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No âmbito da Responsabilidade Climática em Portugal

Sonae Sierra lidera ranking da Euronatura
A Sonae Sierra ocupa o primeiro lugar de um estudo levado a cabo pela Euronatura que
visa avaliar a performance de um conjunto seleccionado de empresas de diversos sectores
a operar em Portugal relativamente à sua capacidade de resposta ao desafio colocado
pelas alterações climáticas.
Este estudo, denominado “Alterações Climáticas e Gestão de Empresas: Índice de
Resposta”, abrangeu 31 empresas, tendo a Sonae Sierra obtido a melhor pontuação global
graças à sua política de gestão ambiental, que atribui uma significativa importância às
questões climáticas.
A Sonae Sierra, que participou voluntariamente neste estudo da Euronatura, lidera um
ranking que integra também entidades como a CIMPOR, segunda classificada, seguida da
Secil, Celbi, EDP Produção, Petrogal, Cinca, B&A, Somague, Portucel Soporcel, LIPOR e
Pingo Doce.
O primeiro lugar no estudo da Euronatura é mais um reconhecimento da política de
responsabilidade corporativa da Sonae Sierra, traduzida num empenho contínuo em
incorporar a gestão ambiental no desenvolvimento e gestão de cada centro comercial e de
lazer.
Neste âmbito, a Sonae Sierra lançou este ano o primeiro Relatório de Responsabilidade
Corporativa, que contém indicadores pormenorizados de desempenho económico, social e
ambiental, permitindo acompanhar os progressos registados pela empresa ao longo do
tempo.
Fruto da implementação das melhores práticas de gestão ambiental da Sonae Sierra, a
empresa foi pioneira nas diversas certificações ambientais obtidas em fase de construção a
nível nacional e internacional nomeadamente no LoureShopping (Loures), RioSul (Seixal),
Serra Shopping (Covilhã), Dos Mares (Múrcia), Luz del Tajo (Toledo) e Plaza Eboli (Madrid).
Este estudo foi desenvolvido pela Euronatura – Centro para o Direito Ambiental e
Desenvolvimento Sustentado, uma ONG especializada em investigação em ciência, política
e direito de ambiente, e partiu da premissa de que a responsabilidade climática é parte
integrante da responsabilidade social de todas as empresas, e não apenas daquelas
abrangidas pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão.

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 15 projectos em
Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil com uma ABL total superior a 600.000 m2.

