Lisboa, 3 de Maio de 2004

Sonae Imobiliária e DuPont Safety Resources anunciam parceria para a
implementação de um programa nas áreas de Saúde, Segurança e
Responsabilidade Social
A Sonae Imobiliária, empresa líder no investimento, desenvolvimento e gestão de centros
comerciais, e a DuPont Safety Resources, empresa de consultoria da DuPont que fornece
soluções globais para a protecção de pessoas, assinaram um acordo para a implementação
de um programa de 4 anos nas àreas de Saúde, Segurança e Responsabilidade Social.
Com 382 Milhões de visitantes em 2003, mais de 5300 lojistas e uma forte integração de
Centros Comerciais em comunidades locais, a Sonae Imobiliária está empenhada num
Modelo de Negócios de Desenvolvimento Sustentado, e sente o dever de ser um membro
activo e responsável da sociedade em que actua. A Sonae Imobiliária começou há alguns
anos um programa sério tendo como objectivo a excelência na área da Gestão Ambiental.
O programa agora iniciado chama-se PERSONÆ, e tem como objectivo a aceleração do
desenvolvimento da Sonae Imobiliária como a empresa de centros comerciais com as
práticas e regulamentações mais avançadas a nível de Saúde, Segurança, e
Responsabilidade Social na Europa e no Brasil.
Para alcançar este objectivo, o programa PERSONÆ contará com os sistemas de gestão
de classe mundial da DuPont, um operador com 200 anos de experiência e reputação como
uma das empresas mais seguras e socialmente responsáveis do mundo. A abordagem
desenvolvida pela DuPont Safety Resources combina a implementação das melhores
práticas de gestão de Saúde, Segurança e Responsabilidade Social com o desenvolvimento
das capacidades internas da Sonae Imobiliária através da formação e partilha de
conhecimentos.
Parte essencial do programa Personae e da metodologia da DuPont é a integração de
atitudes e comportamentos responsáveis na cultura da empresa. A responsabilidade Social
começa com a preocupação com as pessoas que nos rodeiam, protegendo-as: uma cultura
de antecipação permitirá a prevenção de “acidentes” que possam causar danos a nós
próprios ou aos outros. O Personae incentivará essa cultura de antecipação e integrá-la-á
na cultura de cada um, o que melhorará a responsabilidade social e o desempenho
empresarial.
Álvaro Portela, Presidente da Sonae Imobiliária, James A. Forsman, Presidente Global da
DuPont Safety Resources e Juan-Jose Salamanca, Presidente da DuPont Safety Resources
para a Europa, Médio-Oriente e África assinaram o acordo para esta parceria a 22 de Abril.
Uma equipa conjunta Sonae Imobiliária-DuPont apresentará o programa em todos os
centros comerciais da Sonae Imobiliária na Europa e no Brasil.

A Sonae Imobiliária é uma Empresa Europeia fundada em 1989 que ambiciona ser o
melhor especialista internacional de centros comerciais e de lazer, desenvolvendo um
modelo de negócio integrado das actividades de investimento, promoção e gestão.
A Sonae Imobiliária é proprietária ou co-proprietária de 28 Centros Comerciais e de 1
Retail Park, em Portugal, Espanha e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de
mais de 1,2 milhões de m2.
A Companhia gere mais de 1,5 milhões de m2 de área bruta locável em Portugal,
Espanha, Itália e Brasil com mais de 5.300 lojistas, que em 2003 totalizaram mais de 382
milhões de visitas. Actualmente possui 15 projectos em desenvolvimento em Portugal,
Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil o que representa um total de mais de 508.000
m2 de área bruta locável.

A DuPont Safety Resources é uma autoridade a nível de segurança no trabalho, com mais de trinta
anos de experiência em consultoria e formação em áreas como a segurança no trabalho, segurança
do trabalhador, excelência em ergonomia e operação. Formada para apoiar a história de 200 anos da
DuPont em excelência operacional em segurança, a DuPont Safety Resources ajuda empresas de
topo a melhorarem de forma sustentada a sua disciplina operacional, a qualidade do seu produto, a
sua responsabilidade social, imagem pública e moral dos funcionários.
A DuPont Safety Resources faz parte da DuPont Safety & Protection, o segmento de negócios da
DuPont que fornece soluções para a protecção de pessoas, propriedade e operações.·
A DuPont é uma empresa científica. Fundada em 1802, a DuPont põe a ciência em prática na
criação de soluções que tornem a vida das pessoas melhor, mais segura e mais fácil. Operando em
mais de 70 países, a empresa oferece uma alargada gama de produtos e serviços a mercados que
incluem a agricultura, a nutrição, os produtos electrónicos, as comunicações, a segurança e
protecção, a construção civil, os transportes e o vestuário.

