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Pilares Ambiental e Social  

ALIADOS NA CONSTRUÇÃO DE 

CENTROS COMERCIAIS 

SUSTENTÁVEIS 

 

EMPRESA 

A Sonae Sierra é a especialista internacional em centros comerciais. Como empresa 

pioneira na combinação de compras com lazer, a Sonae Sierra tem paixão por 

trazer imaginação, inovação e emoção para o sector dos centros comerciais. A 

abordagem integrada ao negócio combina a propriedade, a promoção, a gestão e 

as actividades de serviços para terceiros baseadas no conhecimento, que 

acreditamos ajudar a criar destinos de topo para os consumidores.  

 

As operações da Sonae Sierra estendem-se a dois continentes e a sete países. No 

total, a 31 de Dezembro de 2009, a empresa detinha 51 centros comerciais e geria 

mais 17 centros, propriedade de entidades terceiras, com uma Área Bruta Locável 

(ABL) de mais de 2 milhões de metros quadrados. 

 

Em termos globais, é empregadora de aproximadamente 1 150 colaboradores 

directos, apresentando um resultado líquido operacional de 180,3 milhões de euros 

e mais de 8 900 contratos estabelecidos com lojistas.  

 

Embora a crise financeira de 2008 se tenha transformado numa crise económica 

mundial em 2009, a Sonae Sierra manteve um crescimento sustentado, embora a 

um ritmo moderado quando comparado aos anos anteriores, continuando a ser 

reconhecida pela sua liderança como promotora e gestora de centros comerciais 

ambientalmente avançados e sustentáveis. A título de exemplo, o conceito de 
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“Centro Verde” da Sonae Sierra foi considerado como excelente nos Sustainable 

Energy Europe Awards promovidos pela Comissão Europeia. 

 

ENVOLVIMENTO 

Muitos podem pensar que a Responsabilidade Corporativa (RC) perdeu importância 

junto da comunidade empresarial, em resultado da actual situação económica 

mundial, contudo para a Sonae Sierra a RC continua a fazer parte da sua estratégia 

global. A empresa continua focada no equilíbrio das suas principais nove áreas de 

impacte - Energia e Clima, Água, Resíduos, Biodiversidade e Habitats, 

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

Saúde. Estas áreas de impacte são geridas através de um sistema de gestão de RC, 

que tem por base um modelo cíclico que ajuda a alcançar melhorias contínuas ao 

nível do desempenho nestas áreas. É efectuado um acompanhamento anual do 

progresso em termos de RC, através de indicadores-chave de desempenho, metas 

anuais e outros mecanismos, de modo a assegurar que os objectivos de longo 

prazo definidos são atingidos. 

 

ACTIVIDADES 

Das nove áreas de impacte mencionadas anteriormente, quatro referem-se ao pilar 

ambiental. Por este meio, a Sonae Sierra está empenhada em preservar o 

Ambiente para as gerações actuais e futuras, utilizando progressivamente a 

eficiência ambiental como ponto de referência para a gestão e a competitividade do 

seu negócio. A Sonae Sierra implementa um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

que permite monitorizar e controlar o cumprimento de todos os compromissos e 

objectivos ambientais estabelecidos. O SGA inclui os Environmental Standards for 

Retail Developments (ESRD), que consistem em 190 requisitos baseados na vasta 

experiência da empresa, nas melhores soluções de mercado disponíveis e em 

sistemas de certificação internacionais como o LEED e o BREEAM. 

 

Em Manaus, no Brasil, não obstante o facto dos novos edifícios não estarem 

sujeitos a regulamentos e normas de eficiência energética tão restritivas como na 



 

BCSD PORTUGAL 3 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

Europa, aplicámos os nossos ESRD na construção do Manauara Shopping, 

inaugurado em 2009.  

 

Decorrente dos inúmeros desafios locais, este projecto não cumpriu com todos os 

requisitos críticos dos ESRD. De qualquer forma, a equipa de projecto superou 

estes desafios para alcançar a certificação ISO 14001 da fase de construção, e 

incorporou uma série de funcionalidades ambientais no edifício do Manauara 

Shopping, entre as quais se destacam a instalação de sistemas de energia 

renovável (painéis fotovoltaicos); a instalação de equipamento de elevada eficiência 

energética (chillers e iluminação); grandes fachadas em vidro destinadas a 

maximizarem a luz natural; um sistema de recolha de águas pluviais para reuso na 

irrigação do centro, combate a incêndios e sistema de limpeza; instalação de uma 

estação de tratamento de efluentes, a ser utilizado para as águas das casas de 

banho e irrigação; e a construção de uma área de mais de 3 000 m2 de espaços 

verdes em que se mantiveram dezenas de buritis.  

 

Sendo as Comunidades e os Visitantes, uma das nove áreas de impacte do negócio 

da Sonae Sierra não se poderia deixar de ter em consideração, durante a fase de 

construção e desenvolvimento deste centro comercial, a cultura, a comunidade 

local e a relevância ecológica da região. Deste modo, foram contratados artistas e 

artesãos locais para projectar e produzir inúmeros objectos decorativos, 

promovendo a importância ecológica da Amazónia e o enriquecimento da 

experiência dos visitantes do Manauara Shopping. Esta iniciativa foi louvada pela 

comunidade local, tendo adicionalmente sido criada uma parceria com o Instituto 

Amazónia destinado a promover a arte e cultura local no Manauara Shopping.  

  

RESULTADOS 

A sustentabilidade de um negócio é caracterizada pela capacidade de uma empresa 

fomentar na sua actividade um equilíbrio perfeito entre os pilares económico, 

ambiental e social.  
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O negócio da Sonae Sierra é pautado e sustentado por este conceito, sendo 

exemplo claro deste facto o desenvolvimento do Manauara Shopping. 

 

A nível Ambiental, este centro comercial obteve a certificação ISO 14001 (para a 

fase de construção) do seu Sistema de Gestão Ambiental, tendo sido 

implementadas um conjunto de medidas destinadas a maximizar a eficiência 

ambiental e minimizar os impactes da actividade. Muitos são os benefícios futuros 

estimados decorrentes destes desenvolvimentos, sendo possível destacar, a 

geração anual de 45 300 kWh de energia, a minimização de 13,1 toneladas de CO2 

e a reutilização diária de 500 m3 de água proveniente das casas de banho e dos 

sistemas de irrigação do centro comercial.  

 

A nível Social, as parcerias desenvolvidas com os artistas, artesãos e entidades 

locais resultaram em trabalhos extremamente interessantes, dos quais destacamos 

o desenvolvimento de quatro esculturas em madeira que retratam a fauna 

amazónica e que são exibidas nos corredores do centro; a utilização de fibras 

vegetais para forrar as esteiras do tecto da restauração; a produção de cinco 

esculturas gigantes de aço de animais da Amazónia; e o desenvolvimento de um 

projecto paisagístico com 24 pequenas canoas esculpidas em madeira de cedro. 

Aliando a viabilidade económica com a preocupação ambiental e social, 

desenvolvemos um centro comercial sustentável, o Manauara Shopping. 

 

 


