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Suma aposta .
em inovação
tecnológica .
·para .d iininuir
(· sinistros
·

k
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71% dos casos de sinistralidade
devem-se ao nã~ cumprimento
das regras.
Elisabete Felismir:-o
e António Freitas de Sousa
elisabete.felismino@economico.pt ·

A-SUMA, empresa do grupo .
Mo ta- Engil que está na corrida
à privatização da EGF e que se
dedica à recolha e tratamento
de resíduos, _d esenvolveu um
sistema tecnológico inovador
pa:ra minimizar a sihistralidade. Pedro Costa, responsável
pelo recrutamento da SUMA,
adiantou durante a 'Açoreana
Risk Management/Diário Eco- ·
nómico' que, "com 2.100 colaboradores· e muitos deles a tra.
.
balhar na ru,a estão sujeitos à
sinistralidade". Pe.d ro Costa
adiaÍltou que segundo dados da
empresa os episódios de sinis - . ·
tralidade se devem em "71%
dos 'casos ao não cumprimentos das normas, seguido pela im _:
prudência e destruição com
14%". Pedro Costa-refere que
existe sazonalidade na sinistraSegurança A qestão do risco é um facto r decisivo para a gestão das empresas e.este tem que
. lidade e que "quanto mais diser mensurável e quantificável. A prevenção continua a ser a melhor forma de evitar dissabores. nheiro existe mais lixo existe".
Como exemplos citou o caso do
entrada nas cidades é inevitá- . Natal e da Páscoa.
Elisabete Felismino
doras, mas tal como em outras ·"No caso dos ·
vel';. Para o comandante dos
e António-Freitas de Sousa
Para ·além ·da inovação tecsituações é pr~ciso avaliar, pretransportes há
elisabeté.felismino@economico.pt
bombeiros voluntários de Car-. -nológica a : empresa aposta
ver, antecipar, pl~éar e moniregai do Sal, Miguel da Silva também na prevenção e para
tarizar". -A par destes riscos, o · questões óbvias que
A actividade económica está CFO da Frulact diz que. a emestão a ser adoptadas, David, a questão ·fundamental tal dá formação aos trabalhacada vez ·mais dependente dos
· ··passa pela- prevenção e adianta dores. Neste âmbito tem. um
presa está sujeita -a riscos de riconio por exemplo,
riscos políticos. As sanções eco- · vados das a1terações cJ.in?.atérique a "protecção civil deve.coprojecto de segurança diária e.
a_redução do .uso
nó:rnicas à Rússia, pelo seu en- . ·cos, cómo aconteceu por exemmeçar em cada um de nós". De
que consiste em reforçar j~to
volvimento na crise da Ucrânia plo, no sismo do Cliile.
comandante
cita
o
caso
.
resto,
o
dos fp.ncionáiios as condições
de transporte próprio
e uma eventual EscóCia inde A ideia é também partilhada
do incêndio do Caramulo que de seguranÇa que _são exigidas.
e taxar a entrada ·
pendente (o referendo tem lupor Baptista da Costa, professor
obrigou à alteração do protocoEm 2013, por exemplo, a SUMA
rias
cidades que é
universitário e adrilinistrador .
gar hoje) são algims dos exemlo do cenário de crise, até porregistou 217 acidentes de traba- "
. plos que o comprovam.
dos Transportes Urbanos de
que "gerir a crise" é outro dos lho, contra os 207 registados no
inevitável", adianta
ano -anterior. Pedro Costa exFernando Capa, director fi- . Braga destaca que "no ·sector
pontos focados.
Baptista
Costa
nanceiro da Frulact, adianta · dos transportes a visão política
plica que a "sinistralidade au· Rui Lobo, CEO·da Doureca~
administrador
empresa especializada em de que "os riscos políticos são .c ada - tem l;nna _grande impacto, por
mentou porque houve um
coração automóvel, não podià acréscimo de _serviço e um conve·z mais relevantes porque .e xemplo no traçado de unia lidos transportes
apesar de não vendermos dinha". E cita o caso do Metro do
estar mais de acordo. Em 2011, a . sequente . aumento do número
rectamente para -a Rússia, as
Porto e da ligação deste ao ae - · Urbanos de ~raga.
Do.ureca sofreu um violento inde trabalhadores". •
roporto que terá nascido mais ·
cêndio na única fábrica que· !isanções podem vir a ter impacpor obra dos actores· da região
to na Frulact, umá vez que vennha na altura e hoje, factura o
· Pedro Costa, ·
demos para a Danohe e a
do que propriamente devido à
dobro, (feçhou 2013 com um
responsável
vontade
do
Governo.
De
resto,
volume
de
negóciç)s
de'
oito
miNestlé". A Frulact, cujos m~r
· de recrutamento e
adianta ·que '!no caso dos
lhões de euros) e tem duas ullicados internacionais têm um
selecção da SUMA .
diz que "temos
transportes a questão da sinispes.o de 96% na empresa, não
dades fabris . Rui Lobo diz que .
vindo a desénvolver
está livre de "Vir a internacio- . tralidade tem de ·ser simplifi -·
- "tivemos de reagir rapidamente
. inovação
porque fomos apoiados pela se..:.·
cada. Há questões óbvias que
nalizar para um país onde esses
tecnológica
par:a minimizar
problemas se façam sentir". E estão a ser adoptadas como por
guradora e· porque tínhamos
· a sinistralidade".
clientes como a Renaúit e a PSA ·
adianta que "também isto é - exemplo, a redução do uso de
passível do espectro das seguratransporte próprio e taxar a
que não podiam esperar". •

Riscos·políticos s~o cada vez
1nais relevantes
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