Lisboa, 23 de Dezembro de 2009

Índice ACGE Sectorial na 5ª edição

Sonae Sierra lidera ranking da
Responsabilidade Climática nas Empresas pela
4ª vez
•

Sonae Sierra em 1º lugar num conjunto de 50 empresas analisadas

•

A empresa tem o seu sistema de gestão ambiental certificado desde 2005 e 19
centros certificados em Portugal

•

Segunda distinção na área ambiental em 2009

A Sonae Sierra é, pela quarta vez em cinco anos de existência do estudo, líder do
ranking da “Responsabilidade Climática das Empresas: Índice ACGE Sectorial 2009”,
publicado pelo Euronatura – Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentado, reforçando o reconhecimento nacional e internacional do compromisso da
Empresa na área da Sustentabilidade.

Para alcançar esta posição foram determinantes os resultados demonstrados ao nível da
estrutura administrativa e supervisão das questões ambientais, da gestão e auditorias
ambientais, da divulgação das alterações climáticas e do inventário de gases com efeitos
de estufa.

Na sua 5ª edição o Ranking “Responsabilidade Climática: Índice ACGE Sectorial 2009”,
avalia a performance de cerca de 50 empresas que, no seu conjunto, são representativas
do sector financeiro, do sector dos transportes e do sector energético que estão
empenhadas no combate ao fenómeno das alterações climáticas.

O Índice torna possível a confrontação dos resultados das políticas de gestão das diversas
empresas, numa perspectiva de competitividade e melhoria do desempenho ambiental,
assumindo também uma dimensão de sensibilização e informação pública.

Reconhecimento na área ambiental
O forte compromisso da Sonae Sierra na área da Sustentabilidade tem sido amplamente
reconhecido internacionalmente. Em 2009, a Empresa foi distinguida nos “Sustainable
Energy Europe Awards” (SEE), uma iniciativa da Comissão Europeia, que visa premiar os
melhores e mais inovadores programas na área da sustentabilidade energética a nível
europeu. Esta distinção, na categoria “Market Transformation” reconhece a inovação da
empresa na área da sustentabilidade energética, através da implementação do conceito
pioneiro de “centro verde” no desenvolvimento e gestão dos seus centros.

Em 2008 a Sonae Sierra tinha já sido distinguida com o “Green Thinker Award”, atribuído
pela Expo Real e pela revista holandesa PropertyEU, reconhecendo a atitude pioneira da
Sierra nesta matéria e classificando-a como o “promotor mais sustentável da Europa”,
na área imobiliária.

Sobre a Sonae Sierra

A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em centros comerciais,
apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de lazer. A
Empresa é proprietária de 52 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha,
Grécia, Roménia e Brasil com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 2 milhões de m2.
Actualmente, a Sonae Sierra tem 2 projectos em construção e outros 10 novos projectos em
diferentes fases de desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil.
Em 2008, a Empresa registou 429 milhões de visitas nos seus centros comerciais.

