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Nova imagem, mais funcionalidades e melhores conteúdos

Sonae Sierra reformula o seu Portal Ambiente

A Sonae Sierra acaba de concretizar uma profunda reformulação do seu
Portal Ambiente (www.ambiente.sonaesierra.com) para assegurar uma mais
fiel adaptação à imagem corporativa da Empresa e, acima de tudo, para
introduzir um conjunto de conteúdos mais abrangentes e uma estrutura
mais funcional e flexível, tudo isto com o objectivo central de promover a
qualidade e a transparência da comunicação ambiental junto dos seus
“stakeholders”.
Para além das alterações ao nível do design e da respectiva imagem
gráfica, o Portal Ambiente da Sonae Sierra passa a incorporar um conjunto
de novas funcionalidades que atingem a máxima expressão ao nível da
melhoria da acessibilidade aos conteúdos, nomeadamente para utilizadores
com necessidades especiais.
Foram integradas diversas funções de acessibilidade que promovem de uma
forma flexível a acessibilidade dos conteúdos do portal a um universo
abrangente de utilizadores com necessidades especiais, bem como em
diferentes ambientes e situações e através de vários equipamentos ou
navegadores.
Algumas funções de acessibilidade introduzidas garantem a alteração do
tamanho do texto por opção do utilizador; possibilitam versões de
visualização alternativas uma delas de alto contraste; assegura a navegação
por teclado, etc. Todas estas funcionalidades estão descritas no documento
de Acessibilidade ("Acessibility Statement") disponibilizado na página de
entrada do Portal de Ambiente.
No que respeita aos conteúdos, a aposta feita visou alargar a informação a
todos os principais aspectos ambientais relacionados com as actividades
desenvolvidas no quadro do negócio da Sonae Sierra, procurando-se,
naturalmente, aprofundar toda a comunicação respeitante à estratégia de
gestão ambiental prosseguida pela Empresa e às medidas concretizadas
com vista a minimizar os impactes decorrentes da sua actividade.
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Tendo sido a primeira empresa do sector a assegurar, a nível mundial a
certificação ambiental pela Norma ISO 14001, a Sonae Sierra volta a ser
pioneira, ao disponibilizar, neste Portal Ambiente, os indicadores,
devidamente auditados, que atestam o progresso do desempenho ambiental
da Empresa nas principais áreas de impacte relacionadas com as suas
actividades de negócios.
Na promoção da interactividade com os seus visitantes, o Portal Ambiente
apresenta uma secção de recolha de opiniões sobre o exercício da
actividade de gestão ambiental prosseguida pela Empresa.
Recorde-se que o Portal Ambiente surgiu, na sua primeira formulação, em
2005, desde logo com o objectivo primeiro de divulgar externamente a
estratégia ambiental da Empresa.

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 43 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 550.000 m2. Em 2005, os seus centros
comerciais registaram mais de 400 milhões de visitas.

