Maia - Portugal, 18 de julho de 2013

Crescimento na área de prestação de serviços

Sonae Sierra reforça atividade na Argélia
• Novo projeto com 30.000 m2 de Área Bruta Locável e 100 lojas
• A empresa fica responsável pela gestão e comercialização de cerca de 70.000 m2 de
Área Bruta Locável na Argélia

A Sonae Sierra, através da sua participada Sierra Cevital, acaba de reforçar a presença na
Argélia com a assinatura do quarto contrato de prestação de serviços na área dos centros
comerciais, neste país.

O contrato foi assinado com o grupo argelino Prombati, liderado por Rachid Khenfri, e prevê que
a Sierra Cevital seja responsável pela gestão e comercialização do novo projeto Park Mall, em
Sétif. Com abertura agendada para o ultimo trimestre 2014, o Centro terá um total de 30.000
m2 de Área Bruta Locável (ABL) e 100 lojas, das quais cinco serão de grande dimensão.

“O nosso portefólio de serviços tem vindo a aumentar na Argélia. Este contrato vem demonstrar
o sucesso do primeiro ano da atividade da Sierra Cevital no país, e reforça o nosso compromisso
com

investidores

locais

e

internacionais,

nas

áreas

do

desenvolvimento,

gestão

e

comercialização de centros comerciais”, afirma Vitor Nogueira, responsável pela Gestão de
Centros Comerciais na Argélia, Grécia, Itália e Marrocos e dos Serviços de Gestão de Centros
Comerciais para terceiros da Sonae Sierra.

Segundo o responsável da Prombati, Rachid Khenfri, o acordo “permite ao Park Mall usufruir de
um conhecimento e profissionalismo de nível internacional em termos de gestão de centros
comerciais. Através desta parceria pretendemos oferecer aos nossos clientes, lojistas e visitantes
os melhores serviços de gestão e criar uma experiência comercial única em Sétif”.
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Reforço de presença na Argélia
A Sonae Sierra entrou no mercado argelino em 2012 com a criação da Sierra Cevital, uma
empresa de prestação de serviços, desenvolvimento, gestão e comercialização de centros
comerciais.

A Sierra Cevital é resultado de uma parceria entre a Sonae Sierra e a Cevital, um grupo argelino
com interesses em diversas áreas de negócio, nomeadamente na indústria alimentar,
construção, fabrico de vidro e revenda automóvel. Mais recentemente lançou-se na grande
distribuição com a marca de hipermercados Uno, atualmente líder de mercado.

Atualmente, a Sierra Cevital gere e comercializa, para além do projecto agora anunciado, 3
centros comerciais neste país: o Uno Shopping Center - Mostaganem, com uma Área Bruta
Locável (ABL) de 11.811 m2, situado na província de Mostaganem; o Uno Shopping Center - Ain
Defla, situado a Norte da província de Ain Defla, com uma ABL de 14.184 m2, e o Uno Shopping
Center - Bouira, localizado na província de Bouira, com 12.313 m2 de ABL. Em conjunto, os 3
centros comerciais representam 92 lojas, incluindo 18 restaurantes e 2.700 lugares de
estacionamento, em 38.308 m2 de ABL.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em Centros Comerciais, apaixonada
por criar experiências inovadoras de compra. A Empresa é proprietária de 48 centros comerciais e está
presente em 11 países: Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia, Croácia, Marrocos, Argélia,
Colômbia e Brasil. No total, a Sonae Sierra gere mais de 70 Centros Comerciais com um valor de mercado
superior a 5,8 mil milhões de euros e uma Área Bruta Locável (ABL) de 2,3 milhões de m2 com cerca de
8.500 lojistas. Em 2012, a Empresa registou mais de 426 milhões de visitas nos centros comerciais que
gere. Atualmente, a Empresa tem 6 projetos em desenvolvimento, incluindo 4 para clientes, e outros 5
novos projetos em carteira.
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