Maia, Portugal, 15 de Novembro de 2006
Sonae Sierra reforça a sua equipa de expansão

Sonae Sierra conta com novo Director de
Expansão
A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, nomeou Jorge
Morgadinho, que conta com uma vasta experiência no desenvolvimento de centros
comerciais, para a sua equipa de expansão. Jorge Morgadinho é, desde 1 de
Novembro de 2006, o Director de Expansão da Sonae Sierra para Novos Mercados.
Jorge Morgadinho, de 39 anos de idade, iniciou o seu percurso na Sonae Sierra em
1994 como arquitecto no projecto do Centro Colombo, tendo sido nomeado mais
tarde como gestor adjunto do desenvolvimento do Centro Vasco da Gama. Desde
1999, Jorge era responsável pela gestão de projectos de novos centros comerciais
em cidades como Málaga (Plaza Mayor), Toledo (Luz del Tajo) e Madrid (Plaza
Éboli). Ao longo dos últimos 17 meses tirou um Global Executive MBA, no IESE Universidad de Navarra, integralmente patrocinado pela Sonae Sierra.
Fernando Oliveira, Administrador responsável pela área de Expansão, enaltece o
novo papel de Morgadinho: "Estamos satisfeitos com o reforço da nossa equipa de
Expansão. O Jorge Morgadinho é um especialista no sector, com 12 anos de
experiência na Sonae Sierra, e o seu ‘know-how’ será uma mais-valia para a
expansão bem-sucedida das nossas actividades".

A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é uma empresa internacional especialista em centros comerciais,
apaixonada por introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais e de lazer. A Empresa é
proprietária ou co-proprietária de 40 Centros Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil
com um total de área bruta locável (ABL) de mais de 1.6 milhões de m2. Actualmente, a Sonae Sierra está a
desenvolver 15 projectos em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil com uma ABL total superior a
520.000 m2. Em 2005, os seus centros comerciais registaram mais de 400 milhões de visitas.

