Milão, 3 de Dezembro de 2007

No seguimento da Estratégia de Responsabilidade Corporativa da Sonae
Sierra

Certificação ambiental: Freccia Rossa
atinge objectivo
•

Certificado pela norma ISO 14001

•

Gestão do processo de construção de acordo com o Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) da Sonae Sierra

•

Abertura prevista para a Primavera de 2008

O centro comercial e de lazer Freccia Rossa, da Sonae Sierra, que tem a sua abertura ao
público prevista para a próxima Primavera, no centro da cidade de Brescia, obteve a
certificação ambiental ISO 14001, que diz respeito à gestão do processo de construção.
Atribuída pela Loyd`s Register Quality Association (LRQA), esta certificação é o resultado
da implementação das melhores práticas de gestão ambiental durante a fase de
construção, definidas pelo Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Sonae Sierra. O SGA,
em vigor desde 2005, cobre todas as actividades de negócio, e aplica-se a todos os países
onde a empresa opera. Tem como objectivo a minimização dos impactos ambientais e a
promoção contínua do desempenho da Sonae Sierra nesta área, de forma coerente,
eficaz, e acima de tudo sustentável.
Para a Sonae Sierra, o desenvolvimento de um “centro verde” começa na gestão diária do
trabalho de construção, que é realizado de forma eco-eficiente. Consumo limitado de
recursos naturais, redução do ruído e do trânsito, utilização de materiais ecológicos, a
gestão racional dos resíduos, a recolha selectiva de lixo directamente no local da obra:
tudo isto é tido em conta quando se definem os procedimentos que regulam o trabalho de
construção e, de uma forma geral, a inovadora abordagem ambiental da Sonae Sierra.
“Estamos muito orgulhosos deste feito. O Freccia Rossa é o nosso primeiro centro em
Itália a obter a certificação ambiental ISO 14001. Trata-se de um reconhecimento
importante e prestigiante do nosso empenho sistemático e a longo prazo na gestão
ambiental de todas as nossas iniciativas”, afirma Álvaro Portela, CEO da Sonae Sierra.
“Estamos convencidos de que um líder de um sector de negócios moderno também tem de
ser um líder em matérias ambientais. Um sistema de gestão ambiental correcto deve
integrar sempre a estratégia de uma empresa, melhorando assim o seu desempenho e
competitividade tanto em termos de controlo de custos como em termos de imagem. Um
sistema certificado aumenta o valor de mercado dos nossos centros comerciais e de lazer,
que devem ser um exemplo concreto das melhores práticas ambientais do sector”.
O Freccia Rossa será aberto ao público na Primavera de 2008, numa cerimónia oficial. O
centro terá 130 lojas, distribuídas por uma ABL de 30.000 m2. Localizado numa área de
influência de 580.000 habitantes, o Freccia Rossa será o maior centro comercial e de
lazer urbano em Itália.
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 47
Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil com um total de área
bruta locável (ABL) de mais de 1,8 milhões de m2. Actualmente, a Sonae Sierra está a desenvolver mais 13
projectos em Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, Grécia, Roménia e Brasil, com uma ABL total superior a
500.000 m2. Em 2006, a Empresa registou 402 milhões de visitas nos seus centros comerciais.

