
 

BCSD PORTUGAL 1 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

 

 

 

Formas alternativas de melhorar ainda 

mais a Gestão de Resíduos 

MELHORAR O DESEMPENHO AMBIENTAL 

 

EMPRESA 

A Sonae Sierra é a especialista internacional em centros comerciais, apaixonada por 

introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais. A abordagem 

integrada à indústria de centros comerciais seguida pela Empresa, inclui as 

actividades de propriedade, promoção e gestão, tendo por objectivo a criação de 

“destinos de eleição” para os consumidores. A 31 de Dezembro de 2008, a Sonae 

Sierra detinha 50 centros comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, 

Grécia, Roménia e Brasil, com uma Área Bruta Locável (ABL) de mais de 1,9 

milhões de metros quadrados.  

 

A operar em sete países a Sonae Sierra conta já com 1.141 colaboradores directos, 

apresentando um resultado líquido operacional de 179,3 Milhões de Euros e mais 

de 8.455 contratos estabelecidos com lojistas.  

 

Ao longo dos anos a Sonae Sierra tem vindo a receber notáveis prémios na sua 

área de negócio, tendo sido galardoada recentemente com o primeiro “Green 

Thinker Award”, que distingue a empresa de promoção imobiliária com a melhor 

estratégia ambiental na Europa. 

 

ENVOLVIMENTO 

A visão da Sonae Sierra consiste em ser o melhor especialista internacional 

sustentável em centros comerciais, tendo como missão a criação de valor para os 

accionistas, através do negócio de centros comerciais, tendo simultaneamente em 
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consideração as responsabilidades sociais para com outros importantes 

stakeholders e o Ambiente. 

 

A Sonae Sierra acredita firmemente que este equilíbrio é determinante para o 

desenvolvimento sustentado da Empresa. 

 

Para alcançar o desenvolvimento sustentado e as melhorias contínuas nas suas 

áreas de impacte (Alterações Climáticas, Água, Resíduos, Uso do Solo, 

Fornecedores, Lojistas, Comunidades e Visitantes, Colaboradores e Segurança e 

Saúde) a Sonae Sierra baseia-se no seu Sistema de Gestão de Responsabilidade 

Corporativa. 

 

PROJECTO 

Sendo os Resíduos uma das áreas de impacte da Empresa, e uma vez que as suas 

actividades comerciais são susceptíveis de criar, directa e indirectamente, grandes 

quantidades de resíduos, a Sonae Sierra atribui grande importância a uma gestão 

de resíduos eficaz. 

 

A principal prioridade consiste em aumentar a quantidade de resíduos reciclados, 

valorizados e reutilizados e, em última análise, reduzir a quantidade de resíduos 

enviados para aterro. 

 

Nos últimos oito anos, a Sonae Sierra obteve reduções significativas na quantidade 

de resíduos enviados para aterro. Este resultado deve-se principalmente aos 

esforços para aumentar as taxas de reciclagem, maximizando a separação de 

resíduos na fonte para que possam ser reciclados, procurando novas oportunidades 

para a reciclagem de resíduos e desenvolvendo actividades de sensibilização e 

formação para os colaboradores, lojistas e prestadores de serviços. Na fase de 

construção, a gestão dos resíduos tem incidido sobre a reutilização dos resíduos 

gerados e a sua separação na fonte, a fim de maximizar as taxas de reciclagem, 

valorização e reutilização. 
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Na sequência dos relatórios dos estudos de caracterização de resíduos realizados 

em anos anteriores, o ArrábidaShopping em Portugal apercebeu-se de que uma 

quantidade significativa de material reciclável continuava a ser enviada para aterro. 

O assunto foi investigado, tendo-se concluído que os cinemas do centro comercial 

não dispunham, no local, de uma infra-estrutura de separação de resíduos 

adequada. Assim a equipa de gestão do ArrábidaShopping decidiu criar uma área 

específica para gerir todos os resíduos produzidos pelos cinemas, com contentores 

específicos para diferentes fluxos de resíduos. 

 

Adicionalmente, foi criada uma sala específica para aperfeiçoar este processo de 

separação, que permite a valorização de resíduos orgânicos e de alguns resíduos de 

embalagens anteriormente enviados para aterro. 

 

A área de gestão de resíduos foi criada em Julho e a sala de resíduos em Outubro.  

 

RESULTADOS 

Ambas as iniciativas desenvolvidas pelo ArrábidaShopping, contribuíram para uma 

melhoria continua na performance ao nível da gestão de resíduos. Por exemplo, a 

taxa de reciclagem deste centro comercial antes da implementação destas medidas 

era de 46% (Janeiro a Junho de 2008), sendo que, nos dois últimos trimestres de 

2008 a taxa de reciclagem subiu para 53% e 58% respectivamente. Foi também 

alcançada uma redução na quantidade (média) de resíduos enviados para aterro 

em 13 toneladas por mês. Por último, foi estimado um aumento anual das receitas 

de reciclagem de resíduos em aproximadamente 4.900 Euros, tendo também sido 

estimada uma poupança média anual, dos resíduos enviados para aterro, no valor 

de 11.200 Euros. 

Em termos Globais a Sonae Sierra aumentou a taxa média global de reciclagem de 

35% em 2007 para 42% em 2008 (representando um aumento de 20%), e reduziu 

a taxa global de resíduos enviados para aterro em 13%, o que permitiu cumprir 

integralmente as metas estabelecidas para a área de impacte – Resíduos. 

 


