Berlim, Alemanha - 8 de Maio de 2009

Reconhecimento internacional na área da segurança e saúde

Sonae Sierra distinguida nos Prémios “European Risk
Management Awards 2009”
• Sonae Sierra premiada, através do Projecto Personae, nos “European Risk
Management Awards” na categoria de “Best Risk Training Programme”
• Prémio distingue o Programa mais eficiente na prevenção e controlo de
riscos
• Reconhecimento da aposta na formação e prevenção de acidentes: mais de
14 mil horas de formação, envolvendo mais de 70 mil pessoas

A Sonae Sierra acaba de ser distinguida nos “European Risk Management Awards”, uma iniciativa
da revista britânica “Strategic Risk” e que visa premiar as melhores e mais inovadoras acções na
área da gestão de risco. Esta distinção, na categoria “Best Risk Training Programme”, reconhece a
aposta da Sonae Sierra no desenvolvimento de uma cultura de Segurança & Saúde em toda a
empresa e nos seus centros comerciais, nomeadamente através do Projecto Personae.

Esta distinção é o resultado de um rigoroso processo de selecção levado a cabo pelo painel de
jurados da “Strategic Risk”, composto por 20 dos mais importantes e influentes académicos e
profissionais na área da gestão de risco de algumas das mais importantes empresas
multinacionais. Importa destacar que a Sonae Sierra estava ainda nomeada nas categorias de
“Best Risk Communication of the Year” e “Best Lost Control Strategy of the Year”.

Para Álvaro Portela, CEO da Sonae Sierra, “é um grande motivo de orgulho receber esta distinção,
uma vez que reconhece a nossa aposta na área da Segurança & Saúde que, como sempre
afirmámos, representa a nossa convicção de que as pessoas são o activo mais precioso de
qualquer empresa. Acreditamos que esta atitude constitui uma vantagem competitiva e um factor
de referência e de diferenciação junto dos nossos stakeholders.”
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Lançado em 2004, o projecto PERSONÆ centrou-se na consolidação de uma cultura de prevenção
e antecipação de acidentes que proteja tanto os colaboradores como todas as pessoas que
interagem com a Sonae Sierra, com enfoque no comportamento responsável de cada indivíduo
através de valores comuns adoptados por toda a organização e com o objectivo de atingir a meta
“zero acidentes”.

Consciente de que a prevenção de riscos é uma responsabilidade directa dos líderes e gestores e
que a responsabilidade da gestão da Segurança & Saúde é de toda a organização, a Sonae Sierra
investiu ao longo quatro anos, mais de 6 milhões de euros no desenvolvimento e aperfeiçoamento
do seu sistema de Segurança & Saúde, através do Projecto Personae.

Este Programa de formação e prevenção serviu mesmo de embrião para a obtenção da
certificação OHSAS 18001, fazendo com que a Sonae Sierra se tornasse a primeira empresa do
sector, ao nível europeu, a obter a certificação do seu Sistema de Gestão de Segurança & Saúde.

Entre 2005 e 2007, o Projecto Personae envolveu sessões de formação não só de colaboradores,
lojistas, mas também fornecedores e visitantes dos Centros comerciais da Sonae Sierra, num total
de mais de 14 mil horas, abrangendo mais de 70 mil pessoas em Portugal, Espanha, Itália, Grécia,
Alemanha, Roménia e Brasil.

Os resultados deste Programa expressam o sucesso da iniciativa. Entre 2005 e 2008, a empresa
registou uma redução de 52% no número de dias perdidos devido a acidentes de trabalho ou
doenças profissionais. Neste campo, a empresa registou ainda, desde 2005, um decréscimo de
62% nas faltas, por trabalhador, devido a acidentes de trabalho.

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 51 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 13 projectos em
desenvolvimento e outros 11 novos projectos em diferentes fases de concretização, com uma ABL total de 1,1
2
milhões de m . Em 2008, os seus centros receberam mais de 429 milhões de visitas.
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