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SONAE SIERRA 

Programa Chronos 

Levar a Informação a todos 

 

EMPRESA 

A Sonae Sierra é uma empresa especializada a nível internacional na criação de centros 

comerciais, trazendo conceitos inovadores a este sector industrial. Instalada em Portugal 

em 1989, pertence à Sonae SGPS (Portugal) e à Grosvenor (Reino Unido).  

 

A empresa opera actualmente em Portugal, Espanha, Alemanha, Grécia, Brasil, Itália e 

Roménia, trabalhando para efectivar a posição de líder de mercado. A Sonae Sierra possui 

na totalidade ou em parceria 44 shoppings nestes países, num total de dois milhões de 

metros quadrados geridos. A empresa está actualmente a desenvolver 15 grandes 

projectos nestes países, que totalizam cerca de 500 mil metros quadrados construídos. 

 

Em Dezembro de 2006, os seus centros comerciais totalizavam mais de 402 milhões de 

visitas. A empresa registava nessa data cerca de 160 milhões de euros de vendas 

consolidadas e empregava 731 colaboradores. 

 

PROJECTO 

Em 2006 a Sonae Sierra lançou um grande programa de Desenvolvimento Sustentável 

para todos os seus colaboradores. Intitulado de Chronos, este programa de formação foi 

desenvolvido pelo World Business Council for Sustainable Development e distribuído por 

todos os países onde a Sonae Sierra está representada. Mais concretamente, foram 

disponibilizados e distribuídos CD-ROMs com toda a informação sobre o projecto Chronos. 

A Sonae Sierra optou pelo CD-ROM como material de suporte, para que cada funcionário 
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tivesse acesso sem restrições ao programa, fosse na empresa, em casa, com a família ou 

amigos, em qualquer local ou oportunidade. 

 

O principal objectivo do Programa Chronos 

é criar um valor acrescentado para os 

stakeholders envolvidos, tendo em conta as 

responsabilidades sociais perante parceiros, 

fornecedores, colaboradores e comunidade 

local. A Sonae Sierra acredita que este 

equilíbrio é crucial para alcançar um 

desenvolvimento sustentado da empresa, 

resultando daqui a importância da difusão desta mensagem por todos os colaboradores da 

empresa. 

 

Para além do World Business Council for Sustainable Development, são também parceiros 

neste projecto o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável e a RSO – Consultores de Responsabilidade Social, Lda. 

 

ACTIVIDADES 

A Sonae Sierra organizou uma série de sessões de informação para os seus 

trabalhadores, onde os conteúdos do CD-ROM Chronos foram discutidos interactivamente 

por um total de 550 colaboradores, encorajando-os a partilhar as suas próprias 

experiências dentro do conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Esta iniciativa visou demonstrar de que forma a performance social e ambiental 

acrescenta valor ao negócio, assim como pretendeu encorajar as equipas a assumir um 

papel mais activo na procura de um futuro sustentado para a empresa. Os participantes 

foram mesmo desafiados a encontrar soluções mais favoráveis para os problemas da 

Sonae Sierra, tendo em conta os diferentes cenários e as diferentes perspectivas dos 

stakeholders envolvidos. 
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Foram realizadas 37 sessões informativas em todos os países com representação da 

Sonae Sierra. Cada acção, implementada pelos próprios colaboradores da empresa, teve 

uma duração de cerca de 2h30m. 

 

DIFICULDADES 

Registaram-se alguns desafios na implementação deste projecto. A opção pelo CD-ROM 

como material de suporte, em vez da utilização de intranet ou Internet, com vista a 

alcançar o maior número possível de colaboradores da empresa, foi uma das opções 

difíceis. 

 

Foi também necessário ter em conta as necessidades de formação da Sonae Sierra, 

nomeadamente em termos da língua, tendo-se optado pela adaptação do Chronos a duas 

novas línguas, Português Europeu e Castelhano– que incluiu as mensagens pessoais dos 

respectivos CEOs. Os colaboradores que foram formadores do Chronos tiveram que ser 

preparados para liderarem as sessões. 

 

RESULTADOS 

Os resultados imediatos foram avaliados através de um questionário preenchido pelos 

colaboradores participantes em cada sessão de formação. Por outro lado, foi avaliada 

ainda a participação activa dos funcionários em cada uma das acções de formação. Em 

2007 esta experiência continua a ser implementada e melhorada, tendo em conta a 

actualização de alguns aspectos do desenvolvimento sustentado da Sonae Sierra, assim 

como sendo dada uma atenção especial sobre os novos colaboradores da empresa. 

 

Mais informações em: www.sonaesierra.pt 

 

 

 

 

 

 

 


