Lisboa - Portugal, 27 de Abril de 2010

Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

Sonae Sierra reduz baixas devido a
acidentes de trabalho ou doenças
profissionais em 25%
•

Em 2009, a Sonae Sierra forneceu 20.300 horas-homem de
formação em Segurança e Saúde aos seus colaboradores,
fornecedores de serviços e lojistas

•

O número de acidentes sofridos nos locais de construção foi
reduzido em 41%

•

A taxa de frequência de acidentes, por milhão de visitas em centros
comerciais, que requereram tratamento médico ou tiveram
consequências mais sérias foi reduzida em 28%

•

Em 2009, não se registaram fatalidades devido a acidentes em todo
o portfolio da Sonae Sierra

Por ocasião do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, a Sonae Sierra,
especialista internacional em centros comerciais, dá a conhecer os resultados
de 2009 do seu Sistema de Gestão de Segurança e Saúde que permitiu à
Empresa reduzir as baixas médicas dos seus colaboradores em 25%, assim
como o número de acidentes ocorridos nos locais de construção em 41%, em
comparação com os resultados de 2008. Estes resultados são fruto de uma
forte convicção de que as pessoas são o activo mais importante de uma
empresa,

e

cuja

integridade

física,

intelectual

e

psicológica

deve

ser

salvaguardada.
A Sonae Sierra possui um Sistema de Gestão de Segurança & Saúde (SGS&S),
cujo principal objectivo é prevenir a ocorrência de acidentes nos seus locais de
trabalho, sendo este um aspecto fundamental da sua estratégia, já que a
Empresa é responsável pela segurança de milhões de pessoas que trabalham
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ou visitam os seus centros.

Em 2009, a Empresa investiu cerca de 9 mil horas na formação dos seus
colaboradores em Portugal, e mais de 20 mil no universo da Sierra em todo o
mundo. Uma aposta que explica em boa parte os indicadores obtidos. Em 2009,
e no caso português, a Sonae Sierra registou uma diminuição de 21%, face a
2008, dos acidentes que requereram tratamento médico. Também ao nível da
percentagem de colaboradores com baixa médica, foi registada uma redução na
ordem dos 31% face aos valores do ano anterior.
Em 2008, o SGS&S da Sonae Sierra foi o primeiro na indústria dos centros
comerciais a obter a certificação pela Norma OHSAS 18001. Catorze centros
comerciais e um projecto em construção, o primeiro do sector, já obtiveram
individualmente a Certificação OHSAS 18001.
Elsa Monteiro, Head of Sustainability da Sonae Sierra, afirma que "a
Responsabilidade Social começa no respeito pelos outros, e o primeiro passo é
proteger os que nos estão mais próximos de todo o tipo de acidentes. O
esforço e os resultados da empresa no melhoramento contínuo das normas de
segurança e saúde no trabalho são para o benefício de colaboradores, lojistas,
fornecedores e visitantes".
Em 2009, a Sonae Sierra forneceu 20.300 horas-homem de formação em
Segurança e Saúde aos seus funcionários, fornecedores de serviços e lojistas.
A formação contínua em Segurança & Saúde é um aspecto fundamental para a
prevenção de incidentes. De acordo com o inquérito conduzido pela Empresa
junto dos seus colaboradores, 76% acreditam que a empresa oferece um
ambiente de trabalho positivo - a 31 de Dezembro de 2009, a empresa
empregava directamente 1147 pessoas.
Para 2010, o objectivo da empresa é dar continuidade ao sucesso alcançado
nos últimos anos. As metas para este ano passam por reduzir o número de
baixas

de

colaboradores

devido

a

acidentes

de

trabalho

ou

doenças

ocupacionais; diminuir em 5% a Taxa de Frequência de Acidentes com Dias de
Trabalho Perdido (LWCAFR) em obras de construção; atingir zero fatalidades
devido a acidentes de trabalho em

todo o portfolio da Sonae Sierra, e
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obter a certificação OHSAS 18001 para mais dez centros comerciais.

Prémios PERSONÆ distinguem os lojistas
O compromisso da Sonae Sierra com lojistas e fornecedores envolve acções de
Segurança & Saúde de forma a melhorar a qualidade dos seus serviços. Os
resultados

obtidos

pelos

lojistas

da

Sonae

Sierra

nesta

matéria

são

reconhecidos através do prémio PERSONÆ, distinção que reconhece os feitos
nesta matéria dos lojistas de todos os centros comerciais sob gestão da
Empresa. O Projecto Personæ já foi distinguido com prémios internacionais
como os “European Risk Management Awards 2009” na categoria “Best Risk
Training Programme”.

Sobre a 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 52 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia,
Roménia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 2 milhões de m2.
Actualmente, a Sonae Sierra tem 2 projectos em construção e outros 9 novos projectos em
diferentes fases de desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. Em
2009, a Empresa registou 436 milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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