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SOPOL  

Sensibilização para a Segurança no Trabalho 

Eco-Eficiência, Inovação e Eco-Design 

 

EMPRESA 

A SOPOL é uma empresa que actua no mercado da construção e engenharia civil, com 

trabalho desenvolvido em todo território nacional, ao longo de mais de 40 anos, e 

recentemente em Cabo Verde. 

 

Desde 1996 – após a aquisição da maioria do capital pelo Grupo A. Silva & Silva e a 

posterior parceria que, durante seis anos, manteve com o grupo Dragados – ocorreram 

profundas alterações, que permitiram a actual realidade da SOPOL, assumida como uma 

empresa regida pelos princípios do Desenvolvimento Sustentável, baseados na 

responsabilidade social e ambiental, bem como na transparência da gestão. O processo de 

certificação do “Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho”, e a adesão ao 

“Global Compact – Pacto das Nações Unidas pela Protecção dos Direitos Humanos, do 

Trabalho e do Ambiente” (onde foi empresa pioneira no sector de actividade) são os 

exemplos citados. A SOPOL emprega actualmente 370 colaboradores, pelos dados de 

Março de 2007. 

 

PROJECTO 

Melhorar o impacto das empreitadas, sobretudo das localizadas em meio urbano, e 

ampliar as iniciativas de ligação à comunidade são alguns dos grandes objectivos 

anunciados pela empresa. A SOPOL promove, neste sentido, várias acções: concessão de 

estágios curriculares e profissionais; palestras em universidades sobre sustentabilidade e 

práticas da empresa; participação em fóruns e grupos de trabalho (exemplo: participação 
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e patrocínio da brochura sobre construção sustentável em desenvolvimento pelo BCSD 

Portugal); doação de equipamento e materiais; e estabelecimento de parcerias (exemplo: 

protocolo com o Estabelecimento Prisional de Sintra, que integra a admissão de ex-

reclusos assim como a participação de formadores internos da empresa nas acções 

desenvolvidas pelo estabelecimento).  

 

Neste momento, a SOPOL destaca-se por um projecto mais específico desenvolvido 

recentemente, que consistiu no aproveitamento dos tapumes de uma obra. A SOPOL 

propôs a um dos seus clientes que uma escola – a Escola Secundária de Cascais – 

reaproveitasse e trabalhasse os tapumes de uma obra em curso, mediante um assunto 

proposto. O tema lançado aos alunos para a pintura dos tapumes foi o da segurança no 

trabalho, não só pela sua importância em termos gerais e na actividade desta empresa 

em especial, mas também pelo facto de em 2006 a SOPOL se ter certificado nesta 

matéria, após a implementação, desde 2002, de um “Sistema de Gestão da Segurança e 

Saúde no Trabalho”. O grande objectivo deste projecto é minorar o impacto negativo de 

qualquer empreitada, sensibilizando simultaneamente para a questão fundamental da 

segurança no trabalho. 

 

ACTIVIDADES 

Depois de consultado e envolvido o 

cliente e dono de obra, sobretudo para 

integrar as questões relacionadas com a 

vizinhança da empreitada, alguns dos 

colaboradores da empresa 

disponibilizaram-se a dar apoio a esta 

iniciativa. A actividade teve uma duração 

de cerca de quatro semanas. O projecto 

foi apresentado ao dono de obra para aprovação, foi depois realizado o contacto com a 

escola para estabelecimento da parceria, sendo finalmente lançado o tema para que os 

alunos produzissem os primeiros esquiços. A pintura nos tapumes foi executada em três 

dias (13, 14 e 15 de Dezembro de 2006). 
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A actividade ficou concluída com a visita destes alunos (10º e 11º anos) ao estaleiro da 

empreitada, no mês de Janeiro, após o regresso das férias escolares. Nesta visita foi dado 

especial relevo às normas de segurança aplicadas no estaleiro. 

 

RESULTADOS 

Os resultados foram positivos e óbvios. De 

realçar o interesse e a motivação dos alunos 

na execução da actividade, situação que levou 

inclusivamente à realização da visita à obra 

semanas mais tarde. A sensibilização para uma 

temática fundamental, como é a segurança no 

trabalho, é outro dos aspectos a destacar, 

sobretudo porque ainda é necessário fazer um trabalho de permanente prevenção, 

formação e controlo. Também o bom acolhimento por parte da comunidade foi um ponto 

positivo. A SOPOL continua a considerar a comunidade como um dos seus principais 

stakeholders. No seu 2º Relatório de Responsabilidade Social – que está neste momento 

em elaboração – foi efectuada uma consulta à comunidade obre um conjunto de 

problemáticas ligadas ao sector e à actuação da SOPOL em particular.  

 

O sucesso registado nesta iniciativa levou a SOPOL a ponderar para um futuro próximo a 

realização desta actividade noutros estaleiros, que reúnam as condições indicadas para 

tal. 

 

Mais informações em: www.sopol.pt 

 


