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Entrega em Munique dos “European Property Awards 2007”

Sonae Sierra de novo distinguida como a melhor
empresa no sector de Centros Comerciais


Sonae Sierra já havia sido distinguida pelo júri dos “European Property
Awards” em 2005



Empresa europeia com o maior número de prémios internacionais

A Sonae Sierra voltou ontem a ser reconhecida, pelo júri dos prestigiados prémios
“European Property Awards 2007”, como a melhor empresa a operar na Europa no
desenvolvimento de Centros Comerciais e de Lazer. Com o objectivo de premiar as
empresas que operam na Europa e que mais se destacaram ao longo de 2007 nas diferentes
áreas do sector imobiliário, estes prémios são promovidos pelas revistas de imobiliário
Immobilien Zeitung (Alemanha) e Property Week (Reino Unido), e pela Feira Expo Real que
decorre em Munique, tendo os vencedores sido ontem à noite anunciados no decorrer de
uma cerimónia de gala realizada em Munique.
O Júri do prémio “European Retail/Leisure Developer 2007”, que contou com a
participação de jornalistas, empresários e especialistas europeus do sector do imobiliário,
voltou a considerar a Sonae Sierra, tal como já sucedera em 2005, como a empresa que
mais se destacou no mercado europeu de Centros Comerciais, destacando em particular a
sua capacidade de introdução de conceitos inovadores. Nesta categoria estavam também
nomeados os promotores ECE (Alemanha), Foruminvest (Bélgica), Multi Development
(Holanda) e Westfield (Austrália).
Álvaro Portela, CEO da Sonae Sierra, manifestou o seu natural contentamento por mais
esta distinção internacional, considerando que este prémio “demonstra que o trabalho
realizado pela equipe da Sonae Sierra no desenvolvimento e gestão de Centros Comerciais
e de Lazer é valorizado pelos principais especialistas europeus do sector”.
A Sonae Sierra é a empresa do sector que acumula até ao momento o maior número de
prémios internacionais, vendo assim uma vez mais reconhecido o seu esforço no
desenvolvimento de centros comerciais e de lazer, seja pelos seus conceitos de
arquitectura e design, pela introdução de novos sistemas de gestão, pela realização de
acções de marketing e comunicação originais, ou pelo seu exigente compromisso com a
sustentabilidade através de um inovador sistema de gestão de Responsabilidade
Corporativa.

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 46
Centros Comerciais e 1 Retail Park 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 12 projectos em Portugal, Espanha, Alemanha, Grécia e Brasil, com uma ABL total superior
a 400.000 m2. Em 2006, a Empresa registou 402 milhões de visitas nos seus centros comerciais.

