Lisboa, Portugal, 16 de Outubro de 2008

No âmbito da sua inovadora estratégia de responsabilidade corporativa

Sonae Sierra recebe certificação do seu
sistema de gestão de Segurança & Saúde
•

Primeira empresa europeia do sector a ser certificada pela Norma OHSAS 18001

A Sonae Sierra acaba de receber a certificação do seu sistema de gestão de Segurança &
Saúde de acordo com a norma 18001 do OHSAS (Sistema de Avaliação de Saúde e
Segurança Ocupacional), tornando-se assim a primeira empresa europeia no sector dos
centros comerciais a ser certificada nesta área. Esta certificação, atribuída pela TÜV
Rheinland, multinacional alemã líder na área de certificação, reconhece a qualidade do
sistema de Segurança & Saúde da Sonae Sierra e as boas práticas implementadas pela
Empresa nesta área.
A OHSAS 18001 é uma norma que valida um Sistema de Gestão (assim como a ISO 9000 e
ISO 14000) orientado para a Segurança & Saúde no trabalho, servindo como ferramenta
que permite às empresas a gestão e o controlo dos seus níveis de desempenho nestas
áreas, de acordo com os objectivos, políticas e planos de acção traçados pela própria
empresa.
A Sonae Sierra tem vindo a desenvolver uma cultura de Segurança & Saúde em toda a
Empresa e nos seus centros comerciais e de lazer, implementando medidas consistentes
com a sua política e objectivos de modo a minimizar e controlar potenciais riscos da sua
actividade.
Uma das principais intervenções promovidas pela Sonae Sierra nesta área foi o projecto
PERSONAE, cujo objectivo último reside na prevenção e antecipação de acidentes, de
forma a proteger colaboradores e todas as pessoas que interagem com a Empresa. “Zero
acidentes” é a meta a que a Sonae Sierra se propõe atingir, através de valores comuns
adoptados por toda a organização.
Distinguido com os prémios “DuPont Safety Award for Visible Management Commitment”,
em 2007, e Prémio ECO da Câmara Americana de Comércio, em 2006, o PERSONAE
representou um investimento de seis milhões de euros, integra os centros comerciais da
Sonae Sierra em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil e
desenvolveu-se em 3 fases distintas ao longo de 4 anos (desde 2004 a 2008). Ao longo
destas 3 fases envolveu mais de 70.000 pessoas entre funcionários, lojistas e prestadores
de serviços da Sonae Sierra

A Sonae Sierra, (www.sonaesierra.com), é a especialista internacional em centros comerciais,
apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de lazer. A
Empresa é proprietária de 48 Centros Comerciais, em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia,
Roménia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 1,9 milhões de m2.
Actualmente, a Sonae Sierra tem 17 projectos em desenvolvimento e outros 13 novos projectos em
diferentes fases de concretização com uma ABL total de 1 milhão de m2. Em 2007, a Empresa
registou 410 milhões de visitas nos seus centros comerciais.

