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A Sonae é uma empresa de Retalho, com duas grandes parcerias nas áreas de Centros Comerciais 
(Sonae Sierra) e Telecomunicações (Sonaecom). No final de 2013, a Sonae atingiu um volume de 
negócios de cerca de 4,8 mil milhões de euros. A empresa tem como objetivos estratégicos: a 
internacionalização, a diversificação do estilo de investimento e a alavancagem e reforço da base 
de ativos e competências. 
Saiba mais em www.sonae.pt. 
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CDP distingue qualidade do reporte ambiental da Sonae e desempenho ambiental de excelência 

 
SONAE FOI A ÚNICA EMPRESA PORTUGUESA A SER 

DISTINGUIDA NAS DUAS VERTENTES DE REPORTE E 
DESEMPENHO AMBIENTAL 

 
As boas-práticas de reporte de informação ambiental da Sonae foram distinguidas a nível mundial 

pela organização não-governamental Carbon Disclosure Project (CDP). Pelo segundo ano 

consecutivo, a Sonae é a única empresa portuguesa a integrar os dois rankings da análise: o “CDP 

Iberia 125 Climate Performance Leadership Index 2013” sobre o desempenho ambiental e o “CDP 

Iberia 125 Climate Discloser Leadership Index” sobre a qualidade da informação publicada.  

Catarina Oliveira Fernandes, diretora de Comunicação, Marca e Responsabilidade Corporativa da 

Sonae, realça: “A Sonae é uma long living company e desde o início que tem integrado preocupações 

ambientais e de sustentabilidade no desenvolvimento dos seus negócios. Esta dupla distinção é um 

enorme orgulho porque por um lado reforça a nossa certeza de que estamos no caminho certo e por 

outro motiva-nos a continuar empenhados em melhorar a nossa pegada ecológica, implementando 

medidas de eficiência e comunicando os impactos de forma clara e transparente.” 

O estudo “CDP Iberia 125 Climate Change Report 2014” destaca a Sonae como “Líder Mundial no 

Combate às Alterações Climáticas” devido às suas ações para reduzir as emissões de carbono, que 

reduziram 18% no último exercício, e para mitigar os impactos da atividade no clima. A avaliação 

envolveu cerca de 2.000 empresas cotadas a nível mundial, entre as quais 125 ibéricas. Esta análise 

foi solicitada por um conjunto de 767 investidores institucionais que gerem ativos avaliados em 92 

triliões de dólares. 

Paul Simpson, CEO do CDP, afirma: “As emissões de gases com efeito de estufa a nível global 

continuam a aumentar e enfrentamos um grande risco financeiro se não as mitigarmos. A 

necessidade de dados sobre os impactos corporativos nas mudanças climáticas, e de estratégias 

para as reduzir, nunca foi tão grande. Por essa razão, congratulamos as empresas [entre as quais a 

Sonae] que alcançaram uma posição no Climate Disclosure Leadership Index. Estas empresas estão a 
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responder à crescente necessidade de informação ambiental e devem inspirar os outros a segui-las”. 

A Sonae é a única empresa no setor do retalho na Península Ibérica a a ser distinguida com o nível A no 

que respeita à sua performance climática. O investimento realizado por estas empresas em medidas de 

eficiência ambiental permitiu reduzir as suas emissões em 33 milhões de toneladas no último exercício, 

ao mesmo tempo que alcançaram resultados financeiros impressionantes, demonstrando que um futuro 

com menos carbono não significa menores resultados. A Sonae é também uma das poucas empresas a 

nível mundial, e a única portuguesa, a conjugar este forte desempenho ambiental com a transparência 

no reporte da informação ambiental, onde alcançamos uma pontuação de 99 em 100. 

 

Sobre o CDP  

O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos que fornece o único sistema global para 

empresas e cidades de medição, divulgação, gestão e partilha de informação ambiental vital. O CDP 

trabalha com os vários agentes do mercado, incluindo 767 investidores institucionais com ativos de 92 

triliões de dólares, para motivar as empresas a divulgar seus impactos sobre o meio ambiente e os 

recursos naturais e tomar medidas para reduzi-los. Mais informações em www.cdp.net  

http://www.cdp.net/

