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DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Maia, Portugal, 18 de Março de 2009

Álvaro Portela confirmou a sua intenção de se retirar do cargo de CEO da Sonae Sierra no final
do mês de Março de 2010. A sua decisão de se retirar nessa data já era do nosso
conhecimento há vários anos e, de forma mais genérica, dos membros da equipa de topo da
Empresa.
O Álvaro dedicou muito tempo ao desenvolvimento da equipa de gestão ao longo dos anos e
ao planeamento das diferentes fases do plano da sua sucessão.
Somos extremamente privilegiados por termos beneficiado da dedicação e saber do Álvaro
Portela ao longo de 20 anos, liderando a equipa desde antes da abertura do nosso primeiro
centro comercial importante até à afirmação da empresa reconhecida internacionalmente,
como o é actualmente. O seu principal legado é a extraordinária equipa que construiu e
manteve ao longo do seu mandato, que nos permite encarar o futuro com confiança e
optimismo.
Ainda não é chegada a altura da despedida ou dos agradecimentos ao Álvaro por todos estes
feitos, já que ele irá permanecer no seu cargo de CEO por mais um ano, naturalmente
dedicando mais do seu tempo ao plano de sucessão e a garantir uma transição suave e eficaz.
O Conselho de Administração aprovou várias decisões importantes e propostas à Assembleia
Geral Anual, a serem implementadas a partir do dia 1 de Abril de 2009, que iniciarão a
próxima fase do plano de sucessão:
•

Fernando Oliveira passará da Sierra Developments para “Deputy CEO”;

•

Ana Maria Oliveira passará da Sierra Investments para a liderança da Sierra
Developments;

•

Pedro Caupers passará do Property Management & Leasing para a liderança da Sierra
Investments;

•

João Correia de Sampaio será nomeado membro do Conselho de Administração,
passando do Property Management & Leasing Iberia para as mesmas funções em toda
a Europa, incluindo “Key Accounts”.

Em conjunto com os outros Administradores Executivos, João Pessoa Jorge, Edmundo
Figueiredo e António Casanova, esta equipa está na Sonae Sierra, em média, há 18 anos e tem
um conhecimento do sector, experiência e motivação sem paralelo.
Álvaro Portela está empenhado em apoiar esta equipa para além de Março de 2010, e
concordou continuar a contribuir para o futuro desenvolvimento da Sonae Sierra na
capacidade de consultor.

O Conselho de Administração

