COMUNICADO À IMPRENSA

Na sequência das noticias recentemente publicadas com base num estudo sobre
questões de segurança nos maiores centros em funcionamento em Portugal, a Sonae
Imobiliária, líder na gestão e promoção de centros comerciais e de lazer, entende
dever prestar os seguintes esclarecimentos:
1. A segurança activa e passiva de visitantes, lojistas e instalações é para a Sonae
Imobiliária um aspecto fulcral da sua actividade e garante do seu bom nome enquanto
líder de mercado. Os centros comerciais e de lazer da Sonae Imobiliária em Portugal
totalizaram 143 milhões de visitas em 2001, o que corresponde a uma média diária de
391 mil utilizadores.
2. A salvaguarda da Segurança de pessoas e bens nos seus centros comerciais, activo vital
para o sucesso da Sonae Imobiliária, é garantida através da concretização de rigorosos
Planos de Prevenção e Segurança que contemplam o risco de incêndio. Estes Planos
envolvem investimentos elevados e articulam significativos meios humanos e materiais.
3. Os centros comerciais da Sonae Imobiliária obedecem na sua concepção à legislação
existente relativamente à segurança e prevenção contra incêndios, sendo o seu projecto
aprovado pelas autoridades competentes, após o termino da obra o empreendimento é
inspeccionado, de modo a obter o certificado de conformidade.
4. Em Portugal, a Sonae Imobiliária é proprietária ou co-proprietária de 12 centros
comerciais e de lazer, a saber AlgarveShopping, ArrábidaShopping, CascaiShopping,
CoimbraShopping, GuimarãeShopping, GaiaShopping, Centro Colombo, Centro Vasco
da Gama, MadeiraShopping, MaiaShopping, NorteShopping e ViaCatarina, todos
possuidores de certificados de conformidade emitidos pelas autoridades competentes.
5. O Plano de Prevenção e Segurança de cada centro é testado periodicamente através de
simulacros que contam com a participação da PSP, protecção Civil e Corpo de
Bombeiros. Nestes simulacros são testados os equipamentos, procedimentos e a
articulação entre as diferentes entidades envolvidas numa situação de emergência.
6. A Sonae Imobiliária confia plenamente nos sistemas e procedimentos de segurança
contra incêndios existentes nos seus centros comerciais e de lazer.
Lisboa, 27 de Novembro de 2002

