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KPMG 

 

Tsunami no Pacífico 

KPMG APOIA DESALOJADOS 

 

EMPRESA 

A KPMG Internacional presta serviços de auditoria, consultoria e fiscalidade para a grande 

maioria dos sectores de mercado. Actualmente é uma empresa globalizada, presente em 

148 países. Os cerca de 113 mil colaboradores espalhados pelas firmas são especializados 

num vasto leque de serviços e todos têm como objectivo principal serem parceiros dos 

seus clientes nos inúmeros desafios e oportunidades que estes encontram. A consultoria 

em sustentabilidade é também uma aposta da KPMG. Esta área actualmente representa 

na empresa uma rede de mais de 300 consultores, operando em mais de 35 países, 

distribuídos por várias indústrias. 

 

Mas a KPMG também privilegia a sustentabilidade “por dentro”. Todas as firmas-membro 

da KPMG trabalham com e para as comunidades, criando ligações vitais entre as equipas, 

a empresa e a população. Dada a vasta rede global de empresas do grupo, a KPMG 

necessita de um compromisso ambicioso para compreender e melhor responder aos 

apelos das comunidades abrangentes, em prol do bem-estar. A determinação da KPMG 

para transformar a inteligência em aplicações leva ao fomento da responsabilidade social 

da empresa e ajuda a garantir o apoio dado ao desenvolvimento dos indivíduos, das 

comunidades e dos países. 
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PROJECTO 

Depois do tusnami asiático de 2005, muitas das comunidades devastadas estão a ser 

ajudadas pela KPMG Internacional. As empresas, os accionistas e os funcionários 

angariaram mais de 3,5 milhões de dólares para financiar as actividades de recuperação 

necessárias. 

 

No Sri Lanka, uma das áreas mais afectadas, muitos dos habitantes locais ficaram 

desalojados pelo tsunami. As firmas-membro da KPMG dos Estados Unidos, Alemanha e 

Reino Unido estão a promover um programa de reconstrução para criar novas casas e 

edifícios em cinco estados na ilha. Em Matara, no sul do Sri Lanka, foram já concluídas 40 

novas casas. 

 

Em 2006, 15 novas casas foram também finalizadas 

em Punitha Nagar. John Mahoney, da Organização 

Mundial para a Saúde, elogiou os esforços da KPMG, 

afirmando que, “em Punitha Nagar, há uma área que 

a população local chama de KPMG Village, graças ao 

programa de reconstrução promovido pela empresa”. 

 

A seguir ao primeiro aniversário do tsunami asiático, Mike Rake, chairman da KPMG 

Internacional, visitou Seenigama, no Sri Lanka, para ver em primeira-mão o estado de 

evolução das novas vilas criadas para as famílias desabrigadas. A firma britânica da 

organização foi responsável pela construção de 25 novas casas nessa área. 

 

ACTIVIDADES 

Foram muitas as casas que a KPMG Internacional ajudou a edificar. Em Matara, a firma 

americana da organização fundou uma localidade com 40 lares, inaugurados a 1 de 

Dezembro de 2005. 

 

Em Punitha Nagar teve lugar o primeiro projecto de raiz, iniciado em Jaffna 

imediatamente desde o tsunami. A firma alemã foi a responsável pela criação de 20 novas 

casas, concluídas em Janeiro de 2006, estando neste momento em construção nesse local 
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35 novas casas. Em Kinniya, 40 edifícios foram finalizados pela KPMG Internacional em 

Janeiro de 2006. Em Trincomalee, a KPMG ergueu 25 casas, que ficaram habitáveis em 

Fevereiro de 2006. 

 

RESULTADOS 

Todo o dinheiro angariado pela KPMG Internacional e respectivas firmas-membro foi 

aplicado na construção destas casas e de escolas, assim como no apoio prestado a 

organizações de solidariedade social que estão a trabalhar nas regiões afectadas. 

 

As povoações fundadas pela KPMG no Sri Lanka, mais precisamente em Kinniya, em 

Jaffna e em Matara, constituem um bom exemplo das preocupações ao nível da 

responsabilidade social assumidas pela organização. 

 

Mais informações em: www.kpmg.pt 

 


