Milão, Itália - 30 de janeiro de 2014

Centro Comercial Le Terrazze obtém certificação
conjunta pelas normas ISO 14001 e OHSAS 18001

•

Certificações pela norma Ambiental ISO 14001 e pela norma de gestão
da Segurança e Saúde no trabalho OHSAS 18001 emitidas pela Lloyd’s
Register Quality Assurance

• 87% dos centros comerciais do portefólio da Sonae Sierra têm a
certificação ISO 14001 e 60% têm a certificação OHSAS 18001
O centro comercial Le Terrazze, detido e desenvolvido pela Sonae Sierra e pela ING, localizado
em La Spezia (Itália), obteve as certificações ISO 14001 e OHSAS 18001 em simultâneo, pela
correta gestão dos sistemas Ambiental e de Segurança e Saúde durante a fase de operação.
O Sistema de Gestão Ambiental do Centro Comercial Le Terrazze foi concebido para melhorar a
eco-eficiência, controlar os impactos Ambientais mais relevantes decorrentes da atividade do
Centro e reforça o empenho da Empresa na melhoria da eficiência das suas operações e no
aumento do valor do ativo, do ponto de vista imobiliário. Graças a uma avaliação contínua, o
consumo de energia e água e o desempenho de reciclagem do centro comercial foram
regularmente medidos, o que nos permite adotar todas as medidas necessárias para otimizar o
consumo diário.
Esta visão, ligada ao crescimento sustentável da organização, caracteriza todos os centros
comerciais geridos pela Sonae Sierra, e em conjunto com uma atenção minuciosa às questões
de Segurança e Saúde, permitiu ao Le Terrazze obter estas duas importantes certificações
internacionais. À data de 31 de dezembro de 2013, 87% dos centros comerciais da Sonae
Sierra tinham obtido certificações pela norma Ambiental ISO 14001 e 60% tinham obtido
certificações pela norma de gestão da Segurança e Saúde no trabalho OHSAS 18001.
José María Robles, Diretor Geral responsável pela Gestão de Centros Comerciais da Sonae
Sierra em Itália, comentou: "Desde há muito que o centro comercial tem um compromisso
profundo com o Ambiente e com a Segurança e Saúde. Estamos muito orgulhosos pelas duas
certificações internacionais que demonstram os nossos esforços de melhoria de eficiência e para
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nos tornarmos mais resilientes em termos de recursos, contribuindo simultaneamente para a
segurança e bem-estar dos nossos visitantes, lojistas, fornecedores e funcionários. Manteremos
este rumo sempre com o objetivo de melhorar a nossa capacidade de criar valor acrescentado
para toda a comunidade."
A ISO 14001 é uma norma internacional desenvolvida pela International Organization for
Standardization (ISO), que fornece diretrizes comuns a serem seguidas por uma organização
que precise de melhorar o seu sistema de gestão Ambiental. A Certificação ISO 14001 não é
obrigatória, mas sim uma decisão voluntária de uma organização que decide controlar o
impacto da sua atividade e que assume um compromisso sistemático para a redução desse
impacto, ajustando os seus comportamentos à norma europeia.

Por seu turno, a OHSAS 18001 avalia a aplicação voluntária de um sistema de controlo para a
Segurança e Saúde no local de trabalho, para além do respeito obrigatório pela legislação em
vigor. A OHSAS 18001 é considerada uma das mais importantes normas mundiais na área da
Segurança e Saúde.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em Centros Comerciais, apaixonada em criar
experiências inovadoras de compra. A Empresa é proprietária de 47 centros comerciais e está presente em 12 países:
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia, Turquia, Azerbaijão, Marrocos, Argélia, Colômbia e Brasil. No
total, a Sonae Sierra gere e/ou comercializa 81 Centros Comerciais com um valor de mercado superior a 5,8 mil
milhões de euros e uma Área Bruta Locável de 2,3 milhões de m2 com cerca de 8.500 lojistas. Em 2012, a Empresa
registou mais de 426 milhões de visitas nos centros comerciais que gere. Atualmente, a Sonae Sierra tem 6 projetos
em fase de construção, incluindo quatro para terceiros, e quatro novos projetos em diferentes fases de
desenvolvimento.

Sobre a ING
A ING é uma instituição financeira global de origem holandesa que oferece serviços bancários, investimentos, seguros
de vida e de pensões para satisfazer as necessidades de uma base mais ampla de consumidores. A ING Real Estate &
Others, www.ingrealestate.com, combina as atividades residuais da ING Real Estate Development, ING Real Estate
Investment Management e as atividades de comercialização globais da ING em 10 países europeus.
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