COMUNICADO À IMPRENSA

Sonae Indústria aposta em Investigação e Desenvolvimento

Glunz nomeada para Prémio Inovação na Alemanha

Porto, 24 de Janeiro de 2007 – A Sonae Indústria, através da Glunz, sua participada na Alemanha,
foi uma das finalistas do Prémio de Inovação da Economia Alemã, com o seu produto MDF colorido TOPAN® colour -, que resultou de uma parceria com a BASF – The Chemical Company. Sob o
patrocínio do Ministro Federal da Economia e Tecnologia, o galardão premeia anualmente as mais
significativas inovações na Alemanha.

O procedimento de coloração de MDF da Glunz foi desenvolvido recorrendo a meios especiais de
coloração e processamento da BASF, tendo a empresa participada da Sonae Indústria desenvolvido
o processo industrial de produção e colocação no mercado do produto.

As características do produto tornam-no especialmente interessante para a decoração de lojas e
stands de promoção, decoração de interiores e design de mobiliário: os trabalhos de pintura
resumem-se ao acabamento das superfícies, as arestas não necessitam de absorver tinta e os
entalhes e baixos-relevos não necessitam de ser decapados. No caso de formas redondas também
se pode trabalhar em meia-esquadria. Além disso, o TOPAN® colour é excelente para o fabrico de
brinquedos, pois cumpre todos os valores impostos pela Norma Europeia.

A aposta estratégica da Sonae Indústria na investigação e desenvolvimento levou a que a empresa
reforçasse ainda em Portugal, a sua participação no INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e
Gestão Industrial, sendo hoje o seu maior sócio privado. A participação da empresa neste Instituto,
que tem entre as suas áreas de intervenção a investigação e o desenvolvimento, a tecnologia e a sua
aplicação na produção, os materiais, a energia, a manutenção e o ambiente, materializou-se através
do aumento da sua participação em 100 mil euros.

“O momento presente é caracterizado pela passagem de uma cultura industrial, marcada pelo
investimento no processo industrial, tecnológico e de gestão, para uma cultura de mercado, orientada
para o produto e serviço ao cliente. A Sonae Indústria é parte neste processo, encarando o tema da
Inovação como veículo desta jornada que se pretende fazer.”, refere Carlos Bianchi de Aguiar, CEO
da Sonae Indústria.

A Sonae Indústria está presente em 11 países, incluindo Portugal, Espanha, França, Alemanha,
Reino Unido, Canadá, Brasil, Holanda, Suiça, Polónia e África do Sul, contando no final do Exercício
do 3º trimestre de 2006 com cerca de 7.000 colaboradores. Neste período de nove meses, a empresa
obteve um volume de vendas consolidado de 1.204 milhões de euros.
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