem-estar. 

Com esta estratégia, procuramos proteger o valor dos nossos ativos a longo prazo 
gerindo os riscos operacionais e aumentando a eficiência dos recursos; para oferecer 
um serviço e uma experiência de excecional qualidade aos investidores, parceiros, 
clientes de serviços, lojistas e visitantes; e reduzir os impactos nos nossos 
escritórios e atrair e reter talento na nossa empresa. 

  



 

SONAE SIERRA RELATÓRIO DE GESTÃO 2017  16 / 54 

Gestão do Risco 

A gestão eficaz de risco está subjacente tanto à nossa estratégia de negócio como 
à nossa estratégia de sustentabilidade. Não podemos criar valor sem correr riscos 
e, neste contexto, a gestão do risco constitui uma vantagem competitiva para 
organizações como a nossa. 

O risco é entendido como a possibilidade de algo acontecer, medido em termos de 
probabilidade e impacto, que pode comprometer a concretização dos nossos 
objetivos estratégicos e a nossa atual capacidade para criar valor. A gestão do risco 
é uma abordagem estruturada e disciplinada através da qual identificamos, 
avaliamos e gerimos proactivamente as incertezas que enfrentamos. Isso permite-
nos aumentar a eficiência das nossas operações e a eficácia da nossa estratégia e 
dos nossos processos. 

O nosso processo de gestão do risco é apoiado por uma metodologia internacional, 
Enterprise Risk Management - Integrated Framework, que é emitida pelo Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Utilizando esta 
abordagem, identificamos e avaliamos riscos e gerimos e monitorizamos ações de 
risco através de um conjunto de pontos de contato transversais à nossa atividade. 

O nosso Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos apoia este processo, promovendo 
uma cultura robusta de gestão do risco em toda a empresa e difundindo 
conhecimento e experiência com base nos padrões de melhores práticas do setor. 

As tabelas abaixo resumem os principais riscos estratégicos e os passos que 
tomamos para os gerir de forma eficaz. 

Principais Riscos 

Risco Estratégia de Mitigação 

Concorrência: a operação e o valor 
dos imóveis da empresa estão 
sujeitos ao risco resultante de níveis 
excessivos de oferta de espaço de 
retalho na sua área de mercado. No 
decurso da sua atividade, a Sierra 
compete com vários elementos, 
nomeadamente no segmento de 
desenvolvimento e propriedade. 

O processo de aprovação para novos 
centros deve incluir uma análise 
detalhada da posição competitiva 
presente e futura do projeto. Os 
estudos de mercado devem incluir 
uma perspetiva de longo prazo 
sobre a concorrência do centro. 
Estes estudos apoiam as decisões de 
marketing e de investimento de 
capital nesses centros. 

A empresa realiza análises de 
retenção/venda para cada centro 
comercial em operação. Esta análise 
tem em consideração uma visão de 
longo prazo sobre a situação 
competitiva do centro. 
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Risco Estratégia de Mitigação 

Incapacidade de encontrar e 
financiar projetos: a 
sustentabilidade da empresa a longo 
prazo exige que esta continue a 
encontrar oportunidades de 
desenvolvimento. A empresa deve 
então assegurar a alocação de um 
nível adequado de recursos 
financeiros e humanos para atingir 
esse objetivo. Além disso, a Sierra 
deve garantir que tenha os recursos 
financeiros necessários quando 
surgir uma oportunidade. 

A Sierra apenas adquire terrenos 
depois de estes estarem licenciados 
para o projeto. A Sierra procura ter 
um parceiro para partilhar o risco. A 
Sierra tem como objetivo manter 
relações de longo prazo e de 
abertura com vários bancos 
diferentes, de modo a diversificar as 
fontes de financiamento. 

 

Licenciamento e execução de 
projetos: o principal risco 
associado ao negócio de 
Developments diz respeito à seleção 
de projetos. Os projetos de centros 
comerciais exigem um prazo 
relativamente longo para a sua 
conclusão e há dificuldades 
consideráveis em alterar um projeto 
durante o desenvolvimento. Isto 
significa que a decisão inicial 
compromete a empresa a seguir 
uma determinada linha de ação. 

Todos os desenvolvimentos são 
aprovados pelo Conselho de 
Administração através de uma 
Proposta de Investimento (PI). 
Todas as PI têm o compromisso 
assinado de todas as partes 
relacionadas que validam os 
pressupostos dos seus projetos. 
Utilizamos uma plataforma de 
registo de despesas para apoiar o 
controlo dos custos de 
desenvolvimento e se a expectativa 
de desvio nos custos exceder 10% 
do orçamento inicial, este desvio 
terá de ser aprovado pelo Conselho 
de Administração. 

Falta de acesso à dívida 
bancária: a empresa é proprietária 
ou coproprietária de propriedades 
de investimento para as quais tem 
em curso empréstimos financeiros. 
O reembolso destes empréstimos 
está muito dependente do 
desempenho dos ativos. Um 
desempenho fraco pode significar 
que a Sierra não poderá cumprir 
com suas obrigações financeiras. 
Alternativamente, a empresa pode 
negociar o refinanciamento do ativo.

A Sierra estabelece contatos 
regulares com bancos para 
acompanhar a evolução dos seus 
financiamentos. Além disso, a 
empresa realiza sistematicamente 
pesquisas de mercado para 
melhorar a sua compreensão 
relativamente às dinâmicas do 
mercado e para auxiliar a gestão a 
longo prazo dos seus 
financiamentos. 

A empresa pode negociar os perfis 
de financiamento, de modo a 
garantir que a "curva de 
refinanciamento" não está 
demasiado apertada. 
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Risco Estratégia de Mitigação  

Perda de gestão dos principais 
ativos: a empresa é proprietária ou 
coproprietária de vários ativos que 
têm maior relevância na sua carteira 
(ativos core). A Sierra possui 
contratos de gestão nesses ativos 
que, além de representarem uma 
fonte de rendimento, ditam a sua 
reputação no mercado. 

A empresa pode negociar cláusulas 
para garantir que a Sierra mantém 
a gestão do ativo, mesmo no caso 
de venda de um ativo. 

Expansão das taxas de 
capitalização das propriedades: 
a empresa é proprietária ou 
coproprietária de propriedades de 
investimento com um valor total 
superior a € 6 biliões. O valor dessas 
propriedades é altamente 
influenciado pelas taxas de 
capitalização. Aumentos nas taxas 
de capitalização significam que, 
permanecendo tudo o resto 
constante, o valor das propriedades 
cai. Além disso, espera-se que os 
empreendimentos realizados pela 
empresa sejam vendidos 2-3 anos 
após a sua conclusão, com a Sierra 
a reter uma posição minoritária. 
Essas vendas incorrem no risco de 
ocorrer abaixo do custo de 
investimento, devido à flutuação das 
taxas de capitalização. 

A empresa determina uma avaliação 
independente da sua carteira pelo 
menos duas vezes por ano. Este 
processo regular de mark-to-market 
melhora a compreensão por parte 
da empresa das dinâmicas 
subjacentes aos mercados 
imobiliários e contribui para a 
gestão da sua carteira a longo 
prazo. 

A empresa seleciona novos 
mercados para investir tendo em 
consideração o seu potencial de 
compressão das taxas de 
capitalização a médio prazo (entre 
outros fatores). Também negoceia 
mecanismos com os bancos para 
garantir que tenha margem para 
pagar as suas obrigações em caso 
de queda repentina no valor de um 
ativo. 

Comércio eletrónico: o negócio da 
Sonae Sierra é baseado em cadeias 
de lojas físicas que ocupam espaço 
nos seus centros comerciais. O 
aparecimento do comércio 
eletrónico pode alterar a apetência 
de alguns lojistas pelo espaço físico, 
com consequências para o mix de 
lojistas. 

A equipa de Estudos de Mercado da 
Sierra analisa a tendência de 
compras on-line para entender a sua 
evolução. 

A Sierra desenvolveu uma série de 
ferramentas de promoção on-line e 
projetos de cariz digital que 
exploram as oportunidades 
associadas ao comércio eletrónico. 
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5 A Performance e o futuro 
O contexto global 

Uma conjuntura macroeconómica favorável nos principais mercados da Sonae Sierra 
deu origem a resultados positivos em 2017. A economia da zona euro expandiu ao 
seu ritmo mais acelerado desde 2007, com um crescimento do PIB de 2,5%. 
Registaram-se ganhos notáveis em Portugal, Alemanha e Itália, e em Espanha o 
crescimento permaneceu robusto apesar da incerteza causada pelo referendo da 
Catalunha. No Brasil, assistimos a uma melhoria contínua ao longo do ano à medida 
que a inflação foi sendo controlada e as taxas de juros diminuíram, favorecendo 
uma recuperação do consumo interno e do investimento. Nesse contexto, 
apresentámos resultados líquidos acima das expectativas; mantivemos a nossa 
margem e garantimos novos financiamentos em condições favoráveis, reduzindo ao 
mesmo tempo o total de juros pagos nos nossos empréstimos. 

Crescimento nas vendas, nas rendas e nos valores dos ativos na Península 
Ibérica ultrapassa expetativas 

Na Europa, as vendas dos lojistas cresceram 8%, impulsionadas sobretudo pelo 
forte desempenho na Península Ibérica, onde as vendas aumentaram 7,5% em 
Portugal e 14,2% em Espanha. Isso, por sua vez, impulsionou um aumento de 7,7% 
nas rendas no continente como um todo, o que significa que alcançámos um 
crescimento real de rendas – acima da recuperação de rendas anteriormente 
descontadas e consideravelmente acima das taxas de inflação - pela primeira vez 
desde os anos que antecederam a crise. 

A economia portuguesa foi particularmente dinâmica. O PIB aumentou 2,6%, 
impulsionado principalmente pelo investimento e pelas exportações, e o 
desemprego recuou para 9,2%, o seu nível mais baixo desde 2008. O impacto 
positivo nas finanças públicas e privadas resultou numa melhoria da notação 
financeira de Portugal de lixo para o grau de investimento, primeiro pela S&P e mais 
recentemente pela Fitch Ratings, incentivando o investimento estrangeiro no país. 

Em Espanha, o PIB aumentou 3,1%, impulsionado pelo crescimento no consumo 
privado e fortes níveis de criação de emprego, combinados com baixa inflação. O 
desempenho económico no país como um todo permaneceu estável apesar das 
tensões políticas causadas pela declaração de independência catalã, com os 
impactos negativos a não ultrapassar até ao momento os limites da própria região 
catalã. 

Neste contexto, houve um impulso renovado por parte dos inquilinos, refletido no 
fato de, no final de 2017, as taxas de ocupação da Sonae Sierra terem ascendido 
aos 99,1% em Portugal (em comparação com os 98,5% do final de 2016) e aos 
94,4% em Espanha (93,6% em 2016). Além disso, o apetite dos investidores 
permaneceu forte em toda a Península Ibérica. Os valores dos ativos aumentaram 
e as taxas de capitalização contraíram, com essa tendência a abranger agora tanto 
os ativos non-prime como os ativos prime. Com 66% dos seus ativos em operação 
localizados em Portugal e Espanha, o Valor de Mercado (OMV) da Sonae Sierra na 
Europa atingiu 1.656 milhões, um aumento de 3,7% em relação a 2016. 

Desempenho positivo no Brasil impulsionado pela recuperação económica 

Depois de dois anos de crescimento negativo, a economia brasileira começou a 
recuperar, inicialmente no setor agrícola, e estendendo-se depois a outros 
segmentos industriais importantes. No final do ano, o PIB aumentou 1,4% e a 
inflação reduziu significativamente, permitindo que os rendimentos reais 
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aumentassem e as taxas de juros caíssem. Isso impulsionou um crescimento 
impressionante no consumo, que se traduziu num aumento das vendas nos centros 
comerciais da Sonae Sierra de 6,8%, em média, e num aumento das rendas de 
4,9%. 

Mantivemos a nossa produtividade em termos de área bruta locável (ABL) e 
reduzimos a percentagem de lojas vagas nos nossos principais ativos brasileiros. 
Três centros comerciais regionais que inaugurámos nos anos imediatamente 
anteriores à recessão estão com uma performance abaixo da média da carteira em 
termos de ocupação, uma vez que o tempo necessário para a sua maturação foi 
prolongado pela recessão, mas também estamos a observar sinais positivos de 
evolução nesses locais. O Manauara Shopping em Manaus foi o único centro a 
contrariar essa tendência, tendo feito uma recuperação impressionante apesar da 
região do Amazonas ter sido afetada por uma recessão particularmente forte. 
Refletindo este desempenho e devido ao fato de os investidores terem percecionado 
que as ações da Sonae Sierra Brasil estavam subvalorizadas, a cotação das ações 
aumentou 50% em 2017. 

Por outro lado, as taxas de capitalização em todos os setores imobiliários não 
contraíram, apesar da evolução positiva da inflação e das taxas de juros, o que 
significa que os valores dos nossos ativos ainda não recuperaram. Isto deve-se ao 
facto de os ganhos económicos terem sido realizados apesar da situação política 
delicada do país. O presidente Temer está a levar a cabo reformas fiscais destinadas 
a restabelecer a confiança dos investidores e a conter um nível de dívida pública 
insustentável, mas a oposição popular a essas políticas, aliada a alegações de 
corrupção contra grande parte da classe política, significa que a continuidade política 
pode não ser garantida através das próximas eleições presidenciais. 

No entanto, espera-se que o PIB cresça cerca de 2,4% em 2018, com as perspetivas 
económicas globais positivas a impulsionar o crescimento das exportações nesta 
economia baseada em matérias-primas. Se as reformas internas forem 
implementadas de forma eficaz, a recuperação provavelmente será sustentada e o 
investimento irá aumentar, perspetivando um impacto positivo nas avaliações dos 
centros comerciais e abrindo oportunidades para atividades de aquisição. 

Refinanciamento bem-sucedido reforça a sólida posição financeira 

Em 2017 verificou-se uma evolução positiva relativamente aos indicadores não 
operacionais da Sonae Sierra. Conseguimos diminuir a taxa de juro global paga nos 
nossos empréstimos, o que significa que o nosso custo médio de dívida agora é de 
3,8%, (3,1% excluindo o Brasil), em comparação com os 4% registados em 2016. 

Conseguimos refinanciar todos os ativos que pretendíamos, refinanciando € 729 
milhões numa base de 100%. Isto é importante não só para a nossa própria gestão 
financeira, mas demonstra também o valor acrescentado criado para os co 
investidores dos ativos. A maior parte dos ativos refinanciados estão localizados em 
Portugal e Espanha, evidenciando uma vez mais o efeito favorável da melhoria das 
condições macroeconómicas nestes países. A avaliação real dos respetivos ativos 
aumentou ao longo do ano pelo que, apesar de termos aumentado a nossa dívida 
bancária, mantivemos um rácio de alavancagem dos ativos (LTV) muito prudente 
de 30,2%. Além disso, aproveitámos a oportunidade para alargar o prazo de 
vencimento das nossas dívidas e para distribuí-las eficazmente, e diminuímos a taxa 
de juro apesar de ter aumentado os empréstimos em geral para cada um dos centros 
comerciais que refinanciámos. 

A solidez da nossa posição financeira coloca-nos em boas condições para progredir 
nos três eixos da nossa estratégia, uma vez que nos permite procurar investimentos 
pouco intensivos em termos de capital em novos empreendimentos, em ativos e em 
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fundos e financiar o crescimento do nosso negócio de serviços sem ter de depender 
exclusivamente de dívidas bancárias. 

Perspetivas favoráveis do mercado, apesar de algumas incertezas e 
desafios 

Na Europa, os nossos mercados principais de Portugal e Espanha apresentam boas 
perspetivas para 2018. 

O investimento estrangeiro em Portugal deve manter a tração e a expansão contínua 
do turismo e das indústrias de exportação criará empregos e reforçará o consumo 
privado. O défice do setor público e o saldo estrutural deverão permanecer estáveis. 
Em Espanha, a procura interna e as exportações têm impulsionado o crescimento, 
e o emprego líquido deverá aumentar, impulsionado pela expansão dos setores de 
serviços profissionais e tecnologia. As reações do mercado aos acontecimentos na 
Catalunha foram até agora moderadas, mas existe o risco de que uma crise política 
prolongada relativamente ao futuro da região possa afetar o investimento no país 
como um todo. Se a Espanha permanecer unida, é provável que o progresso 
económico continue acelerado, criando um contexto favorável à atividade da Sonae 
Sierra na Península Ibérica como um todo e que nos permita prosseguir com os 
nossos objetivos de reciclagem de capital e financiar as atividades. 

Não esperamos alterações significativas em Itália e na Alemanha. Na Roménia, onde 
o consumo privado ainda não está a acompanhar o crescimento do PIB, antecipamos 
que as vendas no retalho continuarão a crescer e, portanto, continuamos a apostar 
no investimento através da promoção imobiliária neste mercado. Não obstante, a 
relutância dos bancos europeus em se expor à atividade de promoção imobiliária 
neste país significa que a obtenção de acesso ao financiamento a taxas razoáveis é 
um desafio.  

No Brasil, como na Colômbia, a realização de eleições presidenciais em 2018 pode 
alterar as políticas financeiras e económicas que estão a ser seguidas nestes países. 
Na Colômbia, os níveis estáveis de inflação, a criação de estruturas de investimento 
e um sistema bancário com capacidade para financiar operações locais criaram um 
contexto favorável ao investimento estrangeiro, e esperamos que essas condições 
sejam mantidas. No Brasil, onde temos uma presença muito mais significativa com 
dez centros comerciais em operação e 481,429 m2 de ABL sob gestão, uma 
combinação de estabilidade económica e política permitir-nos-ia iniciar os nossos 
planos para expansão, enquanto que um movimento em sentido inverso pode 
limitar-nos à contenção de custos e à criação de valor adicional nos nossos ativos 
já existentes. 

No Norte de África e no Levante, estamos particularmente otimistas relativamente 
às perspetivas para Marrocos e esperamos aumentar gradualmente a escala e o 
âmbito dos serviços neste país. A Turquia é um mercado material no qual é difícil 
entrar através de investimentos, mas no qual temos a oportunidade de expandir o 
nosso negócio de serviços e procuraremos fazê-lo. 

A nível global, enfrentamos o desafio de aumento crescente da regulamentação. 
Embora apoiemos enfaticamente os princípios da regulamentação para controlar 
riscos críticos ao nível financeiro, de segurança e de ética, o enquadramento 
regulamentar tornou-se, lamentavelmente, demasiado complexo e oneroso, e não 
existe a garantia de que esteja a alcançar os resultados pretendidos. Com especial 
relevo para a nossa atividade, a regulamentação cria obstáculos à entrada em novos 
mercados e causa atrasos nos investimentos. No entanto, estamos convictos de que 
é de extrema importância garantir o cumprimento de todos os regulamentos 
aplicáveis e, com base nisso, estamos a adotar uma abordagem prudente 
relativamente aos investimentos em mercados emergentes, investindo apenas onde 
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estamos convictos de que os ganhos a longo prazo irão superar os custos de curto 
prazo. 

O nosso desempenho 

2017 foi um ano muito ativo para o nosso negócio de Developments. Iniciámos os 
trabalhos de construção para o nosso novo centro comercial em Cúcuta, na 
Colômbia; estabelecemos uma parceria para desenvolver um novo complexo de 
retalho em Parma, na Itália, e procedemos à elaboração dos nossos projetos em 
Casablanca, em Marrocos e Nuremberg, na Alemanha. Refletindo sobre um dos 
destaques de 2016, a inauguração do ParkLake em Bucareste, ficámos 
particularmente orgulhosos por receber três prémios internacionais, atribuídos ao 
mesmo, e uma certificação da BREEAM pela excelência ao nível do Design, uma 
confirmação da qualidade dos nossos projetos arquitetónicos e da nossa abordagem 
na gestão de empreendimentos. 

Construção em curso em Cúcuta na Colômbia 

Em novembro de 2017, a Sonae Sierra e um parceiro local, Central Control, 
iniciaram a construção do Jardín Plaza Cúcuta em Cúcuta, a sexta maior cidade da 
Colômbia, localizada junto à fronteira venezuelana. Com um investimento total de 
€ 52 milhões e abrangendo uma área bruta locável (ABL) de 43 mil m2, o Jardín 
Plaza Cúcuta será o maior centro comercial da cidade quando abrir, no final de 2018. 
O centro contará com 180 unidades de retalho representando marcas locais, 
nacionais e internacionais e deverá gerar emprego para cerca de 4.500 pessoas no 
decurso da sua construção e fase operacional combinadas. Com uma localização 
estratégica acima da estrada de circunvalação leste da cidade, oferecerá 2.300 
vagas de estacionamento. A população de Cúcuta cresceu significativamente nos 
últimos anos, e outros projetos importantes incluem a expansão do seu aeroporto 
e a abertura de novos hotéis. A sua localização contígua à fronteira venezuelana 
impulsionou igualmente a economia local. É, portanto, uma vantagem adicional o 
facto de o terreno de 12 hectares no qual o Jardín Plaza Cúcuta está localizado ser 
detido pelos parceiros do desenvolvimento, facilitando uma possível expansão no 
futuro. 

O desenvolvimento do Jardín Plaza Cúcuta representa um importante projeto 
estratégico para a Sonae Sierra. Esta joint venture de 50/50 não só permite que 
aumentemos a nossa exposição aos desenvolvimentos e a mercados emergentes; 
como sinaliza a nossa entrada num mercado que oferece boas perspetivas para 
futuros projetos de centros comerciais e estamos já a avaliar ativamente duas 
outras oportunidades nas principais cidades colombianas. 

Novo empreendimento conjunto para desenvolvimento acordado em Itália 

Outro destaque para o nosso negócio de Developments em 2017 foi o acordo para 
criação de uma parceria com a empresa italiana de construção Pizzarotti para 
construir o centro comercial Parma Urban District e dois retail parks. Este projeto 
constitui um investimento de 227 milhões de euros no município de Parma na região 
de Emilia Romagna, no norte da Itália, e inclui o desenvolvimento dos destinos de 
retalho como parte do regime de reabilitação do Parma Urban District. Na sua 
totalidade, o Distrito Urbano de Parma envolverá a conversão de um antigo 
complexo industrial de 330.000 m2 num centro comercial e de entretenimento 
localizado a seis quilómetros do centro da cidade de Parma. Servirão uma área de 
captação de mais de 298.000 residentes a menos de 30 minutos de viagem. As 
licenças e o financiamento necessários para o projeto já foram garantidos e a 
construção deverá começar no primeiro trimestre de 2018, com a abertura do centro 
comercial e dos retail parks previstos para o Outono de 2019. 
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A oportunidade de codesenvolver o conceito foi assegurada através de uma 
combinação de estudo de mercado competente e da nossa sólida cultura de parceria. 
A nossa abordagem de parceria relativamente aos desenvolvimentos permite 
controlar o risco e beneficiar de ter um desafiador externo no projeto que nos pode 
incentivar no sentido de apresentar resultados ainda melhores. O nosso histórico de 
parcerias bem-sucedidas é conhecido pelo mercado e constitui uma vantagem 
competitiva para nós, especialmente em relação a concorrentes de maior dimensão. 
No futuro, continuaremos a procurar oportunidades para desenvolver centros 
comerciais através de parcerias em empreendimentos conjuntos em Itália, que 
acreditamos ser um mercado maduro que está atualmente mal servido em termos 
de ABL de retalho. 

Avançar com projetos na Alemanha e Marrocos 

Continuámos a preparar o nosso projeto para a reconversão de um complexo 
industrial em Nuremberg, na Alemanha, que incluirá um conceito de utilização misto 
com uma forte componente de retalho. Devido à complexidade do edifício histórico 
de 250.000 m2 no local, revimos o nosso projeto inicial para abranger vários usos 
possíveis e as exigências de potenciais ocupantes. Embora o elemento de 
reabilitação deste projeto o torne muito mais desafiante do que um desenvolvimento 
de raiz, temos grandes expectativas relativamente ao resultado final da conversão 
do edifício existente e da criação de uma nova estrutura independente para uso 
residencial ou outro, tirando partido da excelente localização oferecida pelo local. A 
nossa principal prioridade para o primeiro semestre de 2018 será garantir um 
parceiro para que possamos prosseguir com as etapas finais do planeamento e 
iniciar os trabalhos de construção. 

No final de 2017, concluímos a aquisição do terreno para a construção do Zenata 
Shopping em Casablanca, Marrocos, juntamente com nossos parceiros de joint 
venture Marjane, Al Futtaim e Société d'Aménagement de Zenata (Groupe CDG). A 
aquisição, infelizmente, demorou mais do que o esperado, o que significa que não 
fomos capazes de iniciar a construção em 2017 como inicialmente previsto, mas 
estamos confiantes de que estaremos em condições de começar os trabalhos no 
início de 2018. 

Construir um pipeline de desenvolvimentos com foco em locais excelentes 

Em 2018, continuaremos a analisar novos projetos potenciais para acrescentar ao 
nosso pipeline de desenvolvimentos. Em conformidade com a nossa estratégia, 
equilibraremos o risco ao centrar-nos em projetos de reconversão e de uso misto 
em mercados maduros na Europa, ao mesmo tempo que procuramos oportunidades 
de desenvolvimentos de raiz nos mercados emergentes. 

Garantir os melhores locais para projetos futuros tornou-se cada vez mais crítico. 
Por um lado, isso é impulsionado pelo comportamento dos operadores de retalho, 
que estão a reduzir os seus planos de expansão para se concentrar em garantir um 
número mais reduzido de lojas de maior dimensão em locais-chave. Por outro lado, 
a consolidação do setor dos centros comerciais em mercados maduros, mais 
recentemente evidenciada através da concentração de operadores de grande 
dimensão, enfatiza a importância da localização como uma vantagem potencial num 
mercado cada vez mais competitivo. 

Essas mesmas tendências também destacam a necessidade de ser cada vez mais 
flexível em termos de planeamento e design; de fato, a nossa experiência recente 
no desenvolvimento do ParkLake na Roménia mostrou que uma maior flexibilidade 
é a chave para o sucesso. Uma vez que o setor de retalho evolui a um ritmo 
acelerado, devemos ser capazes de oferecer soluções para dar resposta aos pedidos 
de lojistas, investidores e outros stakeholders, assegurando ao mesmo tempo que 
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estamos em condições de oferecer experiências originais e aliciantes para atrair 
visitantes de forma contínua. Nos mercados emergentes, o acesso a um 
conhecimento mais profundo do mercado através de parcerias com um operador 
local é fundamental, particularmente porque não é viável para nós manter uma forte 
presença local em países onde ainda não temos operações totalmente estabelecidas. 
Na Roménia, onde já concluímos o nosso primeiro desenvolvimento e na Colômbia, 
onde temos um projeto em construção, obtivemos bons conhecimentos 
relativamente ao mercado e estamos agora muito melhor posicionados para 
prosseguir atividades de desenvolvimento futuras. 

 

Através da aplicação dos nossos Padrões de Desenvolvimento de Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente (SSA), continuamos a trabalhar para padrões de sustentabilidade 
elevados como parte do processo de promoção de centros comerciais. Quando 
estamos a trabalhar com investidores e clientes mais pequenos, especialmente nos 
mercados emergentes, pode ser mais desafiador comercializar os benefícios da 
nossa abordagem à sustentabilidade. Consequentemente, estamos agora a centrar 
a nossa atenção em questões críticas para minimizar os riscos ambientais e de 
segurança e procuramos garantir o apoio de parceiros para partilhar os custos de 
implementar as medidas de sustentabilidade necessárias o mais cedo possível 
através do acordo de acionistas. Esta abordagem foi aplicada com sucesso nos 
nossos projetos de desenvolvimento em curso em Marrocos e na Colômbia. 

Reciclagem de capital através de aquisições e alienações na Península 
Ibérica 

O mercado europeu de investimento imobiliário foi-se tornando cada vez mais 
competitivo em 2017 como resultado dos elevados níveis de liquidez e de taxas de 
juros historicamente baixas, tornando a propriedade comercial um bem muito 
atrativo em termos de risco e retorno. Devido à escassez de metas de investimento, 
as taxas de capitalização contraíram, levando a um aumento dos preços. No 
entanto, superámos as nossas expectativas iniciais ao completar uma aquisição 
conjunta e duas em nome do Fundo Iberia Coop, bem como inúmeras compras em 
representação da Socimi ORES. 

Mais importante ainda, adquirimos o Área Sur em Jerez de la Frontera, no sul da 
Espanha, em parceria com a AXA Investment Managers - Real Assets. Este ativo, 
que abrange 47 mil m2 de ABL, é um dos maiores centros comerciais da região 
andaluza e beneficia de uma localização privilegiada frequentada por um grande 
número de turistas. Oferece um bom potencial de crescimento, com várias 
oportunidades de criação de valor já identificadas. O centro é detido numa parceria 
de 85/15, com a Sonae Sierra a deter a participação minoritária, assumindo o papel 
de parceiro operacional e fornecendo serviços de gestão do centro comercial. 
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O Fundo Iberia Coop, um fundo de investimento com a CBRE Global Investment 
Partners, no qual a Sonae Sierra detém uma participação de 10%, adquiriu o 
Albufeira Retail Park (11.150 m2) e as instalações contíguas do Continente 
Hypermarket (16.155 m2) na região do Algarve em Portugal. Os ativos estão 
localizados ao lado do AlgarveShopping, que foi adquirido pelo Iberia Coop ao Fundo 
Sierra em 2016. Através desta aquisição estratégica, o Iberia Coop está agora em 
condições de controlar a oferta de retalho em torno do AlgarveShopping. 

No que diz respeito às alienações, não fomos capazes de concluir a colocação 
planeada do Fundo Core Plus Venture, uma ramificação do Fundo Sierra que éé 
atualmente detido pela Sonae Sierra e pela APG Asset Management. Isto deveu-se 
tanto às dificuldades decorrentes da detenção conjunta dos ativos como às 
perceções dos investidores relativamente ao diferencial de valor entre ativos core e 
ativos menos core. Por conseguinte, concordámos em vender os 10 ativos numa 
base individual ou de subcarteira, estabelecendo relações com os parceiros para 
promover igualmente a venda das suas participações em cada ativo. Esta 
abordagem já deu frutos, com a venda do GuimarãeShopping e do MaiaShopping 
(ambos no norte de Portugal), acordados pouco antes do final do ano. Anteriormente 
detidos numa base 50,1/49,9, entre a Sonae Sierra e a APG Asset Management, 
estes ativos são agora detidos numa parceria entre a Ocidental e a Sonae Sierra. A 
Sonae Sierra continuará a prestar serviços de gestão de investimentos e de gestão 
de centros comerciais em ambos os centros comerciais. 

Por último, mas não menos importante, no final do ano, concluímos a venda de dois 
ativos do Sierra Portugal Fund, o AlbufeiraShopping e o CC Continente de Portimão 
(ambos localizados no Algarve) para a empresa portuguesa gestora de fundos 
Square Asset Management. A Sonae Sierra detém uma participação de 22,5% no 
Sierra Portugal Fund, tendo reduzido a sua participação em 2016. Com estas 
transações, a Sonae Sierra deixará de deter qualquer participação nos dois ativos, 
mas continuará a ser responsável pela gestão dos centros comerciais. 

Com estas alienações, continuamos a reduzir a nossa participação em ativos em 
operação, libertando capital para reinvestimento em novos empreendimentos em 
mercados maduros e emergentes, em linha com a nossa estratégia de reciclagem 
de capital. 

Desempenho muito positivo dos Fundos reforçado por condições de 
mercado favoráveis 

Os nossos Fundos apresentaram retornos muito positivos em 2017 devido a dois 
fatores principais. Em primeiro lugar, a localização geográfica dos ativos dos Fundos 
permitiu-nos beneficiar das condições macroeconómicas favoráveis em Portugal e 
Espanha, onde o crescimento das vendas dos lojistas ultrapassou as nossas 
expectativas. Em segundo lugar, a quantidade significativa de liquidez no mercado 
de investimento, aliada à escassez de produto, conduziu a uma compressão 
substancial das taxas de capitalização, levando a um aumento nas avaliações. 

No que diz respeito aos nossos resultados diretos, um crescimento das vendas de 
retalho correspondente a quatro anos, com a recuperação a estender-se a todos os 
ativos, permitiu-nos eliminar ou reduzir significativamente os descontos 
temporários que foram concedidos aos lojistas para manter uma ocupação elevada 
durante os anos de crise económica. Isso permitiu-nos superar a meta definida para 
os resultados operacionais(NOI) para os Fundos, que estão agora próximos dos 
níveis anteriores à crise, e alguns ativos prime dos Fundos estão já a apresentar 
valores superiores aos registados antes da crise. 
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Do ponto de vista do investimento, as variações nas taxas de capitalização a que 
assistimos na Península Ibérica tiveram um impacto positivo nos nossos resultados 
indiretos, com o Valor Patrimonial Líquido (NAV) a crescer 1,0% em relação a 2016. 
Por outro lado, limitou o universo de potenciais alvos para aquisição por parte dos 
Fundos, ao limitar as oportunidades de criação de valor. A tendência para uma 
compressão das taxas de capitalização estendeu-se, de fato, a todos os nossos 
mercados-alvo, tendo impacto tanto nos ativos super core como nos ativos core. No 
entanto, os investidores reconhecem a diferença entre estes ativos e estimam o seu 
preço em conformidade, com uma diferença entre as respetivas taxas de 
capitalização. 

 

No que diz respeito ao desempenho de sustentabilidade dos nossos fundos, 
mantivemos o status de "Green Star" para todos os nossos Fundos no Global Real 
Estate Sustainability Benchmark (GRESB): o Fundo Sierra ficou em 4º lugar entre 
os fundos não cotados no setor do retalho europeu e 8º no retalho europeu em 
geral; O Sierra Portugal Fund ficou no 16º e 22º lugar nestas respetivas categorias, 
e o Iberia Coop em 14º e 20º. Entre os investidores institucionais, há uma 
orientação clara para as práticas de sustentabilidade; alguns dos nossos parceiros 
de investimento estabeleceram a participação no GRESB como requisito para os 
seus investimentos, enquanto outros têm solicitado um relatório mais detalhado do 
desempenho de sustentabilidade dos ativos, que oferecemos como parte do nosso 
Sistema de Segurança, Saúde e Ambiente (SSA). 

Criar valor através de atividades relevantes de expansão e de 
remodelação 

Ao longo do ano, avançámos com um importante programa de renovação para 
aumentar o valor de alguns dos nossos ativos na Península Ibérica.  

No primeiro semestre de 2017, concluímos pequenas expansões no Vasco da Gama 
e no AlgarveShopping (ambos em Portugal). A extensão do Vasco da Gama em 
Lisboa permitiu a abertura da maior loja Zara em Portugal, que está muito bem 
integrada no espaço comercial existente. No AlgarveShopping, onde estávamos 
limitados em termos de capacidade de expansão, permitimos que todas as insígnias 
Inditex ampliassem as suas lojas ao aumentar a área do piso superior. 

Também em Portugal, temos importantes atividades de expansão em curso nos 
nossos ativos emblemáticos em Lisboa e Porto: Centro Colombo e NorteShopping. 

No Centro Colombo, construiremos um terceiro bloco de escritórios e um novo 
parque de estacionamento, e estamos neste momento a negociar com diferentes 
stakeholders para preparar a expansão da área de retalho. O novo edifício de 
escritórios, apesar de ter uma altura muito inferior, terá o dobro da área dos blocos 
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de escritórios do Colombo já existentes, com cerca de 30.000 m2 de ABL. Os nossos 
planos para o centro comercial incluem a criação de um novo quarto andar para 
abrigar a praça de restauração, permitindo libertar cerca de 15.000 m2 de ABL 
adicional no terceiro andar. Com os alvarás de cada componente nas etapas finais 
de aprovação, temos a intenção de iniciar os trabalhos de construção no primeiro 
trimestre de 2018. 

No NorteShopping temos concentrado a nossa atenção na melhoria das 
infraestruturas de modo a garantir a licença de construção; obtendo financiamento 
e acordando contratos com âncoras importantes, de modo a estar em condições de 
avançar com as obras de expansão no início de 2018. O projeto de 72 milhões de 
euros irá envolver um acréscimo de aproximadamente 15.000 m2 de ABL, criando 
espaço para uma nova área comercial no piso superior do centro. Com a sua 
identidade única, a Galeria NorteShopping abrigará cerca de 20 lojas de marcas 
premium, incluindo quer marcas novas, quer as lojas de marcas de luxo realocadas, 
e que estão já presentes em diferentes locais do NorteShopping. 

Em Espanha, iniciámos o reposicionamento de todo o nível superior do GranCasa 
em Zaragoza. A área remodelada, que tem abertura programada para maio de 
2018, já está próxima de estar totalmente comercializada. De um modo geral, a 
remodelação irá traduzir-se numa grande melhoria para o centro e permitirá 
inaugurar uma praça de restauração totalmente nova com base no conceito que foi 
testado com sucesso no ParkLake (Roménia) e CascaiShopping (Portugal). 

Em 2017 também se assistiu ao início da construção do McArthurGlen Designer 
Outlet Málaga, contíguo ao centro comercial Plaza Mayor. Este projeto de € 115 
milhões, uma parceria de 50/50 com a McArthurGlen, líder em investimento e 
desenvolvimento de designer outlets, irá oferecer 30 mil m2 de espaço de retalho 
dedicado a marcas premium e de luxo em duas fases oferecendo produtos com 
preços reduzidos. O Designer Outlet será o primeiro destino de retalho deste tipo 
no sul da Espanha, e está a gerar um interesse significativo entre potenciais lojistas, 
clientes, comunidade local e meios de comunicação. Além disso, a equipa de 
comercialização do projeto garantiu já um excelente mix de lojistas e condições de 
arrendamento muito favoráveis, o que traz boas perspetivas para a primeira fase 
da inauguração em novembro de 2018. 

Implementação bem-sucedida da estratégia Socimi ORES 

Em dezembro de 2016, criámos um veículo de investimento imobiliário, a Socimi 
ORES, em parceria com o banco espanhol Bankinter Group. Após uma captação 
inicial de € 196,6 milhões, a Socimi ORES foi lançada no Mercado Alternativo Bursátil 
(mercado de investimento alternativo) de Espanha em fevereiro de 2017. O objetivo 
da Socimi (o equivalente espanhol de um REIT) é criar valor para os seus clientes 
através da gestão a longo prazo de ativos de retalho em Espanha e em Portugal. 
Planeia investir 400 milhões de euros em 2017 e 2018 combinados, dos quais 200 
milhões serão financiados através de capital e os restantes 50% através da dívida. 
A Sonae Sierra detém 3,75% das ações subjacentes e é responsável pela gestão de 
ativos e de propriedades da Socimi. 

No início de 2018, a Sonae Sierra atingiu o total de 22 aquisições com um valor total 
combinado de 266,4 milhões de euros em representação da Socimi ORES. De acordo 
com a estratégia acordada, procurámos aquisições em localizações fortes 
(predominantemente áreas urbanas), com foco em cinco tipos de ativos (retalho de 
rua, supermercados e hipermercados, retail parks, unidades autónomas e agências 
bancárias) com uma diversidade de operadores de boa qualidade. 

Fomentado pelo sucesso da Socimi ORES, nos próximos dois anos procuraremos 
desenvolver outros veículos de investimento que permitirão à Sonae Sierra deter 



 

SONAE SIERRA RELATÓRIO DE GESTÃO 2017  28 / 54 

uma participação minoritária e prestar serviços de gestão de ativos em parceria com 
um investidor dominante. Embora esses veículos provavelmente venham a ser 
baseados em retalho, estamos abertos a englobar outros tipos de ativos. 

Sabemos que diversos investidores que procuram novas oportunidades para investir 
em imóveis estão interessados em parcerias com entidades que possuem 
experiência comprovada na detenção e gestão de diferentes classes de ativos e 
estamos já a desenvolver competências que cumpram estes requisitos. 
Beneficiamos de uma ampla presença geográfica; uma história de parceria forte e 
bem-sucedida com lojistas, investidores, financiadores e governos locais e um 
histórico comprovado de desenvolvimento e gestão de imóveis comerciais de alta 
qualidade ao longo de mais de duas décadas, o que nos posiciona muito bem para 
co investir e gerir outras classes de ativos no setor. Temos a capacidade de 
aproveitar a experiência do nosso pessoal, investir em formação e ajustar as nossas 
plataformas para integrar novas metas de investimento. Além disso, a nossa 
abordagem integrada de sustentabilidade, que está no topo da agenda de muitos 
investidores, acrescenta uma vantagem competitiva distinta e ajuda a ter um 
impacto positivo a longo prazo no nosso setor. 

Embora o nosso historial seja mais forte na Península Ibérica, temos ambições 
centradas no alargamento da nossa presença em Itália e na Europa Oriental, 
aproveitando a nossa atual presença na Roménia e explorando oportunidades no 
negócio de gestão de investimentos para estar ativos nesses mercados, quer através 
de fundos, quer através de veículos especiais de investimento. 

Forte impulso na reciclagem de capital e nas aquisições em 2018 

Concluímos 2017 com uma perspetiva positiva relativamente ao mercado europeu 
de investimentos imobiliários. Ao longo do ano, as taxas de capitalização contraíram 
para níveis historicamente baixos, e as avaliações subiram até ou ultrapassaram 
mesmo os registos anteriores à crise. Antecipamos que as taxas de capitalização 
deverão permanecer estáveis em Espanha (onde diminuíram já de forma 
significativa), mas consideramos que há ainda potencial de compressão em 
Portugal, Itália e Roménia. Neste contexto, estamos preparados para avançar com 
a nossa estratégia de reciclagem de capital. Na verdade, concluímos já as vendas 
de quatro ativos (AlbufeiraShopping, CC Continente de Portimão, MaiaShopping e 
GuimarãeShopping) no final de 2017, e continuaremos a aproveitar as condições de 
mercado favoráveis para reduzir as nossas carteiras de Fundos, antecipando vendas 
a preços muito bons. 

Simultaneamente, iremos explorar oportunidades de aquisição com potencial para 
criação de valor através da reabilitação; de estratégias de expansão e/ou gestão 
ativa, de preferência em parceria com investidores bem conhecidos e reputados. 
Neste campo, a nossa atenção estará centrada em Portugal, Espanha e Itália. Em 
Itália, onde as taxas de capitalização são maiores do que em Espanha, esperamos 
aproveitar os preços mais baixos para ter acesso ao conjunto relativamente exíguo 
de ativos disponíveis neste mercado. Em Espanha e em Portugal, iremos procurar 
realizar aquisições em representação da Socimi ORES, que pretende mobilizar uma 
quantidade significativa de capital no curto prazo. Em todos os casos, seremos muito 
seletivos na identificação de alvos para aquisição que tenham preços que 
possibilitem quer criação de valor, quer um bom nível de retorno. 

Vendas e rendas de lojistas excedem as expectativas na Europa 

2017 foi um ano muito positivo para o negócio de gestão de centros comerciais da 
Sonae Sierra. Na nossa carteira de investimentos europeus, as vendas dos lojistas 
cresceram 3,2%, numa base comparável, enquanto as rendas, numa base 
comparável, cresceram 2,7% em relação a 2016. As taxas de ocupação atingiram 
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os 97,1% para a carteira europeia em 31 de dezembro de 2017. O desempenho da 
nossa carteira total sob gestão, que inclui propriedades comerciais geridas por conta 
de terceiros, esteve, de forma geral, alinhado com o crescimento das vendas dos 
lojistas de 2,6% e com o crescimento de rendas de 2,6%, numa base comparável, 
e uma taxa média de ocupação de 97,1%. 

 

 

Estes resultados foram principalmente motivados pelas condições favoráveis do 
mercado na Península Ibérica. De facto, as vendas comparáveis aumentaram 5,1% 
e as rendas 4,6% em Portugal, onde estão localizados 23 dos ativos na nossa 
carteira de investimentos europeia. Em Espanha, onde temos a co propriedade de 
oito ativos, as vendas cresceram 2,3% e as rendas 1,3% (numa base comparável). 
A recuperação económica sustentada, com crescimento do PIB em ambos os países, 
levou a um aumento do consumo privado e da confiança dos consumidores. Além 
disso, as vendas dos lojistas nos ativos que gerimos superaram os índices nacionais 
de vendas a retalho em Portugal e Espanha, destacando não apenas a qualidade da 
carteira, mas também as conquistas da nossa abordagem de gestão. 

As vendas dos lojistas e as rendas continuaram a crescer nos nossos dois centros 
comerciais na Roménia, com o ParkLake, o nosso principal ativo em Bucareste que 
foi inaugurado em 2016, a melhorar o seu desempenho operacional numa base 
mensal. Continuam a abrir lojas novas no ParkLake, e estamos a trabalhar com os 
lojistas para afinar a oferta de serviços e a abordagem de marketing. Tendo já 
gerado um impacto muito positivo entre os visitantes, temos grandes expectativas 
relativamente ao desempenho deste centro, à medida que ele continue a 
amadurecer. 

Na Alemanha e em Itália, onde gerimos um total de 14 ativos, o desempenho não 
foi tão forte como na Península Ibérica mas, não obstante, esteve de acordo com as 
nossas expectativas. Isto deveu-se a vários fatores. Na Alemanha, estamos a 
realizar trabalhos de remodelação nos dois centros comerciais que gerimos em 
Hamburgo, e estes estão a ter um impacto temporário no tráfego e nas vendas. Do 

Rendas

2017 2016 total l-f-l

Portugal 201,0 188,7 6,5% 4,6%
Espanha 51,7 45,2 14,3% 1,3%
Itália 23,6 24,8 -4,7% -4,7%
Alemanha 43,4 43,5 -0,3% -0,3%
Grécia & Roménia 13,0 6,7 95,1% -1,8%
Europa 332,7 308,9 7,7% 2,6%

Brasil (€) 84,7 76,7 10,4% 10,9%

Brasil (R$) 304,5 294,0 3,6% 4,0%

Total Sierra 417,4 385,6 8,2% 4,2%

Valores em milhões de Euro

Rendas totais % 17/16 Rendas

Visitas e Vendas

2017 2016 total l-f-l 2017 2016 total l-f-l

Portugal 2.389,5 2.222,7 7,5% 5,1% 187,2 184,2 1,6% 1,6%

Espanha 584,3 511,7 14,2% 2,3% 55,3 50,5 9,4% 0,0%

Itália 309,6 315,3 -1,8% -7,4% 25,6 25,3 1,1% -6,0%

Alemanha 717,0 728,7 -1,6% -1,6% 51,8 53,7 -3,5% -3,5%

Grécia & Roménia 131,5 48,2 172,9% 9,1% 14,1 6,9 103,0% -0,3%

Europa 4.132,0 3.826,5 8,0% 2,6% 333,9 320,7 4,1% 0,0%

Novos Mercados 8,8 4,2 109,6% 3,0% 7,8 12,4 -37,4% 3,0%

Brasil (€) 1.476,0 1.301,3 13,4% -

Brasil (R$) 5.302,9 4.984,8 6,4% 6,4% 96,4 97,1 -0,7% 2,3%

Total Sierra 5.616,8 5.132,0 9,4% 4,8% 438,1 430,2 1,8% 0,5%

% 17/16Vendas Visitas % 17/16

Vendas em milhões de Euro

Visitas em milhões
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mesmo modo, um importante processo de renovação no Alexa em Berlim significou 
que algumas lojas foram encerradas provisoriamente, com alguma influência no 
desempenho global do centro, que de outro modo oferece resultados sólidos. Nesses 
três centros – e no Loop5, em Weiterstadt, onde estamos a explorar um projeto 
para criar uma loja âncora nova – esperamos que os trabalhos de melhoria deem 
frutos nos próximos anos. Em Itália, a abertura de um novo centro comercial da 
IKEA em Brescia teve impacto no desempenho do nosso centro comercial Freccia 
Rossa. 

 

Nova ABL sob gestão em Espanha, Itália e Norte de África 

Aumentámos a nossa carteira sob gestão, ganhando um total de nove novos 
contratos de serviços de gestão de centros comerciais em Espanha, Itália e Norte 
de África combinados. 

O mais significativo foi o Área Sur, um centro comercial de 47 mil m2 no sul de 
Espanha, adquirido pela AXA Investment Managers - Real Assets e pela Sonae Sierra 
em junho de 2017, e onde estamos a mobilizar os nossos esforços e competências 
no sentido de melhorar o desempenho operacional do ativo. 

Como parte do nosso importante contrato com a Generali Real Estate em Itália, 
assumimos também a gestão do CityLife Shopping District em Milão quando este 
abriu em novembro, tendo concluído a comercialização de espaço para este ativo 
de 32,000 m2. Ao oferecer um ambiente dinâmico e um mix de lojistas original e 
diversificado, o CityLife Shopping District gerou um impacto significativo e apresenta 
já um bom desempenho, com 100 mil visitantes recebidos no primeiro sábado após 
a sua abertura. 

Além de ganhar diversos contratos de comercialização e de serviços de gestão de 
menores dimensões, renovámos um contrato em Marrakech para a gestão de um 
dos mais importantes centros comerciais da cidade. 

2017 2016

Portugal 99,1% 98,5%

Espanha 94,4% 93,6%

Itália 98,0% 99,3%

Alemanha 95,6% 95,1%

Roménia 89,6% 95,9%

Europa 97,1% 97,1%

Brasil 92,5% 94,8%

Sierra 96,0% 96,6%

Taxa de Ocupação
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A qualidade da nossa equipa e abordagem profissional; a abrangência da nossa 
experiência e o nosso foco contínuo na criação de valor continuam a apoiar a nossa 
diferenciação no setor de gestão de propriedades. Não obstante, uma maior 
concentração está a tornar o nosso setor cada vez mais competitivo e estamos a 
concentrar os nossos esforços em acelerar o crescimento dos nossos negócios e em 
aumentar a nossa relevância nos mercados onde estamos presentes. 

Em particular, isto inclui o desenvolvimento e contratação de competências para 
aumentar o âmbito da nossa oferta e rever os nossos processos de gestão com vista 
a uma maior eficiência. Com um número cada vez maior de proprietários imobiliários 
a procurar subcontratar toda a linha de serviços de propriedade a um único 
fornecedor, queremos garantir que estamos em condições de dar resposta às suas 
necessidades com competências que abrangem um conjunto alargado de áreas, 
geografias e tipos de ativos. 

O desenvolvimento da nossa nova plataforma de formação, a Sierra Academy, é 
muito importante a este respeito. Ao permitir que os atuais colaboradores e as novas 
contratações aprendam sobre todos os aspetos da nossa abordagem de gestão de 
centros comerciais, está a apoiar-nos em novos mercados onde as competências e 
experiência das quais dependemos não estão imediatamente disponíveis. Além 
disso, a Academia pretende estabelecer um padrão de referência para o know-how 
e para as competências no setor dos centros comerciais, ao mesmo tempo que 
promove os valores da Sonae Sierra e aumenta a rede de conhecimentos interna e 
a partilha de conhecimento. 

Ao entrar em 2018, temos alguns acordos novos para a gestão de propriedades no 
horizonte, e estamos muito diligentemente a explorar possíveis oportunidades de 
fusão e aquisição que nos podem permitir entrar em novas geografias, 
complementar as nossas atuais competências e aumentar o volume de negócios. 

Conceitos de retalho inovadores e um mix de lojas renovado melhoram a 
experiência do visitante 

À medida que as tendências de retalho que já identificamos se continuam a 
desenvolver, estamos a aproveitar todas as oportunidades disponíveis para renovar 
o mix de lojas e introduzir novas marcas, conceitos e segmentos como lojas de bem-
estar, nutrição e artesanato. Estudos recentes sugeriram que os millenials preferem 
os centros comerciais às compras on-line, uma vez que favorecem experiências 
multissensoriais e eventos sociais, e essa tendência está a alimentar o aumento de 
espaços temporários; ofertas de entretenimento e restaurantes associados ao lazer 
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dos quais estamos a tirar partido em todos os centros que gerimos. Por exemplo, 
continuamos a promover "Shop Spots" e "Flash Stores" como parte do nosso 
programa Mall Activation (comercialização especializada), que maximiza as 
oportunidades de geração de rendimento dentro do espaço comercial e outras áreas 
fora das lojas, aumentando a diversidade do mix de lojas. E ampliámos os nossos 
programas de lazer e de cultura, recebendo os melhores artistas e oferecendo 
espaços para festivais de música. 

Estamos a manter o dinamismo do programa do nosso departamento de Inovação 
Back2Future e a adaptar as nossas estratégias de comercialização, gestão e 
marketing para garantir o alinhamento com a evolução das necessidades dos 
consumidores. Estamos neste momento a preparar o lançamento de dois novos 
conceitos Back2Future: o Mall Premium, que engloba uma área temática que oferece 
experiências e marcas de luxo, e o Food Market, que mistura restaurantes com 
comida pronta a levar e produtos não alimentares num ambiente gastronómico. 
Estes conceitos serão introduzidos no mercado português como parte da 
remodelação do NorteShopping, juntamente com uma série de outros projetos-
piloto Back2Future  tais como serviços de rececionista e laboratórios comerciais, 
que oferece um espaço de retalho com um ambiente único. 

Ao mesmo tempo, o nosso departamento de Inovação tem vindo a desenvolver 
novas ferramentas na frente de inteligência de retalho, testando um novo modelo 
para análise de segmentação de clientes e um novo processo de avaliação do 
mercado de produtos em cinco centros comerciais em remodelação e expansão. 
Essas ferramentas permitem, entre outras coisas, reunir conhecimentos novos e 
mais aprofundados relativamente à evolução das dinâmicas das motivações e 
expectativas dos consumidores. 

Em concordância com o nosso compromisso com a sustentabilidade, continuamos 
também a diferenciar os nossos centros comerciais ao promover o 
empreendedorismo social e apoiando os empreendedores. Em 2016, lançámos uma 
nova iniciativa, "Rising Store", como um concurso de ideias para retalho para apoiar 
empreendedores em Portugal. O concurso foi bem recebido, e alguns dos 
concorrentes da primeira edição do Rising Store desenvolveram já negócios 
prósperos enquanto lojistas nos nossos centros. Consequentemente, lançámos a 
segunda edição do concurso em Portugal em 2017 e introduzimos o concurso em 
Espanha e no Alexa, na Alemanha. 

Um programa digital abrangente para apoiar as vendas dos lojistas 

Com uma percentagem cada vez maior de compras feitas por meio de dispositivos 
digitais e portáteis, continuamos a evoluir e a implementar o "Go Digital", o nosso 
plano de médio prazo para desenvolvimento digital em centros comerciais que 
lançámos há cinco anos. 

Como parte deste projeto, estamos concentrados em melhorar as interações digitais 
com os visitantes dos centros comerciais, criando soluções inovadoras como a 
PromoFans®, a nossa plataforma de vendas digital totalmente integrada que está 
agora consolidada em Portugal e Espanha. Os nossos balcões de informações 
equipados digitalmente, o guia de transmissão 'What's On' e o estilista digital 
'Fashion4Me', também foram bem-sucedidos, permitindo comunicar de forma mais 
eficaz com os clientes e converter o tráfego digital em vendas de lojistas. 

Durante o ano de 2017, melhorámos as nossas plataformas digitais reforçando a 
relevância e o valor do entretenimento no nosso conteúdo relativo a promoções, 
moda, eventos e recursos do centro comercial. O objetivo é criar valor acrescentado 
aos visitantes que se estende para além da sua visita física e fortalece a sua relação 
com a marca do centro comercial. Paralelamente a isso, continuamos a desenvolver 
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o nosso Sistema de Gestão de Conteúdos, baseado em tecnologias de código aberto, 
mas altamente ajustado às nossas necessidades, e o nosso Consumer Knowledge 
Model, o nosso premiado sistema de grandes volumes de dados que reúne a nossa 
informação relativa ao consumidor e nos permite oferecer uma experiência cada vez 
mais personalizada para os nossos visitantes. 

As iniciativas de ecoeficiência oferecem valor para os proprietários dos 
centros comerciais 

A sustentabilidade é parte integrante da nossa abordagem de gestão de 
propriedades. Todas as nossas equipas assumem responsabilidade no cumprimento 
de metas de sustentabilidade e avaliamos o desempenho de cada centro que 
gerimos face a indicadores-chave de desempenho ao nível da segurança, saúde e 
meio ambiente. Globalmente, os nossos co investidores e clientes são muito 
solidários com estes esforços, especialmente porque conseguimos demonstrar valor 
criado através da redução de custos operacionais e de ganhos ao nível da reputação. 
Nos mercados em que entrámos mais recentemente e onde os fatores externos para 
uma gestão de propriedades sustentável não estão tão desenvolvidos, estamos a 
envolver ativamente os nossos clientes para os sensibilizar relativamente às 
questões de sustentabilidade e a procurar demonstrar a aplicação ao negócio de 
uma abordagem mais responsável.  

Os nossos programas Bright e Dive continuam a permitir-nos reduzir custos e criar 
valor acrescentado para co investidores, clientes e lojistas, permitindo-nos 
identificar e implementar habilmente as medidas de eficiência energética e hídrica. 

Desde 2013, o projeto Bright permitiu-nos identificar 249 medidas de otimização de 
energia em 28 centros comerciais, aplicando o nosso software de modelagem de 
otimização energética. Com um investimento total de € 1,8 milhões, 185 destas 
medidas permitiram reduzir o consumo de energia em 10% e economizar € 2,3 
milhões em custos em 2017. Além disso, no futuro permitirão evitar até € 1,3 
milhões em custos anualmente, ao mesmo tempo que permitem uma redução de 
40% nas emissões de carbono destes centros comerciais. Os benefícios do nosso 
programa Bright foram reconhecidos a nível internacional em 2017, sendo o único 
projeto de uma empresa portuguesa a ser selecionado para os EU Sustainable 
Energy Awards, uma iniciativa promovida pela Semana da Energia Sustentável da 
Comissão Europeia. 

No que diz respeito à segurança e à saúde, embora tenhamos reduzido o número 
de não conformidades por hora relativamente a Observações Preventivas (SPO) de 
Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSA), sugerindo que a sensibilidade dos 
colaboradores dos centros comerciais relativamente à segurança aumentou, não 
conseguimos, infelizmente, reduzir o número de acidentes graves entre os 
fornecedores dos centros comerciais. Continuaremos a interagir com os nossos 
fornecedores, nomeadamente com os nossos fornecedores de serviços de limpeza, 
para promover a adoção de práticas mais seguras (como o uso de calçado não 
derrapante). Numa nota mais positiva, reduzimos o número de acidentes de 
categoria 3, 4 e 5 entre os visitantes dos centros comerciais, registando menos 39 
incidentes do que em 2016, embora ainda não tenha sido atingido o nosso valor 
alvo. Os escorregões, os tropeções e as quedas continuam a ser o tipo de incidente 
mais comum, e continuaremos a reforçar as medidas físicas e de consciencialização 
para reduzir a sua ocorrência. 
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Aumento das vendas e rendas no Brasil à medida que se inicia a 
recuperação económica 

No Brasil, o ritmo com que a recuperação económica se desenvolveu ao longo do 
ano permitiu produzir resultados operacionais acima das expectativas. À medida 
que a inflação diminuiu de um máximo de 6,3% para 2,8% no final de 2017, as 
taxas de juros diminuíram, o desemprego começou a cair e o consumo privado 
aumentou. A Sonae Sierra Brasil registou um aumento de 6,8% nas vendas dos 
lojistas e um crescimento comparável das rendas de 4,9%. Embora os níveis de 
ocupação estejam ligeiramente aquém da tendência de recuperação com uma média 
de 92,5%, estão ainda em linha com as nossas expectativas à luz da forte recessão 
sofrida. 

As características da nossa carteira em termos de grupos de consumidor alvo, 
diversidade geográfica e idade permitiram que, embora alguns dos nossos centros 
comerciais tenham apresentado melhores resultados do que outros nos últimos três 
anos, estejam agora, de um modo geral, muito bem posicionados para tirar partido 
da recuperação da confiança do consumidor e do poder de compra. A classe de 
consumidores B/C, para a qual os nossos centros estão orientados, foi 
significativamente afetada pela crise económica. O fato de estarem agora a 
recuperar rapidamente o seu poder de compra traduziu-se num crescimento das 
vendas dos nossos centros comerciais a um ritmo mais elevado do que aqueles que 
têm uma base de consumidores de classe A/B, cujos rendimentos permaneceram 
relativamente estáveis. 

Embora a maioria dos centros comerciais da Sonae Sierra Brasil (em número) 
beneficiem de locais privilegiados onde a economia local foi mais resiliente, o 
tamanho significativo dos nossos três novos centros comerciais regionais, que 
representam 48% da ABL da nossa carteira, teve uma influência negativa nas 
nossas taxas médias de ocupação. O Uberlândia Shopping (Minas Gerais), o Passeio 
das Águas Shopping (Goiânia) e o Boulevard Londrina Shopping (Paraná) foram 
inaugurados pouco antes de a crise económica ter deflagrado e, portanto, levaram 
mais tempo para amadurecer em condições de mercado adversas. No entanto, estão 
agora a crescer a um ritmo mais rápido e estamos confiantes de que contribuirão 
muito mais significativamente para o desempenho da nossa carteira num futuro 
próximo. 

Em suma, a Sonae Sierra Brasil encerrou o ano com um resultado líquido de € 20,7 
milhões (BR $ 74,3 milhões), 16% acima de 2016, e um EBIT de € 21,3 milhões 
(BR $ 76,5 milhões), um aumento de 14% no ano. A resiliência comprovada da 
nossa carteira e o crescimento impressionante dos resultados operacionais 
contribuíram para um aumento substancial do preço das ações da Sonae Sierra 
Brasil, que cresceu 50% nos últimos 12 meses. 

Controlo de custos dá à Sonae Sierra Brasil uma vantagem competitiva 

A Sonae Sierra Brasil não só possui uma carteira de centros comerciais que superou 
o índice nacional de vendas a retalho, como está posicionada entre os líderes no 
setor de centros comerciais em termos de vendas e crescimento de rendas e 
margens. Existem três fatores principais que conduziram a este resultado positivo. 

Em primeiro lugar, os três centros comerciais regionais que representam quase 50% 
da ABL da carteira estão a apresentar um crescimento de dois dígitos, enquanto 
continuam a amadurecer. Em segundo lugar, alguns centros, incluindo o Manauara 
Shopping, estão a ter um desempenho particularmente positivo devido aos esforços 
que fizeram para atrair e reter os consumidores com um ambiente único, um mix 
de lojas diversificado e uma oferta de entretenimento estimulante, ao mesmo tempo 
em que reduziam os custos de ocupação dos lojistas. Em terceiro lugar, a nível 
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corporativo, a Sonae Sierra Brasil empreendeu esforços para explorar todas as 
oportunidades possíveis para redução de custos, que resultou na reorganização e 
centralização de algumas funções corporativas e na redução do número de 
colaboradores em algumas áreas do negócio. Em particular, juntando funções 
anteriormente descentralizadas ao nível do centro comercial, como a função de 
compras, conseguimos economias de escala e aumentámos o nosso poder de 
negociação na aquisição de serviços essenciais. 

Atrair consumidores com novos conceitos de lazer e campanhas de 
vendas 

A Sonae Sierra Brasil continuou a tirar partido da análise do comportamento dos 
consumidores para explorar oportunidades de introduzir novos conceitos nos seus 
centros comerciais, com resultados muito positivos. Ao mesmo tempo, mantivemos 
um forte tónico na promoção da relação qualidade-preço, levando a cabo diversas 
campanhas de vendas bem-sucedidas ao longo do ano. 

No Parque D. Pedro Shopping (São Paulo), abrimos o segundo restaurante do 
famoso chef Jamie Oliver, que nos permitiu beneficiar de uma atenção considerável 
por parte dos meios de comunicação social e da resposta muito favorável por parte 
dos consumidores. Isto foi complementado pela apresentação de outros 
restaurantes exclusivos nos nossos centros comerciais de São Paulo, que teve um 
impacto positivo muito acentuado no número de visitas. 

Após o sucesso da campanha de vendas Revolutionary Tuesday January em 2016, 
desenvolvemos em setembro o "Dom Desconto", uma campanha de vendas 
alinhada com a celebração anual do Dia da Independência do Brasil com o slogan 
"Independence from High Prices". Registámos um aumento de 10,6% nas vendas 
em relação ao mesmo período de 2016, um testemunho do impacto da campanha. 
No final do ano, introduzimos um novo conceito, nunca visto nos centros comerciais 
brasileiros, ao manter o Parque D. Pedro Shopping aberto durante 38 horas ao longo 
de um período de dois dias, para aumentar as vendas de Natal. 286.000 pessoas 
passaram pelo centro comercial durante esse período, e as vendas aumentaram 
18% em relação a 2016. 

Mantivemos o nosso foco na inovação digital, estabelecendo relações com 
estudantes através do programa de Trabalho de Verão promovido pelo Centro de 
Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) para apoiar a nossa resposta ao 
desafio de desenvolver uma ferramenta para analisar os gostos e motivações dos 
consumidores presentes nos nossos centros em qualquer momento. Isso resultou 
no desenvolvimento de uma ferramenta que pode ser usada em conjunto com as 
nossas plataformas de vendas digitais para desenvolver uma publicidade mais 
direcionada. Também no campo digital, alargámos o âmbito do nosso serviço de 
atendimento digital personalizado, #CompraJunto, que permite aos consumidores 
localizar as suas compras pretendidas de forma virtual, acelerando o tempo de 
compra e promovendo um maior aproveitamento da oferta de lazer e 
entretenimento do centro comercial. 

Maximizar a criação de valor em ativos de retalho e terrenos  

Embora numa situação normal esperássemos observar uma redução das taxas de 
capitalização à medida que as condições económicas melhoram, isso ainda não 
aconteceu no Brasil devido à posição financeira delicada do setor público e à 
persistência de tensões políticas. As taxas de capitalização não mudaram em 
nenhum segmento do mercado imobiliário comercial e, consequentemente, os 
valores dos nossos ativos permaneceram estáveis. 
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Neste contexto, suspendemos a atividade de aquisição e alienação, ao mesmo 
tempo que seguimos a nossa abordagem para maximizar a criação de valor da nossa 
carteira atual, centrando a nossa atenção nos nossos terrenos e na remodelação 
seletiva dos nossos centros comerciais. 

No Parque D. Pedro Shopping (São Paulo), criámos um plano diretor para um 
desenvolvimento de 449 mil m2 e estamos a negociar com terceiros, incluindo 
promotores de hotéis, no sentido de concluir a sua preparação. No Passeio das 
Águas Shopping (Goiânia), também concebemos um plano diretor para o 
desenvolvimento do terreno contíguo ao nosso ativo comercial como um novo bairro 
e estamos a procurar acordar a venda do espaço a um promotor local. Em ambos 
os locais, a Sonae Sierra Brasil criou os planos para servir de base de apoio à venda 
a um terceiro que assumirá o desenvolvimento de forma independente. 

No Uberlândia Shopping (Minas Gerais), conseguimos já vender parte das nossas 
explorações de terrenos a uma empresa que irá desenvolver um projeto de uso 
misto, incluindo uma componente residencial e de escritórios. No Franca Shopping 
(São Paulo), estamos a adotar uma abordagem semelhante com a intenção de 
acordar uma parceria com um promotor ou vender o terreno que envolve o ativo. 
Entretanto, os nossos planos de expansão para o Franca Shopping permanecem 
suspensos até que haja procura suficiente por parte de lojistas para lhes dar luz 
verde. 

Por outro lado, iniciámos em setembro os trabalhos faseados de uma remodelação 
de grande dimensão do Shopping Plaza Sul (São Paulo) que esperamos completar 
no verão de 2018. Este projeto permitirá criar cerca de 5.000 m2 de ABL adicional, 
melhorando a qualidade do mix de lojas ao introduzir uma nova âncora, entre outras 
lojas, e revitalizando o visual e a essência do ativo. 

No próximo ano, iremos continuar a explorar oportunidades para criar valor nos 
nossos atuais ativos e estamos a avaliar ativamente vários projetos que podem 
levar a aquisições assim que tenhamos a garantia de estabilidade de mercado de 
mais longo prazo. Prevemos que o crescimento do PIB irá continuar no Brasil em 
2018 e que a inflação irá continuar baixa. Se a situação política estabilizar, a 
empresa estará em boa posição para aumentar a sua ABL, com foco especial em 
ativos com forte potencial de criação de valor e locais onde não está presente 
atualmente. Embora o mercado brasileiro permaneça relativamente fragmentado e 
haja uma quantidade significativa de espaço de retalho ainda desocupado, vamos 
concentrar os nossos esforços na atividade de Fusões e Aquisições, embora 
permanecendo atentos a possíveis oportunidades de desenvolvimento que possam 
ser levadas a cabo se e quando houver condições favoráveis. 

Ultrapassar o nosso orçamento com mais de 155 novos contratos 
assinados de serviços de promoção imobiliária  

Em 2017, o nosso negócio de serviços de promoção imobiliária conseguiu um total 
de 157 novos contratos assinados, com um valor combinado de € 10,5 milhões. Isto 
marca um aumento de 13% nas receitas em comparação com 2016 e ultrapassa a 
nossa previsão orçamental. Continuamos a procurar executar a nossa estratégia de 
aumentar o número de clientes e de contratos nos nossos mercados do Norte de 
África, ao mesmo tempo que reforçamos os nossos negócios de serviços de 
promoção imobiliária na Europa. 

No Norte de África, os destaques incluem um novo contrato para a conceção de um 
centro comercial em construção em Rabat, Marrocos e o cumprimento das nossas 
atribuições gerais para dois grandes projetos de desenvolvimento em Alger e Tizi 
Ouzou, assegurando ao mesmo tempo um terceiro projeto deste tipo em Oran, 
todos na Argélia. No final do ano, iniciámos os trabalhos na segunda fase do projeto 
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Zenata Shopping Center em Casablanca, onde somos responsáveis pela gestão de 
promoção imobiliária e todo o projeto arquitetónico. O projeto Zenata inclui também 
um contrato de sustentabilidade focado na identificação de alguns requisitos 
BREEAM que podem ser incorporados no desenvolvimento do centro comercial para 
melhorar a sua qualidade. 

Na Europa, ficámos particularmente satisfeitos por assegurar a nossa primeira 
vitória na região do Báltico com um contrato para prestar serviços de conceção na 
Estónia. Em Portugal, o nosso projeto atual mais importante diz respeito à nova 
torre de escritórios  do Centro Colombo e à expansão do centro comercial, onde 
assumimos a responsabilidade pelo projeto arquitetónico e gestão de projetos. 

À medida que o mercado de serviços de promoção imobiliária se vai tornando mais 
competitivo, particularmente na Europa Ocidental, a nossa abordagem integrada 
aos serviços de centros comerciais, aliada à nossa paixão comprovada pela inovação 
e ao nosso histórico de desenvolvimento dos nossos próprios locais de retalho bem-
sucedidos, continua a funcionar a nosso favor. Tendo sido reconhecidos 
principalmente como um promotor/investidor no passado, somos agora aclamados 
pelo mercado, também, como um prestador de serviços experiente. 

Aumentar as nossas competências em qualificação especializada e 
geografias 

Com um conjunto mais alargado de projetos sob o nosso controlo, estamos agora 
totalmente preparados para cumprir dois papéis distintos enquanto prestador de 
serviços. Um envolve a entrega de elementos específicos de um projeto (como 
fizemos para o CityLife Shopping District) e o outro implica assumir toda a 
responsabilidade relativamente a um projeto, desde a pré-promoção imobiliária e 
da gestão de promoção imobiliária até aos serviços de arquitetura e de engenharia, 
com serviços integrados de sustentabilidade (como estamos a fazer no Zenata 
Shopping Centre em Marrocos). Convencidos dos benefícios da última abordagem, 
que permite uma melhor coordenação e uma maior qualidade em geral, estamos 
focados em vender aos clientes o nosso pacote completo de serviços, convencendo-
os a contratar-nos como o seu único fornecedor de serviços de promoção imobiliária. 

Embora continuemos a trabalhar com parceiros locais para nos apoiar com o 
licenciamento e aspetos legais, estamos também a aumentar a nossa presença local 
em termos de pessoal nos países onde temos um número significativo de contratos. 
Em Marrocos, por exemplo, temos uma equipa local formada pela Sonae Sierra. 

O fato de sermos capazes de prestar o pacote completo de serviços de centro 
comercial é o mais importante para nós, uma vez que significa que podemos integrar 
essa experiência mais alargada em diversos campos quando desenvolvemos um 
projeto. Dá-nos também a oportunidade de comercializar serviços complementares. 
No contexto da nossa empresa, temos capacidade para prestar cerca de 80% dos 
serviços de arquitetura internamente, e estamos a trabalhar no sentido de aumentar 
as nossas competências ao nível da engenharia para que possamos reduzir a nossa 
dependência de trabalhadores subcontratados. Isso, por sua vez, irá permitir-nos 
oferecer uma experiência mais integrada aos clientes através do nosso pacote de 
serviços. 

Explorar novos mercados com uma aposta no crescimento futuro 

De 2018 em diante, continuaremos a consolidar a nossa presença como prestador 
de serviços de promoção imobiliária na Europa e Norte de África, ao mesmo tempo 
que exploramos oportunidades de entrar em novos mercados na África Subsaariana. 
Vamos manter um bom equilíbrio em termos de receitas entre a Europa e a África, 
aumentando o número de clientes em ambos os continentes. Ao mesmo tempo, 
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iremos procurar garantir contratos de promoção imobiliária em projetos nos quais 
a Sonae Sierra adquiriu uma participação (que poderão também incluir a América 
Latina). 

Continuamos a estar atentos aos riscos macroeconómicos e políticos nos mercados 
onde estamos presentes ou nos quais estamos a procurar estabelecer-nos como 
prestador de serviços, mesmo que não tenhamos de exercer o mesmo nível de 
precaução que seria necessário no caso de estarmos a investir o nosso próprio 
capital. Não obstante, estamos confiantes relativamente às perspetivas oferecidas 
pelos nossos mercados-alvo. 

Na Europa, iremos alinhar com as oportunidades apresentadas pelo mercado, 
procurando alavancar a nossa experiência na entrega de renovações e expansões, 
bem como em projetos de uso misto. 

Em África, iremos orientar-nos para a prestação de  serviços a investidores em 
projetos de centros comerciais de raiz. Ao contrário da nossa abordagem no norte 
da África, onde vendemos os nossos serviços numa base cliente a cliente, iremos 
procurar posicionar-nos como um parceiro de fundos de investimento como base 
para a obtenção de contratos nos mercados subsaarianos. 

Perspetivas para o futuro 

Na Sonae Sierra, orgulhamo-nos da nossa capacidade de antecipar tendências e de 
criar novos conceitos no nosso setor. Observamos atentamente as tendências de 
evolução em todas as nossas áreas de negócios e geografias onde operamos e 
ajustamos a nossa resposta em conformidade. A nível corporativo, estamos a 
antecipar seis tendências globais que têm implicações significativas para todos os 
nossos negócios. Estas são apresentadas abaixo. 

Mercados emergentes dominam o crescimento económico global 

Foi sugerido que, até 2030, os mercados emergentes irão dominar os rankings das 
maiores economias do mundo. Além disso, o estudo sobre a ordem económica 
mundial em 2050 sugere que, em média, os mercados emergentes (E7) poderiam 
crescer duas vezes mais depressa do que as economias avançadas (G7). Espera-se 
que as melhorias na produtividade relacionadas com a tecnologia estimulem grande 
parte deste crescimento económico a um ritmo superior ao do crescimento 
populacional e permita que a economia mundial cresça para o dobro. As economias 
avançadas continuarão a beneficiar de rendimentos per capita mais elevados, mas 
o fosso entre os rendimentos médios nos mercados emergentes diminuirá. 

A Sonae Sierra pretende explorar essas tendências macroeconómicas, expandindo 
os seus negócios para mercados emergentes e, em linha com a nossa estratégia, 
conseguimos já reequilibrar o peso da nossa carteira em relação aos 
desenvolvimentos e mercados emergentes. Com um negócio bem-sucedido a operar 
no Brasil; uma presença consolidada como prestador de serviços a investidores e/ou 
de centros comerciais em importantes mercados em expansão como a Colômbia e 
o Norte de África, estamos muito bem posicionados para aproveitar as 
oportunidades apresentadas pelos mercados emergentes, ao mesmo tempo que 
mantemos a presença em economias maduras importantes na zona euro. A longo 
prazo, antecipamos que esta abordagem nos permitirá manter uma atividade forte 
e resiliente; cobrir o risco através da diversificação geográfica e oferecer vantagem 
competitiva. 
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Expansão do mercado de retalho  

Embora na última década se tenha assistido a uma vaga de expansão no retalho 
internacional e a uma mudança no panorama global de retalho, nos últimos anos a 
taxa de expansão física dos retalhistas desacelerou devido aos fatores subjacentes 
às incertezas económicas e políticas e ao crescimento do comércio eletrónico. Os 
retalhistas internacionais têm procurado um crescimento equilibrado em mercados 
maduros e emergentes e concentram a sua presença física em locais privilegiados, 
enquanto desenvolvem modelos de retalho multicanal. 

A longo prazo, no entanto, o crescimento deverá ser retomado em linha com a 
evolução económica. Com um aumento de 220 milhões de agregados familiares com 
rendimento médio previsto para 2030, a presença de marcas internacionais deverá 
expandir-se por cidades dominantes de todo o mundo. Se o comércio livre e o 
avanço tecnológico continuarem acelerados, os retalhistas internacionais poderão 
também beneficiar de um acesso mais fácil e menos oneroso aos mercados 
emergentes, ao mesmo tempo que o comércio eletrónico poderá permitir o acesso 
a uma base de consumidores mais ampla. 

A Sonae Sierra irá manter o seu foco no investimento, num modo capital light, em 
locais altamente privilegiados de cidades dominantes com indicadores demográficos 
favoráveis. Ao adquirir participações sociais em desenvolvimentos de centros de 
comerciais em mercados emergentes, ao mesmo tempo que operamos como 
prestadores de serviços de promoção imobiliária, iremos aproveitar a expansão 
internacional dos retalhistas; reforçar as nossas relações com operadores de retalho 
multinacionais e dar resposta à procura do mercado relativamente a espaços de 
retalho de alta qualidade em locais anteriormente inexplorados. 

O consumidor digital ocupa um lugar central 

O uso generalizado da tecnologia móvel já transformou o setor do retalho e prepara-
se para o transformar ainda mais. Enquanto nos dias de hoje os consumidores 
procuram, comparam artigos e fazem compras usando dispositivos digitais, a 
Realidade Aumentada (AR) e a Realidade Virtual (VR) irão reinventar a experiência 
do consumidor ainda mais, permitindo uma exploração mais aprofundada das 
possíveis compras e uma melhoria na experiência do cliente. Estas são as tendências 
que a Sonae Sierra tem vindo a explorar através do nosso projeto "Go Digital" e da 
alteração para um modelo de retalho multicanal. 

A evolução da impressão em 3D pode assinalar o início de uma tendência no sentido 
de níveis muito mais elevados de personalização, ao mesmo tempo que o uso de 
análises avançadas permitirá aos retalhistas desenvolver abordagens 
personalizadas de marketing e de envolvimento do consumidor, que serão usadas 
para impulsionar a fidelização do consumidor. É provável que a experiência do 
cliente seja um diferenciador ainda maior, e a comodidade continuará a ser 
indispensável. Neste contexto, temos experimentado novas ferramentas para 
analisar os perfis e as motivações dos consumidores na Europa e no Brasil, e 
continuamos a testar novos conceitos de retalho em consonância com o nosso 
compromisso de oferecer experiências únicas aos visitantes dos centros comerciais. 

À medida que o papel do próprio centro comercial se altera no sentido de se tornar 
num destino que combina retalho e lazer, a sua forma física irá mudar de modo a 
refletir a adoção de novas tecnologias. O uso de veículos autónomos poderá reduzir 
a necessidade de espaço para estacionamento, enquanto que a robótica avançada 
poderá reduzir a presença de pessoal de assistência técnica e de vendas e o uso de 
drones pode alterar drasticamente o modelo logístico atual. A nossa abordagem 
flexível relativamente ao design de centros comerciais e a nossa busca incessante 
de oportunidades de criação de valor através das nossas principais atividades de 
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gestão de ativos e do Mall Activation, entre outras iniciativas, significa que estamos 
bem posicionados para adaptar os nossos centros para que possamos aproveitar 
essas tecnologias à medida que elas surjam. 

A tecnologia desenvolve os serviços imobiliários 

Antecipámos já a mudança do setor para um modelo ancorado nos serviços. À 
medida que a adoção de novas tecnologias cria maior eficiência, assistiremos a um 
esbater ainda maior das fronteiras entre as funções tradicionais do setor imobiliário 
no âmbito dos negócios e as classes tradicionais de ativos. 

Os edifícios inteligentes podem, em última instância, ser operados remotamente e 
suportar uma ampla gama de plataformas tecnológicas (tais como centros de dados, 
logística especializada e centros de distribuição on-line) e as funções de 
envolvimento do lojista e de comercialização de lojas serão facilitadas pelo uso de 
plataformas digitais. No desenvolvimento de propriedades, o uso de ferramentas e 
conceitos de visualizações de construção, tais como o conceito ‘buildings as material 
banks’, proporcionará maiores eficiências e apoiará metas de sustentabilidade 
ambiental. Ao nível da gestão da carteira, as ferramentas digitais serão usadas para 
apoiar a tomada de decisões de investimento, angariar fundos e realizar transações. 

Os prestadores de serviços imobiliários terão de aproveitar a tecnologia para 
oferecer valor acrescentado aos clientes. Isto irá exigir uma capacidade adequada 
para reconhecer quais as ferramentas que são mais eficazes para utilizar e nas quais 
se deve investir e gerir de modo eficaz a organização de competências e tarefas 
humanas e não humanas. A Sonae Sierra desenvolveu já sistemas de dados que 
utilizam análises avançadas para reunir informações dos consumidores em benefício 
dos co investidores, clientes e lojistas. 

Os edifícios procuram deixar uma pegada ambiental positiva 

A longo prazo, oferecer ativos sustentáveis será indispensável num leque muito 
mais alargado de mercados. À medida que a governação internacional e as 
comunidades financeiras se forem mobilizando no sentido de reduzir as causas e 
gerir os impactos das alterações climáticas globais, as forças da tecnologia; de 
alterar as normas sociais; a regulamentação e a evolução das cidades sustentáveis 
significará que o setor imobiliário se tornará uma solução, ao invés de uma 
agravante na procura de recursos naturais e perda de habitat. A Sonae Sierra 
antecipou a importância desta tendência, tendo desenvolvido padrões ambientais 
pioneiros para desenvolvimento de retalho antes do aparecimento de normas de 
certificação como o BREEAM e o LEED®. Os nossos centros comerciais foram 
reconhecidos pela sua utilização de equipamentos ambientalmente eficientes e 
práticas de gestão, e cumprimos o nosso Sistema de Gestão de Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente (SGSSA) em todas as nossas operações corporativas e ativos 
próprios. 

No futuro, a sustentabilidade ambiental do ambiente urbanizado irá concentrar cada 
vez mais a atenção no uso de sistemas inovadores de automação de edifícios e 
sistemas para gerir a energia renovável gerada e armazenada no local; a aplicação 
de princípios de economia circular para reduzir a produção resíduos através do uso 
de materiais de construção renováveis, de base biológica ou reutilizados que 
possibilitem um design flexível para a reutilização e desmontagem de materiais; 
infraestruturas que favoreçam o transporte livre de combustíveis fósseis e a 
agricultura urbana integrada e vegetação natural, para apoiar a biodiversidade e 
melhorar a saúde e o bem-estar. Como parte da nossa estratégia de 
sustentabilidade, estamos a procurar desenvolver uma posição enquanto negócio 
de resiliência de recursos e conduzimos um estudo para analisar como se pode 
reconstruir um ativo de modo a atingir um nível quase nulo de consumo de energia. 
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Estamos também a desenvolver as nossas competências para que possamos 
aconselhar os nossos clientes relativamente às suas estratégias de gestão de 
energia, água e resíduos. 

De um modo geral, queremos fazer parte de um movimento imobiliário que procura 
ter um impacto ambiental positivo, ou que restabelece, em vez de esgotar, os 
recursos naturais e os serviços de ecossistemas nos quais o setor assenta.  

A força de trabalho equilibra a inteligência artificial com talento humano 

À medida que os sistemas de Inteligência Artificial (IA), a robótica e as ferramentas 
cognitivas se forem tornando mais acessíveis e avançadas, as organizações terão 
de repensar a natureza das funções individuais do trabalho e determinar qual a 
forma mais eficaz de realizar as tarefas com os recursos humanos e não humanos 
disponíveis. À medida que a automação de muitas das funções de secretariado e de 
análise for gerando maiores eficiências, as pessoas passarão a ser valorizadas pela 
sua criatividade e competências interpessoais. Os funcionários terão de ser apoiados 
através de uma aprendizagem contínua e do desenvolvimento de competências 
apoiadas pela tecnologia, e as organizações beneficiarão com o uso de análises 
sofisticadas para gerir o desempenho das suas equipas, de modo a otimizar a sua 
produtividade e eficácia. A força de trabalho bem-sucedida do futuro terá de se 
moldar como uma rede flexível e dinâmica, captando talentos entre um vasto leque 
de colaboradores diretos e subcontratados, apoiados por tecnologias avançadas. 

A Sonae Sierra tem desenvolvido ativamente programas de formação assistidos 
digitalmente para apoiar a partilha de conhecimento e o desenvolvimento dentro da 
empresa. Além disso, mantivemos um projeto de longa data para fomentar uma 
cultura de criatividade e pensamento inovador em todos os nossos negócios, 
apoiado pelo nosso dedicado departamento de Inovação.  

 

 

 

 

  



 

SONAE SIERRA RELATÓRIO DE GESTÃO 2017  42 / 54 

6 Contas Consolidadas 
As demonstrações financeiras consolidam todas as empresas pelo método 
proporcional.  

Contas Consolidadas da Sonae Sierra 

Demonstração de Resultados Consolidados 

A Sonae Sierra alcançou um resultado líquido de €110 milhões em 2017 comparados 
com os €181,2 milhões de 2016, representando um decréscimo de 39%. 

Em 2017, o Resultado Direto atingiu €64,6m, o que representa um aumento de 14% 
em relação ao último ano. O impacto positivo relacionado com a abertura do 
ParkLake e com as aquisições realizadas durante o ano compensou o efeito da 
redução de participação em vários ativos em 2016. Numa base de portfolio 
comparável e excluindo o impacto das variações cambiais, o Resultado Direto 
aumentou 12,8%, como consequência de uma melhoria dos resultados operacionais 
dos nossos ativos, do crescimento da prestação de serviços, de taxas de juro mais 
baixas e da gestão eficaz do risco financeiro.  

O Resultado Indireto atingiu €45,3m, comparado com os €124,5m do mesmo 
período de 2016. A variação negativa do Resultado Indireto resulta essencialmente 
da menor compressão das taxas de capitalização em Portugal e Espanha, em 2017 
– originando um valor criado em propriedades de investimento mais baixo – e a 
abertura do Parklake em 2016. 

Balanço 

O total do ativo da empresa atingiu os €2,4 mil milhões dos quais €2 mil milhões 
correspondem a Propriedades de investimento e €72 milhões correspondem a 
Projetos em desenvolvimento.  

O acréscimo de valor em Propriedades de investimento resultou da valorização das 
propriedades e das aquisições concluídas durante o ano - Albufeira Retail Park, Área 
Sur, e 16 aquisições em representação da Socimi ORES. Estes efeitos foram 
parcialmente anulados pelas alienações do AlbufeiraShopping e do CC Continente 
de Portimão, pela diminuição da participação da Sonae Sierra no MaiaShopping e 
no GuimarãeShopping que ocorreu no final do ano e pelo efeito desfavorável da taxa 
de câmbio de final de ano do Real brasileiro. 

Os Projetos em desenvolvimento continuam a refletir a estratégia da empresa de se 
focar em novas oportunidades de promoção imobiliária, com investimentos em: 
Nuremberg, McArthurGlen Designer Outlet Malaga, Jardín Plaza Cucuta, Zenata e 
nas expansões do NorteShopping e do Centro Colombo. 

A dívida bancária diminuiu em relação a 31 de dezembro de 2016, devido 
essencialmente às amortizações contratuais dos empréstimos e à alienação dos 
ativos acima referidos que cobriram os valores relativos à contratação de novos 
empréstimos bancários em 2017 e ao aumento da dívida no Brasil (onde o efeito 
favorável das variações cambiais na dívida brasileira foi totalmente anulado pelo 
novo empréstimo contratado pela Sonae Sierra Brasil). 
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Demonstração de Resultados Consolidados
(milhões de €)

Proveitos diretos dos investimentos 145,6 138,4 5%
Custos diretos dos investimentos 57,8 53,8 8%
EBIT das propriedades 87,7 84,7 4%

Proveitos dos serviços 78,2 70,8 10%
Custos diretos dos serviços 61,2 59,0 4%
EBIT dos serviços 17,0 11,9 43,6%

Custos financeiros líquidos 24,9 26,1 -5%
Resultado direto antes de impostos 79,9 70,4 13%
Imposto sobre o rendimento 15,2 13,7 11%
Resultado direto 64,6 56,7 14%

Ganho realizado em propriedades 5,9 13,3 -55%
Valor criado nas propriedades 71,2 154,1 -54%
Recuperação de dívida & Imparidades -0,7 0,9 234% 

Impostos diferidos 31,1 43,8 -29%
Resultado indireto 45,3 124,5 -64%
Resultado líquido do exercício 110,0 181,2 -39%

Balanço Consolidado
(milhões de €)
Propriedades de investimento 2.046,1 2.033,0 13
Projetos em desenvolvimento e outros 72,0 65,0 7
Outros ativos 134,2 107,7 26
Caixa e Bancos 143,5 200,5 -57
Total do ativo 2.395,8 2.406,3 -10

Capital próprio 1.150,5 1.159,7 -90
Empréstimos bancários 779,6 781,2 -2
Impostos diferidos passivos 334,0 315,6 18
Outros passivos 131,6 149,7 -18
Total do passivo 1.245,2 1.246,6 -1
Capital próprio e passivo 2.395,8 2.406,3 -10

31 dez 17 31 dez 16 Var.
(17 - 16)

2017 2016 % 17/16
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Recursos Financeiros 

Estrutura e Maturidade da Dívida 

A Sonae Sierra manteve a sua estratégia conservadora de financiamento de longo 
prazo e de cobertura da dívida. A estrutura de capital da empresa é suportada por 
uma maturidade média da dívida de longo prazo de 3,4 anos, 40% da qual está 
coberta por instrumentos de cobertura. 

O gráfico seguinte ilustra a dívida da Sonae Sierra em 31 de dezembro de 2017. 

  

 

Em 2017, a empresa foi capaz de refinanciar a dívida de 6 centros comerciais num 
valor total de € 729 milhões. Os empréstimos obrigacionistas aumentaram 13% em 
relação ao ano anterior devido ao refinanciamento - por um valor superior - do 
empréstimo obrigacionista na Sonae Sierra Brasil. Isto reflete a confiança dos 
bancos nacionais e internacionais na gestão e solidez da Empresa e dos seus ativos.  

Custo da dívida 

A Sonae Sierra continua a ter bom acesso aos mercados bancário e de capitais. O 
custo médio ponderado da dívida da Sonae Sierra em 31 de dezembro de 2017 
situa-se nos 3,8%, 20 pontos percentuais abaixo do final do ano anterior. Excluindo 
o Brasil, o custo médio ponderado da dívida é de 3,1%, representando um rácio 
confortável de cobertura de juros.  
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Rácios Financeiros 

A 31 de Dezembro de 2017 os indicadores financeiros da empresa refletem a sua 
abordagem prudente e sólida.  

 

A alavancagem dos ativos é de 30,2% que compara desfavoravelmente com 27,8% 
em dezembro de 2016. O aumento decorre de uma redução na posição de caixa da 
empresa após o pagamento de dividendos (em abril de 2017), que contrariou um 
aumento no valor dos ativos e uma ligeira diminuição nos empréstimos bancários 
durante o ano, resultante das amortizações de empréstimos e do efeito cambial 
favorável no portfólio brasileiro. Embora superior a 2016, a alavancagem dos ativos 
da Sonae Sierra permanece num nível confortável, mantendo a tendência 
descendente verificada desde 2013. 

 

A taxa cobertura de juros em 2017 é de 3,6x, acima da meta de 2x da empresa, 
resultante do baixo custo médio da dívida. O aumento em relação a 2016 é explicado 
pela melhoria no EBIT, bem como da nossa gestão eficaz de risco financeiro.  

Net Asset Value 

A Sonae Sierra mede o seu desempenho, com base nas variações do Net Asset Value 
(NAV) acrescido dos dividendos distribuídos. A Empresa calcula o NAV segundo a 
metodologia da INREV publicada em 2007 (European Association for Investors in 
Non-listed Real Estate Vehicles), uma associação da qual a empresa é membro. 

Com base nesta metodologia, o NAV da Sonae Sierra, em 31 de dezembro de 2017, 
foi de €1.432 milhões em comparação com €1.418 milhões em 31 de dezembro de 
2016, um aumento de 1%. O NAV por ação atribuído à empresa é de 44,05€ contra 
43,62€ registado em 31 de dezembro de 2016. Este aumento resulta quase em 
exclusivo do Resultado Líquido de 2017, que foi parcialmente absorvido pelo 
impacto desfavorável da depreciação do Real registada no período e pelo pagamento 
de dividendos.  

 

Rácios 31 Dez 17 31 Dez 16

Alavancagem Ativos 30,2% 27,8%

Taxa de Cobertura dos Juros 3,6 3,2
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Investment Portfolio 

A gestão de investimentos contribuiu com €86,3 milhões para os resultados 
consolidados da Sonae Sierra, um decréscimo de 42% quando comparado com 
2016, devido principalmente ao menor Valor criado nos ativos em operação. 

O Resultado Direto decorre da operação dos centros comerciais que fazem parte do 
portfolio, incluindo os ativos que estão no Fundo Sierra, no Sierra Portugal Fund e 
no Fundo Iberia Coop. 

O EBIT é 1% superior ao do ano passado, tendo sido impactado positivamente pela 
abertura do ParkLake e pela aquisição do Hipermarcado Continente contíguo ao 
AlgarveShopping em 2016, e pelas aquisições concluídas durante o ano - Albufeira 
Retail Park, Centro Comercial Área Sur e 16 aquisições em representação da Socimi 
ORES. Esses impactos positivos foram parcialmente contrariados pela redução da 
participação no AlgarveShopping, Estação Viana Shopping e Luz del Tajo em 2016. 
As vendas do AlbufeiraShopping, do CC Continente de Portimão e a redução da 
participação da Sonae Sierra no MaiaShopping e GuimarãeShopping em 2017 não 
afetaram o resultado do ano uma vez que ocorreram no final do ano. Numa base de 
carteira comparável, o EBIT também aumentou 1%. 

A melhoria do resultado financeiro é consequência de menores taxas de juros, das 
vendas acima referidas e da nossa gestão eficaz de riscos financeiros. 

O Resultado Indireto decorre da alteração no valor das propriedades de 
investimento e da realização de mais-valias na alienação de investimentos.  

O Valor criado nas propriedades é €63,5 milhões inferior ao valor do ano passado, 
devido a uma menor compressão das taxas de capitalização em 2017. O aumento 
no valor do portfolio existente é explicado essencialmente pela compressão das 
taxas de capitalização e pelo impacto positivo do desempenho operacional na 
Península Ibérica.  

As Propriedades de Investimento aumentaram em €58,8 milhões quando 
comparado com 31 de dezembro de 2016. Este aumento é explicado pelo aumento 
do valor do portfolio existente e pelas aquisições referidas acima, que foram 
parcialmente anulados pelas vendas do AlbufeiraShopping, do CC Continente de 
Portimão e da redução de participação da Sonae Sierra no MaiaShopping e no 
GuimarãeShopping que ocorreu no final do ano. 

Os Empréstimos bancários diminuíram quando comparados com 31 de dezembro de 
2016 devido às amortizações regulares de capital e às vendas supramencionadas. 

Net Asset Value (NAV)
valores em milhões de €

NAV conforme Balanço Consolidado 1.150,5 1.159,7
Justo valor das propriedades em desenvolvimento 2,7 3,3
Impostos diferidos nas propriedades 274,9 251,2
Goodwill relacionado com impostos diferidos -9,4 -9,2
Despesas de transação 13,5 13,4

NAV 1.432,3 1.418,4

NAV por ação (€) 44,05 43,62

31 Dez 17 31 Dez 16
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Investment Portfolio
Demonstração de Resultados
(milhões de €)

Margem operacional dos espaços de retalho 72,4 71,9 1%
Margem operacional de estacionamento 2,6 2,5 2%
Margem operacional de co-geração 0,3 0,1 141%
Resultado Operacional Líquido 75,2 74,5 1%
Custos financeiros líquidos 18,9 19,8 -5%
Resultado direto antes de impostos 56,3 54,7 3%

Imposto sobre rendimento 8,9 9,1 -2%
Resultado direto 47,5 45,6 4%

Ganho realizado em propriedades 5,9 12,7 -53%
Valor criado nas propriedades 60,4 123,9 -51%
Impostos diferidos 27,5 34,5 -20%
Resultado indireto 38,8 102,0 -62%
Resultado líquido do exercício 86,3 147,7 -42%

Balanço Consolidado
(milhões de €)
Propriedades de investimento e outras 1.667,9 1.609,1 59
Projetos em desenvolvimento 10,2 4,7 6
Outros ativos 145,9 45,5 100
Caixa e aplicações 77,3 138,3 -61
Total do ativo 1.901,3 1.797,6 103,6
Capital Investido pelos Acionistas 978,4 881 97
Empréstimos bancários 586,2 594,1 -8
Impostos diferidos passivos 266,8 242,7 24
Outros passivos líquidos 69,9 79,8 -10
Total do Passivo 1.901,3 1.797,6 103,6

31 dez 17 31 dez 16
Var.

(17 - 16)

2017 2016 % 17/16
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Developments 

O negócio de novos desenvolvimentos contribuiu negativamente com €10 milhões 
para o Resultado Líquido Consolidado da Sonae Sierra.  

Os serviços de promoção prestados ficaram 6% abaixo dos valores registados no 
ano anterior, resultado de uma redução na carteira de projetos em curso – o 
Parklake abriu em setembro de 2016. 

O valor criado nos projetos em 2016 reflete o ganho com a abertura do ParkLake. 

 

 

  

Sierra Developments & Colombia
Demonstração de Resultados Consolidados
(milhões de €)

Serviços de promoção prestados 3,8 4,1 -6%
Proveitos Operacionais 3,8 4,1 -6%
Custos operacionais 12,6 12,6 0%
Resultado Operacional Líquido -8,7 -8,5 -3%
Custos financeiros líquidos 0,4 1,9 -78%
Imposto sobre o rendimento -1,2 -1,8 34%
Resultado direto -8,0 -8,7 7%
Resultado Indirecto -1,7 19,7 -
Valor criado nos projetos 0,0 27,8 -
Imparidades -1,7 -8,1 -
Impostos diferidos 0,3 4,8 -
Resultado líquido do exercício -10,0 6,2 -262%

Balanço Consolidado
(milhões de €)
Projetos em desenvolvimento 59,1 55,1 4
Caixa e aplicações 2,9 1,1 2
Total do ativo 62,0 56,3 5,7
Capital Investido pelos Acionistas 62,3 52,5 10
Empréstimos bancários 2,0 4,7 -3
Impostos diferidos passivos 0,6 0,3 0
Outros passivos líquidos -2,8 -1,2 -2
Total do Passivo 62,0 56,3 5,7

31 Dec 17 31 Dec 16
Var.

(17 - 16)

2017 2016 % 17/16
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Serviços 

O negócio de serviços profissionais contribuiu com €13 milhões para o Resultado 
Líquido Consolidado da Sonae Sierra. 

O Resultado Operacional Líquido aumentou 44%, devido essencialmente ao 
aumento dos proveitos operacionais dos serviços de gestão de ativos, de gestão de 
propriedade e de promoção. Os serviços prestados ao portfolio da Sonae Sierra e 
aos clientes externos ficaram acima dos valores registados em 2016, apesar das 
alienações de ativos da Sonae Sierra. 

  

Sonae Sierra Brasil 

A Sonae Sierra Brasil contribuiu com €20,7 milhões para o lucro líquido consolidado 
da Sonae Sierra, um aumento de 16% em relação a 2016, devido principalmente à 
melhoria do Resultado direto gerado pela carteira brasileira e ao impacto favorável 
da variação da taxa de câmbio média (apreciação do real brasileiro em relação ao 
euro de 6,6%). 

O aumento no EBIT é explicado principalmente por um aumento das rendas e por 
uma melhoria da margem operacional de estacionamento, resultantes da qualidade 
dos nossos ativos e da abordagem na sua gestão, e ao efeito positivo da variação 
da taxa de câmbio. Excluindo o impacto da variação cambial, o EBIT aumentou 7%. 

O valor criado nas propriedades de investimento reflete o impacto positivo dos 
fluxos de caixa operacionais. As taxas de capitalização mantiveram-se estáveis 
apesar da melhoria verificada no enquadramento macroeconómico do Brasil.  

As propriedades de investimento atingiram €377,6 milhões em dezembro de 2017, 
um decréscimo de €45,7 milhões quando comparado com 31 de dezembro de 2016 
explicado pela depreciação do Real Brasileiro (taxa de final de ano), que foi 
parcialmente compensada por um aumento do valor dos ativos em operação em 
2017.  

Serviços
Demonstração de Resultados Consolidados
(milhões de €)

Proveitos dos serviços de gestão de ativos 21,0 18,2 16%
Proveitos dos serviços de gestão 47,4 45,4 4%
Proveitos dos serviços de promoção 9,8 7,2 36%
Proveitos Operacionais 78,2 70,8 10%
Custos operacionais 61,2 59,0 4%
Resultado Operacional Líquido 17,0 11,9 44%
Custos financeiros líquidos 0,1 -0,8 111%
Imposto sobre o rendimento 4,0 3,1 26%
Resultado líquido do exercício 13,0 9,5 36%

2017 2016 % 17/16
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Sonae Sierra Brasil

Demonstração de Resultados Consolidados
(milhões de €)

Margem operacional dos espaços de retalho 19,8 17,7 12%
Margem operacional de estacionamento 3,8 3,0 25%
Resultado operacional dos centros comerciais 23,6 20,7 14%
Proveitos de serviços prestados 4,9 4,4 10%
Custos de estrutura 7,2 6,5 10%
Resultado Operacional Líquido 21,3 18,6 14%
Custos financeiros líquidos 5,5 5,2 6%
Resultado direto antes de impostos 15,8 13,4 17%
Imposto sobre rendimento 3,6 3,3 9%
Resultado direto 12,2 10,2 20%
Ganho realizado em propriedades 0,0 0,4 -100% 
Valor criado nas propriedades 11,8 11,6 1%
Impostos diferidos 3,3 4,4 -25%
Resultado indireto 8,5 7,6 11%
Resultado líquido do exercício 20,7 17,8 16%

Balanço Consolidado
(milhões de €)
Propriedades de investimento e outras 377,6 423,4 -46
Projetos em desenvolvimento 2,7 3,0 0
Outros ativos 19,2 19,9 -1
Caixa e aplicações 37,3 24,5 13
Total do ativo 436,8 470,8 -34

Capital próprio 279,2 310,1 -31
Empréstimos bancários 71,3 62,3 9
Impostos diferidos passivos 68,6 74,7 -6
Outros passivos 17,8 23,7 -6
Capital próprio e passivo 436,8 470,8 -34

Var.
(17 - 16)

% 17/162017 2016

31 dez 17 31 dez 16
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7 Outra informação exigida por lei 
O Conselho de Administração declara que não deu qualquer tipo de autorização nos 
termos do artigo 391(1) do Código das Sociedades. 

 

8 O Capital Social e Ações Próprias 
da Sonae Sierra, SGPS, SA 

Em 1999, ao abrigo do Art.º 17º do Decreto-Lei 343/98, a Sonae Sierra, SGPS, SA 
procedeu à redenominação em Euro das ações representativas do seu Capital Social, 
utilizando o método padrão. Assim, desde 1999 e após a incorporação no Capital 
Social de Reservas Livres no montante de PTE 15.194.250 (€ 75.788,60), o Capital 
Social da Empresa cifrava-se em € 187.125.000. 

Em 29 de Novembro de 2003, foi deliberado em Assembleia Geral proceder à 
redução do capital social da Sonae Sierra, SGPS, SA de Euro 187.125.000 para Euro 
162.244.860, mediante a extinção de 4.986.000 ações ao portador a adquirir aos 
acionistas por meio de reservas distribuíveis. 

Na sequência desta deliberação, foram adquiridas pela Sonae Sierra, SGPS, SA 
4.986.000 ações próprias aos seus acionistas, pelo montante total de Euro 
150.028.740.  

Após a aquisição destas ações próprias e deliberação favorável da Assembleia Geral, 
ocorrida em 4 de dezembro de 2003, a Sonae Sierra SGPS, SA procedeu, através 
de escritura pública realizada em 17 de dezembro de 2003, à redução do seu capital 
social, mediante a extinção daquelas ações próprias. 

Tal como disposto na legislação comercial portuguesa foi constituída uma reserva 
especial sujeita ao regime de reserva legal, de montante equivalente ao valor 
nominal das ações extintas (Euro 24.880.140). 

Em 31 de Dezembro de 2012, o capital social da Sonae Sierra, SGPS, SA era de € 
162.244.860, sendo constituído por 32.514.000 ações ordinárias com o valor 
nominal de € 4,99 cada. 

Proposta de dividendos do Conselho de Administração: 

O Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A. vai propor à Assembleia 
Geral da Empresa que o Resultado Líquido do Exercício seja aplicado em Resultados 
transitados.  

O Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A. vai propor, também, à 
Assembleia Geral da Empresa a distribuição de Outras Reservas no montante de  
€ 49.746.420 um valor por ação de €1,53, o correspondente pagamento será 
diferido e a decidir pelos Acionistas e por recomendação do Conselho de 
Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A. numa data posterior. 
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9 Governo da sociedade 
Governo da Sociedade 

As políticas de Governo da Sociedade foram adotadas de acordo com os modelos 
apoiados pelos seus Acionistas: a Sonae e a Grosvenor.  

As políticas de Governo da Sociedade impõem determinados níveis de 
transparência, independência, regras de remuneração e políticas de 
sustentabilidade que contribuem para formar o próprio modelo de gestão, valores 
corporativos, estratégia de negócio, políticas de sustentabilidade e transparência na 
comunicação da Sonae Sierra.  

O principal órgão social do grupo de empresas Sonae Sierra é a Assembleia Geral 
de Acionistas que, entre outras competências, nomeia a Mesa da Assembleia Geral, 
o Conselho Fiscal, a Comissão de Vencimentos e o Conselho de Administração da 
Empresa. O Conselho de Administração da Sonae Sierra é responsável pela 
estratégia, pelo plano de negócios a longo prazo e pelas áreas financeiras e de 
reporte financeiro. É constituído por onze membros, cinco dos quais fazem parte da 
Comissão Executiva.  

O Conselho de Administração e a Comissão Executiva são apoiados por três Comités 
especializados: Investimentos, Finanças, Auditoria e Conformidade. A Comissão de 
Investimentos e a Comissão de Finanças são presididos pelo CEO. O Comité de 
Auditoria e Conformidade é presidido por uma pessoa independente e externa, 
escolhida pelo Conselho de Administração. 

A Comissão Executiva é responsável pelas operações diárias de cada unidade de 
negócio. A Comissão Executiva reúne pelo menos uma vez por mês e pode convidar 
outros executivos da Empresa para participar das suas reuniões. A supervisão é 
assegurada pelo Comité de Supervisão, que inclui o CEO, o CFO e outros membros 
da Comissão Executiva para supervisionar as atividades de cada unidade de 
negócios. Um Fórum Executivo separado serve um papel transversal para promover 
a partilha de conhecimento através do nível corporativo e da unidade de negócios.  

Operamos um grupo de trabalho de Gestão de Risco para servir como facilitador e 
promotor das melhores práticas de gestão de risco. Este grupo de trabalho reúne 
informação e reporta os riscos que a empresa está ou poderá vir a enfrentar no 
futuro e reporta, via CFO, à Auditoria e ao Comité de Auditoria e Conformidade. 
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Conduta Ética 

O Código de Conduta da Sonae Sierra inclui um conjunto de princípios orientadores 
aplicados a tudo o que a Empresa faz e realça o empenho rumo ao sucesso numa 
abordagem de integridade, abertura e honestidade. O Código também promove as 
decisões éticas e responsáveis ao oferecer orientação para o modo de lidar com 
questões importantes como o suborno, a corrupção, a conformidade legal, a 
igualdade entre raças e géneros e os direitos humanos.  

Enquanto o Comité Executivo é responsável pela gestão destas questões, a conduta 
ética é uma responsabilidade pessoal e todos os funcionários são responsabilizados 
pelo seu comportamento. 

O Provedor Sierra promove a conformidade com o Código de Conduta e encoraja o 
comportamento alinhado com os princípios éticos. O Provedor é um facilitador ao 
qual todos os stakeholders podem apresentar as suas reclamações com a garantia 
de que serão processadas, investigadas e respondidas de forma atempada e 
sensível. Para mais informação sobre o Provedor, consulte o website. 
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10 Notas Finais 
O Conselho de Administração gostaria de agradecer a todos os Clientes dos nossos 
Centros Comerciais, aos nossos Fornecedores, aos nossos Parceiros e a todos os 
Órgãos Oficiais que depositaram confiança em nós e colaboraram connosco ao longo 
do ano. 

Gostaríamos ainda de agradecer aos nossos Auditores pela sua colaboração. 

Finalmente, gostaríamos de deixar um agradecimento aos nossos Colaboradores 
pelo seu entusiasmo e compromisso durante um ano muito desafiante para todos 
nós. 

Maia, 7 de março de 2018 

 

   

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
Presidente não executivo 

 Fernando Maria Guedes Machado Antunes 
Oliveira 
Presidente executivo 

Ana Maria Guedes Antunes de Oliveira 
Vogal executivo 

José Edmundo Medina Barroso de Figueiredo 
Vogal executivo 

Ângelo Ribeirinho Paupério 
Vogal não executivo 

Mark Robin Preston 
Vogal não executivo 

João Eduardo Lupi Correia de Sampaio 
Vogal executivo 

Neil Leslie Jones 
Vogal não executivo 

José Manuel Baeta Tomás  
Vogal não executivo 

Nicholas Richard Scarles 
Vogal não executivo 

Pedro José D’Hommée Caupers 
Vogal executivo 
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