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Política de Segurança, Saúde e Ambiente 

 
POLÍTICA DE SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE 

Política: 
 
A Sonae Sierra reconhece que o seu negócio tem um impacte na sociedade e no meio 
ambiente. Somos responsáveis pela segurança de milhões de pessoas nos nossos centros 
comerciais, e consideramos que a segurança dessas pessoas tem de ser salvaguardada. Além 
disso, e de uma forma pró-ativa, é nossa responsabilidade preservar o meio ambiente para as 
gerações atuais e futuras. 
 
Comprometemo-nos com a realização das nossas atividades de modo a minimizar os riscos em 
relação às pessoas, aos ativos e aos ecossistemas, e a aumentar os benefícios. Esforçamo-nos 
pela melhoria contínua do desempenho em matéria de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. 
Incutimos o sentido de sustentabilidade nas nossas operações corporativas e nos nossos 
colaboradores, trabalhamos com os nossos parceiros no sentido de assegurar o cumprimento 
de elevadas normas de sustentabilidade nos nossos portefólios, e, através de marketing ativo 
de serviços de sustentabilidade, incentivamos os nossos clientes a implementarem normas de 
sustentabilidade nos seus próprios ativos. 
 
Consideramos que, no mundo de hoje, abordar os desafios colocados pelas questões 
ambientais e sociais representa uma oportunidade de aumento da competitividade, 
resultando a longo prazo numa maior rendibilidade. 
 
Princípios: 
 

 A prevenção de acidentes e de doenças profissionais, no que respeita às pessoas, e de danos 
para o meio ambiente é uma responsabilidade de gestão que é transversal a toda a nossa 
organização. 
 

 O Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SHE), baseia-se em normas 
reconhecidas internacionalmente, que nos permitem identificar, corrigir e prevenir todos os 
riscos potenciais em todas as fases do ciclo de vida da construção de ativos, bem como nas 
nossas atividades corporativas. 

 
 A Sonae Sierra adota as práticas adequadas em linha com as normas internacionais que estão 

para além da conformidade com a legislação SHE e outros requisitos, assegurando a melhoria 
contínua e antecipando futuras exigências legais e de mercado. 

 
 Os objetivos e as metas anuais são estabelecidos de modo a impulsionar a melhoria de 

desempenho do nosso SHE.  
 

 Utilizamos o compromisso com uma liderança com visibilidade, a formação e a sensibilização 
para criar uma cultura SHE transversal a toda a nossa organização e entre os stakeholders. 

 
 A nossa performance SHE está documentada de forma transparente, e a informação sobre a 

nossa Política e o nosso progresso SHE é de domínio público. 


