Lisboa, Portugal – 26 de Maio de 2011

Reconhecimento da aposta na Segurança & Saúde

Sonae Sierra recebe distinção nos “European Risk
Management Awards”
• Sonae Sierra distinguida na categoria de “Most Innovative Use of IT or other
Technology” com o Sistema de Inspecções na área de Segurança & Saúde
• Categoria premeia melhor sistema tecnológico com benefícios para a gestão
de risco
A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, acaba de ser distinguida nos
“StrategicRISK European Risk Management Awards”, uma iniciativa da prestigiada revista
britânica “Strategic Risk”, que visa premiar as melhores e mais inovadoras acções na área da
gestão de risco. Este prémio na categoria de “Most Innovative Use of IT or other Technology”
distingue a aposta da Sonae Sierra no aperfeiçoamento do sistema de inspecções com recurso a
uma nova plataforma tecnológica que permite controlar e gerir os riscos de Segurança & Saúde e
os impactes ambientais nos seus Centros Comerciais.

Reconhecendo e premiando as organizações que demonstrem um compromisso com a melhoria
das estratégias de gestão de risco, esta distinção é o resultado de um rigoroso processo de
selecção levado a cabo pelo painel de jurados da “Strategic Risk”, composto por importantes e
influentes académicos e profissionais na área de algumas das mais importantes empresas
multinacionais.

Para Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, “é um grande motivo de orgulho
recebermos mais esta distinção, uma vez que reconhece o esforço e os resultados da empresa
na melhoria contínua em termos de Segurança & Saúde. Esta aposta na redução do risco
associado à prevenção de acidentes é realizada para o benefício de colaboradores, lojistas,
fornecedores e visitantes. Acreditamos que esta atitude constitui uma vantagem competitiva e
um factor de diferenciação junto dos nossos stakeholders”, acrescenta.
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Novo Sistema de Inspecções mais eficiente e eficaz

O Sistema de Inspecções de Segurança da Sonae Sierra foi criado no âmbito do PERSONÆ, um
projecto centrado na consolidação de uma cultura de prevenção e antecipação de acidentes que
protege tanto os colaboradores, como todas as pessoas que interagem com a Empresa. A criação
e desenvolvimento desta cultura de segurança em todos os locais e actividades foi crucial para o
desenvolvimento do actual Sistema de Gestão de Segurança & Saúde, sobretudo no caso de uma
Empresa que é responsável pela segurança de milhões de pessoas que trabalham e visitam os
seus Centros Comerciais.

Para uma mais eficaz minimização do risco, a Sonae Sierra decidiu aperfeiçoar o sistema que
estava em utilização e passou a fazer a recolha de dados nas lojas com recurso a uma aplicação
disponível na Intranet da Empresa e que está conectada a um PDA (Personal Digital Assistance).
Com base neste novo sistema, foi possível simplificar o processo e ao mesmo tempo torná-lo
muito mais eficiente na medida em que diminui consideravelmente o tempo necessário para cada
visita de inspecção que passou das 3-4 horas dispendidas anteriormente para apenas 30 minutos.

Para além da maior eficiência na realização da inspecção, o sistema permitirá uma melhoria
significativa no relacionamento com os lojistas e maior rapidez na implementação das práticas
estabelecidas no Sistema de Gestão de Segurança & Saúde, já que os resultados da inspecção
ficam automaticamente disponíveis junto do Director de Operações do Centro e podem ser
enviados para o lojista imediatamente após aprovação.

O novo sistema já se encontra em funcionamento nos 21 Centros Comerciais em Portugal e,
desde a sua implementação, permitiu um aumento significativo de melhores práticas e
comportamentos de segurança. Este sistema de inspecções permite de uma forma mais eficaz
detectar e eliminar riscos existentes, contribuindo para o o objectivo final da Sonae Sierra de
atingir a meta dos zero acidentes.

Consciente de que a prevenção de riscos é uma responsabilidade directa dos líderes e gestores,
a Sonae Sierra investiu ao longo de quatro anos, mais de 6 milhões de euros no
desenvolvimento e aperfeiçoamento do seu sistema de Segurança & Saúde, através do Projecto
PERSONÆ.
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Com a obtenção da certificação OHSAS 18001 para o seu sistema de gestão de Segurança e
Saúde Corporativo em 2008, a Sonae Sierra foi a primeira empresa do sector, a nível europeu, a
certificar o seu Sistema de Gestão de Segurança & Saúde.

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. A Empresa é proprietária de 49 Centros
Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra está também
activa na prestação de serviços a terceiros em Chipre, Sérvia, Marrocos e Colômbia. Actualmente, a
Empresa tem 3 projectos em construção e outros 7 novos projectos em diferentes fases de
desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra gere um total de
área bruta locável (ABL) cerca de 2,2 milhões de m2 com mais de 8.500 lojistas. Em 2010, a empresa
registou mais de 442 milhões de visitas nos seus centros comerciais.
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