Maia, Portugal - 21 de dezembro de 2015

COP 21: “ L’ Appel de Paris”

Sonae Sierra junta-se ao Acordo de Paris no
âmbito do seu compromisso com a
Sustentabilidade
• “L’ Appel de Paris” junta entidades de todo o mundo num compromisso global para
conter as alterações climáticas
• Sonae Sierra junta-se a mais 800 organizações em todo o mundo que subscrevem
este apelo
• Empresa reforça as suas metas de sustentabilidade até 2020

A Sonae Sierra, especialista internacional em Centros Comerciais, juntou-se à iniciativa “L’
Appel de Paris”, que reúne entidades de todo o mundo para a prossecução dos objetivos
firmados no Acordo de Paris. O apelo, assinado por 800 organizações em todo o mundo,
preconiza a adoção do novo acordo climático do COP 21 de Paris, que representa um passo
fundamental para conter as alterações climáticas e pretende estimular uma transformação ao
nível do crescimento e desenvolvimento global e encetar um novo caminho para um futuro
estável e sustentável.

Este acordo assinala o compromisso de limitar a subida da temperatura em mais de 2º C. Até
ao momento, o apelo junta mais de 400 empresas, 120 investidores e 150 cidades e regiões de
todo o mundo que prometeram ajudar a implementar, rápida e eficazmente, o acordo universal
para as alterações climáticas e acelerar as mudanças transformadoras necessárias para
enfrentar este desafio.
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Elsa Monteiro, Diretora de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da Sonae
Sierra, realça a importância desta iniciativa e afirma que “a existência de um modelo de
negócio sustentável e comprometido com a criação de valor para o ambiente e para a
sociedade tem norteado a forma como encaramos a nossa atividade e trata-se de uma
preocupação que está sempre presente na conceção e desenvolvimento dos projetos e na
gestão operacional dos centros comerciais. A Sonae Sierra definiu, em 2011, um conjunto de
prioridades em matéria de impacto ambiental que vão de encontro aos desafios do futuro, e
que agora vemos reforçadas no Acordo de Paris, nomeadamente no que diz respeito ao nosso
compromisso de otimização dos recursos naturais e de poupança de energia, o que demonstra
que estamos alinhados com os desafios globais que o mundo enfrenta atualmente”.

Durante o ano de 2014, a Sonae Sierra investiu €4,6 milhões em iniciativas ambientais, que
proporcionaram uma diminuição significativa na utilização dos recursos com maior impacto no
negócio da Empresa. Os resultados do investimento continuado nesta área traduziram-se numa
importante redução da pegada ecológica da Empresa, nomeadamente, pela redução de 40% do
consumo de energia, desde 2002, e pela redução de 80% nas emissões de carbono desde 2005.

Neste âmbito do compromisso da Empresa em matéria de energia e clima, foram definidas as
seguintes metas para 2020:
•

Atingir uma redução de 85% nas emissões de GEE por m2 de Área Bruta Locável, até
2020, em relação ao nível de 2005;

•

Aumentar a eficiência energética das operações, com vista a atingir uma média de
consumo de eletricidade máximo de 400 kWh/m2 (mall e instalações sanitárias) por ano,
nos Centros Comerciais detidos pela Sonae Sierra, até 2020;

•

Implementar, até 2020, as medidas de adaptação às alterações climáticas identificadas
no estudo de alterações climáticas de 2013.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em Centros Comerciais, apaixonada
em criar experiências inovadoras de compra. A Empresa opera em 12 países em 4 continentes: Portugal,
Alemanha, Argélia Brasil, Colômbia, China, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos, Roménia e Turquia e está
também presente noutras geografias via prestação de serviços. A Sonae Sierra é proprietária de 46 centros
comerciais com um valor de mercado superior a 6 mil milhões de euros, gere e/ou comercializa 85 Centros
Comerciais com uma Área Bruta Locável de 2,4 milhões de m2 e cerca de 9.100 lojistas. Em 2014, registou
mais de 440 milhões de visitas nos centros comerciais que gere. Atualmente, a Sonae Sierra tem 7 projetos
em desenvolvimento, incluindo 3 para clientes, e outros 4 novos projetos em carteira.
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