Maia, Portugal - 18 de dezembro de 2013

Gala do “Green Business Index”

Sonae Sierra vence o Grande Prémio GBI pela
sua Performance Ambiental e mais quatro
prémios
• Sonae Sierra premiada em quatro das sete categorias
• A empresa é reconhecida como a que apresenta a melhor performance
ambiental

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, é a grande vencedora do Green
Business Index (GBI), o barómetro de Responsabilidade Ambiental Corporativa que avalia as
iniciativas Ambientais do setor empresarial na Roménia. Na gala deste ano, a Sonae Sierra
recebeu o prémio da empresa com melhor desempenho Ambiental e foi ainda a vencedora em
quatro

das

sete

categorias:

Edifícios,

Medidas

Ecológicas,

Utilização

dos

Recursos

e

Desenvolvimento Sustentável.
“É com grande satisfação que recebemos o reconhecimento do Green Business Index pelo bom
desempenho Ambiental da Sonae Sierra. Este prémio é o resultado do nosso esforço e a
confirmação de que estamos a gerir a nossa atividade com a perspetiva certa a longo prazo,
corretamente concentrados em três dimensões: económica, ambiental e social", afirmou Ingo
Nissen, Diretor de Desenvolvimento na Roménia.
O Grande Prémio do Green Business Index foi atribuído pelo desempenho Ambiental da Sonae
Sierra na Roménia ao longo de 2013. É um reconhecimento do trabalho da Empresa na melhoria
do seu desempenho Ambiental em várias áreas, tais como: consumo energético, gestão de
resíduos, qualidade da água e do ar, investimento em horas de formação de funcionários ou em
programas de responsabilidade corporativa para fornecedores e lojistas, bem como, na
contribuição para a Comunidade. Para além disso, o centro comercial River Plaza Mall, da Sonae
Sierra, recebeu a certificação ambiental ISO 14001 e o certificado “Energy Building”, ambos
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inéditos no setor na Roménia.
O Grande Prémio GBI é atribuído à empresa que demonstrar, durante o ano, a capacidade de se
tornar resiliente em termos de recursos e mais eficiente operacionalmente, transformando a sua
atividade num "Negócio Verde".

Sobre o “Green Business Index 2013”
O “Green Business Index” é uma ferramenta de avaliação das empresas romenas envolvidas na
preservação do Ambiente e dos recursos naturais. A estrutura do questionário do GBI e os
sistemas de pontuação e avaliação são criados por uma equipa independente de especialistas em
questões Ambientais. O “Green Business Index” foi fundado com o apoio do Ministério do
Ambiente e das Florestas da Roménia e atribui anualmente prémios em sete categorias, o
Grande Prémio GBI e os prémios de Excelência, dirigidos aos dois principais sectores da
indústria: produção/ indústria e serviços/ retalho.

Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em Centros Comerciais, apaixonada
em criar experiências inovadoras de compra. A Empresa é proprietária de 49 centros comerciais e está
presente em 12 países: Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia, Croácia, Turquia, Marrocos,
Argélia, Colômbia e Brasil. No total, a Sonae Sierra gere e/ou comercializa 85 Centros Comerciais com um
valor de mercado superior a 5,8 mil milhões de euros e uma Área Bruta Locável de 2,3 milhões de m2 com
cerca de 8.500 lojistas. Em 2012, a Empresa registou mais de 426 milhões de visitas nos Centros
Comerciais que gere. Atualmente, a Sonae Sierra tem 6 projetos em desenvolvimento, incluindo 4 para
clientes, e outros 4 novos projetos em carteira.
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