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CUSHMAN & WAKEFIELD LANÇA INICIATIVA “SUSTAINABLE COMMUNITY”

A consultora imobiliária global Cushman & Wakefield (C&W) lançou hoje o programa
“sustainable community” (comunidade sustentável), no âmbito da implementação das políticas
de sustentabilidade e responsabilidade social, económica e ambiental nos edifícios que gere.
Esta iniciativa vem na sequência do sucesso do projeto implementado, pela C&W, em Setembro
do ano passado num dos empreendimentos geridos pela consultora, o Art’s Business & Hotel
Centre, no Parque das Nações. Este projeto visava transformar o local num espaço inovador em
termos de vivência e bem-estar. Mais do que um local de trabalho, pretendia-se que o Art’s fosse
um espaço que tornasse a vida de quem lá “habita” ainda mais fácil e equilibrada, potenciando o
sucesso pessoal e empresarial sustentável.
Hoje, e com o mesmo intuito, foi lançado este programa em 7 edifícios geridos pela C&W
localizados no Parque das Nações. Ao Art’s (propriedade da Credit Suisse) juntam-se os
edifícios Central Office (Pramerica), Torre dos Oceanos (Standard Life), Torre Fernão
Magalhães (Credit Suisse), Mar Vermelho (Commerz Real), Espace e Explorer (Pramerica).
“Sustainable community” é um projeto da Cushman & Wakefield, que pretende comunicar, de
uma forma criativa e inovadora, as boas práticas de sustentabilidade que a consultora adota no
âmbito da sua atividade de gestão de imóveis. Tem por base o princípio que a gestão de um
empreendimento deve ser ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e
culturalmente diversa.
Segundo Fátima Machado do departamento de gestão de imóveis da C&W, “Pretendemos assim
criar uma comunidade empresarial de pessoas ativas, responsáveis e conscientes do impacto das
suas ações em si próprios, na economia, sociedade e ambiente. Queremos informar, inspirar,
dinamizar espaços, envolver os ocupantes dos edifícios no conceito. Estamos empenhados em
ajudar a garantir um futuro melhor e mais sustentável para todos através do exemplo, da
sensibilização e da assessoria que prestamos.”
No âmbito deste projeto, terão lugar ao longo do ano, diversas iniciativas de promoção do bemestar e consciência individual e da empresa, nomeadamente concertos de jazz à hora de almoço,
grupos de jogging ao fim da tarde, ações de sensibilização, celebração de dias internacionais,
projetos de inserção social, promoção de novas opções de mobilidade incluindo disponibilização
de bicicletas, entre outras.
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Estas ações, em conjunto com as usuais iniciativas de poupança de energia e de utilização de
soluções “verdes”, permitem tornar os espaços empresariais mais sustentáveis para quem os
explora, detém e ocupa.
Para a implementação e sucesso deste projeto, a C&W conseguiu o apoio dos vários
proprietários e inquilinos dos referidos edifícios, assim como de outras empresas sedeadas no
Parque das Nações.
O objetivo será estender esta iniciativa a todos os edifícios geridos pela Cushman & Wakefield,
criando uma forma inovadora e ainda mais sustentável de gestão imobiliária.
Para mais informações sobre a “comunidade sustentável” visite o website
http://www.sustainablecommunity.pt/wordpress/ ou a página de facebook
http://www.facebook.com/sustainablecommunityproject

Para mais informações contactar:
Filipa Mota Carmo
Cushman & Wakefield
Telef: 213 219 548
Fax: 213 432 117
Email: filipa.carmo@eur.cushwake.com

Nota para os editores:

A Cushman & Wakefield é a maior empresa privada de serviços imobiliários do mundo. Fundada em
1917, a firma tem 234 escritórios em 61 países, contando com mais de 13.000 profissionais de imobiliário
e representando um grande número de clientes desde pequenas a grandes empresas. A Cushman &
Wakefield fornece uma gama completa de serviços dentro de cinco áreas base: Serviços Transacionais,
que inclui representação de inquilinos nos setores imobiliários de escritórios, industrial e retalho; Capital
Markets, inclui, compra e venda de ativos imobiliários, gestão de investimentos, investimento bancário e
financiamento; Corporate Occupier & Investor Services inclui estratégias imobiliárias integradas para
grandes empresas e proprietários, serviços de Consultoria, gestão de imóveis e de projeto; e Valuation &
Advisory que inclui avaliações, análises de melhor uso, apoio em resolução de litígios, bem como
serviços especializados em vários setores de imobiliário. Somos reconhecidos mundialmente pela
qualidade dos nossos estudos no setor imobiliário, que pode encontrar no Knowledge Center no nosso
website www.cushmanwakefield.com.

