Maia, Portugal – 6 de dezembro de 2016

Sob o mote “Um sorriso em cada criança”

Centros Comerciais da Sonae Sierra lançam
campanha solidária e levam sorrisos a milhares
de crianças neste Natal


Iniciativa apoiará milhares de crianças de 45 instituições na Europa, das quais
33 são portuguesas



Campanha estará patente em 21 Centros Comerciais de Portugal continental e
ilhas entre os dias 6 e 18 de dezembro



Objetivo é convidar os visitantes a realizarem os sonhos das crianças das
instituições apoiadas ao oferecerem o presente que cada uma deseja para este
Natal

A Sonae Sierra, Empresa internacional dedicada a servir as necessidades de investidores de
retalho imobiliário, vai levar a cabo nos Centros Comerciais que gere, a realização de uma
Campanha Solidária de Natal, de 6 a 18 de dezembro de 2016, que irá apoiar 33
instituições de solidariedade social.
A Campanha decorrerá em 21 Centros Comerciais1 localizados de norte a sul do país, incluindo
Madeira e Açores, e tem como objetivo promover a solidariedade junto dos visitantes,
convidando-os a realizarem os sonhos de crianças e jovens das instituições apoiadas2, ao
oferecerem o presente que cada uma deseja receber neste Natal. No total estão abrangidas
milhares de crianças e jovens com idades dos 0 aos 19 anos.
A iniciativa estará ainda presente em mais 12 Centros Comerciais da Sonae Sierra localizados
em Espanha, Itália e Alemanha, que apoiarão 12 instituições de solidariedade social.
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Sob o mote “Aqui vamos colocar um sorriso em cada Criança”, a Campanha pretende
sensibilizar todos os visitantes dos Centros para a doação de um brinquedo novo, para que
nenhuma das crianças apoiadas pelas instituições abrangidas fique sem um presente neste
Natal.
Para participar nesta Campanha, os interessados deverão dirigir-se à árvore de Natal ou ao
local definido para o efeito nos Centros abrangidos pela iniciativa, escolher um dos cartões
deixados pelas crianças – que contém o nome, idade e qual o presente que gostaria de
receber. Após a aquisição do presente, o cliente pode fazê-lo acompanhar de uma mensagem
personalizada destinada à criança que vai receber o presente, para que a iniciativa tenha um
carácter ainda mais humanizado e promova a criação de laços de solidariedade na
comunidade.
Para Manuela Calhau, Diretora de Marketing e Inovação da Sonae Sierra para a
Europa e Novos Mercados, “ao receberem diariamente milhares de visitantes, os Centros
Comerciais que gerimos reúnem todas as condições para incentivarem as pessoas a fazer uma
pequena diferença na vida de uma criança, num período tão especial como é o Natal.
Acreditamos que, com um gesto simples e a colaboração de todos, podemos garantir que
nenhuma criança ou jovem das instituições localizadas na área de influência destes centros
comerciais fique sem o presente que desejou. E, com isso, vamos poder colocar um sorriso em
cada uma destas crianças e jovens.

1

Centros abrangidos pela campanha em Portugal:

Zona Norte e grande Porto: 8ª Avenida, ArrábidaShopping, GaiaShopping, GuimarãeShopping,
MaiaShopping, NorteShopping, Nova Arcada, SerraShopping e ViaCatarina Shopping.
Zona Centro e grande Lisboa: CascaiShopping, CoimbraShopping, Centro Colombo, Centro Vasco da
Gama, LeiriaShopping, LoureShopping e RioSul Shopping.
Zona Sul e ilhas: AlbufeiraShopping, AlgarveShopping, C. C. Continente de Portimão, MadeiraShopping
e Parque Atlântico.
2Instituições

beneficiárias da campanha em Portugal:

Zona Norte e grande Porto: Centro de Acolhimento Temporário Irmãs Passionistas (Santa Maria da
Feira); Centro de Acolhimento Temporário Oliveira Júnior da Santa Casa da Misericórdia; Aldeias SOS de
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Gulpilhares; Associação Protetora da Criança; Tenda do Encontro; Centro de Acolhimento Nossa Senhora
da Misericórdia; Associação de Apoio à Criança; Centro Juvenil de S. José; Oficinas de S. José em Braga;
A Causa da Criança; Casa do Caminho; Abrigo de S. José; Lar de Infância e Juventude Casa do Menino
Jesus – Covilhã; Casa de Cedofeita e Casa do Vale, ambas da Associação CrescerSer.
Zona Centro e grande Lisboa: Aldeia S.O.S. de Bicesse; ADAV Coimbra; Rute – Associação de
Solidariedade Social - Creche de Carnide; Rute – Associação de Solidariedade Social - Programa Escolhas
da Pontinha; Lar Maria Droste (Carnide); Retrocas (Benfica); Casa da Alegria (Carnide); Ajuda de Berço
(Monsanto Alcântara); Fundação António Silva Leal – Lar e Centro de Emergência Social (Carnide);
ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Região da Marinha Grande; Vida
Plena – Associação de Solidariedade Social; Santa Casa da Misericórdia de Loures; Infantário Pica Pau
(Centro Paroquial de Arrentela) e Espaço Crescer - Associação Vida Abundante.
Zona Sul e ilhas: Santa Casa da Misericórdia de Albufeira; Lar Bom Samaritano; Centro Comunitário da
Nogueira e Instituto de Apoio à Criança.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é uma Empresa internacional dedicada a servir as necessidades de investidores
de retalho imobiliário. A Empresa opera em 13 países, fornecendo serviços em geografias tão diversas como Portugal,
Alemanha, Argélia, Brasil, Colômbia, Eslováquia, Espanha, Grécia, Itália, Marrocos, Roménia, Rússia, Tunísia e
Turquia. A Sonae Sierra é proprietária de 45 Centros Comerciais com um valor de mercado de 6 mil milhões de euros,
gere e/ou comercializa 81 Centros Comerciais com uma área bruta locável de 2,3 milhões de m2 e cerca de 9000
lojistas. Em 2015, a Empresa registou mais de 430 milhões de visitas nos Centros Comerciais que gere. Atualmente, a
Sonae Sierra tem 12 projetos em desenvolvimento, incluindo quatro para clientes, e outros seis novos projetos em
carteira.
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