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SONAE SIERRA 

 

GESTÃO VOLUNTÁRIA DO CARBONO 

Uma empresa carbonfree 

 

EMPRESA 

 

A Sonae Sierra é uma empresa especialista ao nível internacional em centros comerciais. 

A abordagem integrada à indústria dos centros comerciais inclui as actividades de 

investimento, desenvolvimento e gestão. Opera actualmente em Portugal, Espanha, Itália, 

Alemanha, Grécia e Brasil, sendo proprietária ou co-proprietária de 39 centros comerciais, 

num total de área bruta de mais de 1,4 milhões de metros quadrados, com mais de 6.100 

lojistas. Em 2004, os centros comerciais da Sonae Sierra registaram mais de 400 milhões 

de visitas. A Sonae Sierra está actualmente a desenvolver 13 novos projectos nos países 

acima referidos. A preocupação da Sonae Sierra com a inovação e com a eficiência 

económica e ambiental é notória, como se pode verificar pela certificação das suas obras 

de acordo com a Norma ISO 14001. Os centros comerciais, desde a construção à 

utilização, são geridos com base em apertados critérios de eficiência e protecção 

ambiental.  

 

PROJECTO 

 

Atenta aos sinais da comunidade, a Sonae Sierra apercebeu-se que as alterações 

climáticas são hoje um dos maiores desafios à sustentabilidade global, tomando a 

iniciativa pioneira de estabelecer uma estratégia de gestão voluntária do carbono. A 

Sonae Sierra torna-se assim na primeira empresa portuguesa a ostentar a marca 

Carbonfree – o selo da responsabilidade climática. A gestão voluntária do carbono implica 
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a implementação de três grandes tarefas: elaboração de um inventário das emissões de 

gases com efeito de estufa, identificação das potenciais medidas de redução de emissões 

desses gases e definição de um programa de comunicação, que inclua a sensibilização dos 

diversos stakeholders. O projecto-piloto serviu para testar metodologias e abordagens, 

que vão agora ser aplicadas a todos os centros comerciais e escritórios da empresa na 

Europa e América Latina. 

 

ENVOLVIMENTO 

 

A gestão voluntária do carbono na Sonae Sierra assume três grandes objectivos: 

conhecer a contribuição directa e indirecta da actividade da empresa nas alterações 

climáticas, de forma a permitir uma tomada de decisão informada e consciente quanto a 

estas matérias; reduzir, de acordo com o princípio do custo-eficácia, as emissões de gases 

com efeito de estufa através da identificação e implementação de medidas com esse 

objectivo; e sensibilizar todos os stakeholders para esta problemática, desde 

colaboradores a clientes e fornecedores, dando-lhes a conhecer as medidas que cada um 

pode tomar para contribuir para o esforço de luta contra as alterações climáticas. 

 

A Sonae Sierra não definiu ainda objectivos quantitativos, na medida em que a situação 

de referência de todo o universo da empresa ainda não é conhecida.  

 

ACTIVIDADES 

 

A fase-piloto deste projecto decorreu em 2004 e 2005, tendo as emissões sido estimadas 

relativamente ao ano de 2003. Foram analisadas nesta fase as instalações do Centro 

Colombo, os escritórios da Quinta do Lambert e a obra do RioSul Shopping e realizados os 

respectivos inventários de emissões. A experiência aqui adquirida permitiu posteriormente 

alargar a inventariação das emissões a todos os centros comerciais e escritórios da Sonae 

Sierra. 

 

A segunda fase do projecto visou a definição de medidas internas e externas para a 

efectiva redução de emissões. A Sonae Sierra está neste momento a analisar as 
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potenciais medidas identificadas, que serão implementadas nas mesmas instalações-piloto 

acima referidas. Posteriormente avaliar-se-á a possibilidade de se implementarem estas 

medidas em parte ou na totalidade do universo da empresa. 

 

Algumas das medidas actualmente em consideração incluem a inserção da variável das 

emissões de dióxido de carbono no conjunto de critérios definidos para a selecção de 

viaturas da frota da empresa (carros de serviço e carros atribuídos aos colaboradores); a 

formação dos colaboradores em eco-condução; a sensibilização dos clientes para uma 

maior utilização dos transportes públicos; e a utilização de fontes renováveis de energia.  

 

Neste momento está ainda a ser preparado um conjunto de iniciativas de comunicação 

que visam sensibilizar os stakeholders para a problemática das alterações climáticas.  

 

DIFICULDADES 

 

A Sonae Sierra está consciente que, em virtude do elevado grau de eficiência já 

alcançado, a implementação destas medidas poderá representar necessidades de 

investimento com ganhos pouco significativos em termos de redução de emissões. Nesse 

sentido, a empresa poderá avançar para a compensação parcial ou total das emissões 

associadas a algumas actividades, sempre que tal se justifique numa perspectiva de 

custo-eficácia. As diversas opções de compensação de emissões estão também a ser 

estudadas. 

 

A elaboração do inventário de gases com efeito de estufa, com a abrangência e exactidão 

que os standards internacionais exigem às empresas que se comprometem a gerir 

voluntariamente o carbono, é uma tarefa extremamente exigente no que diz respeito ao 

volume de informação necessária. Em virtude desta dificuldade, que exigiu o 

envolvimento de um elevado número de colaboradores, a Sonae Sierra tem vindo a 

optimizar o sistema de recolha de informação, de modo a ir melhorando 

progressivamente o rigor do inventário de emissões. 
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RESULTADOS  

 

O projecto-piloto visou sobretudo testar metodologias e abordagens, de modo a permitir 

extrair lições que permitissem depois alargar a iniciativa a todo o universo da empresa. 

Os resultados alcançados foram de tal forma positivos, que muitas das medidas pensadas 

estão já a ser implementadas em todos os departamentos da Sonae Sierra, tal como se 

pode verificar nos gráficos anexos. 

 

Mais informações em: www.sonaesierra.com 

 


