Informação à Imprensa - 11 de Outubro 2005
Entrega de prémios “European Property Awards 2005”

SONAE SIERRA reconhecida internacionalmente como a melhor
empresa europeia no sector de Centros Comerciais



Sonae Sierra distinguida pelo júri dos prémios “European Property
Awards”
Empresa europeia com o maior número de prémios internacionais.

A Sonae Sierra foi reconhecida como a melhor empresa europeia do ano no
desenvolvimento de Centros Comerciais pelo júri dos prémios “European Property
Awards 2005”. Com o objectivo de premiar as empresas europeias do sector que
mais se destacam na actividade imobiliária, os prémios são promovidos pelas
revistas de imobiliário Property Week (Grã-Bretanha) e Immobilien Zeitung
(Alemanha) e pela feira Expo Real de Munique.
O Júri do prémio “European Retail Developer” considerou a Sonae Sierra a
empresa que mais se destacou no mercado europeu de Centros Comerciais em
2004 e 2005, em particular pela introdução de conceitos inovadores no sector. Na
categoria estavam também nomeados a AM Developments, a Cório, a Rodamco e a
Klépierre.
O Júri contou com a participação de jornalistas europeus do sector do imobiliário,
membros da direcção das empresas como a Cushman & Wakefield, Healey & Baker
e Atis Real, e presidentes de associações do sector como o Urban Land Institute.
Álvaro Portela, presidente da Sonae Sierra, afirmou :“O prémio trouxe-nos uma
especial satisfação, pois demonstra que o trabalho realizado pela Sonae Sierra no
desenvolvimento, investimento e gestão de Centros Comerciais e de Lazer é muito
valorizado pelos principais especialistas europeus do sector. Como empresa
especialista em centros comerciais, sabemos que a nossa paixão pela inovação nos
obriga a traçar um futuro para os centros que procura antecipar as exigências dos
cidadãos”, acrescenta.
Acumulando até ao momento o maior número de prémios internacionais, a Sonae
Sierra vê reconhecido o seu esforço no desenvolvimento de centros comerciais
diferenciados, pela introdução de sistemas de gestão inovadores, realização de
acções de marketing e comunicação originais e pelo compromisso com o meio
ambiente.
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 ou coproprietária de 34 Centros Comerciais, em Portugal, Espanha, Itália e Brasil com um total de área bruta locável
(ABL) de mais de 1,4 milhões de m2. Actualmente, a Sonae Sierra está a desenvolver mais 16 projectos em
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil com uma ABL total superior a 620.000 m2.

