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A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas 
de retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações. Está 
presente em 89 países, tendo atingido, no final de 2016, um volume de negócios de cerca 
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Iniciativa quer fomentar o interesse dos jovens pelas áreas científicas 

 

EMPRESAS E ESTADO PROMOVEM O INTERESSE DOS JOVENS PELAS 

CIÊNCIAS, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA 

 

A Sonae apresentou à Direção Geral da Educação e ao programa educativo da Câmara Municipal do 

Porto - Porto de Futuro uma iniciativa com o objetivo de despertar e incentivar o interesse dos jovens 

pelas áreas CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática), consideradas de importância 

fundamental para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. Desta ação, que pretende 

aumentar o número de estudantes e futuros profissionais nestas áreas, nasceu um memorando de 

entendimento que envolve empresas e Estado e que foi assinado hoje, dia 4 de abril.  

O protocolo é subscrito pela Direção Geral da Educação, Câmara Municipal do Porto, Sonae, Cerealis, 

Unicer, Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, Clara de Resende e do Cerco, Porto Business 

School, PWC e EDULOG - Think Tank da Fundação Belmiro de Azevedo. 

A iniciativa prevê o desenvolvimento de um conjunto de ações que visam reforçar as aprendizagens 

ocorridas em sala, promover o enriquecimento curricular e difundir as profissões nestas áreas. Serão, 

assim, privilegiadas as ciências experimentais e a disciplina de matemática, fomentando o gosto dos 

jovens pelas áreas científicas.  

José Côrte-Real, administrador da Sonae com o pelouro dos Recursos Humanos, afirma: “Na Sonae, o 

desenvolvimento sustentável não é uma aposta recente mas uma cultura, é parte integrante do nosso 

DNA e da nossa missão de levar os benefícios do progresso e da inovação a um número crescente de 

pessoas. Enquanto long living company, a nossa forma de estar nos negócios reflete o nosso 

compromisso com a criação de valor partilhado para a empresa e para a sociedade no curto, médio e 

longo prazo. Acreditamos que um crescimento próspero e sustentado passa naturalmente pelo 

envolvimento com a comunidade e por uma aposta muito específica na Educação. Por essa razão somos 

desde 2007 parceiros do Porto de Futuro e do Agrupamento de Escolas do Cerco, uma relação que 

temos vindo a aprofundar e alargar e que com este memorando ganha uma nova ambição. Queremos 

levar os jovens para as áreas científicas e contribuir para o surgimento de profissionais qualificados que, 

com as suas competências, sejam mais uma ajuda para um Portugal mais sustentável”. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sobre a Sonae 

A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas de retalho, 

serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações. Está presente em 89 países, 

tendo atingido, no final de 2016, um volume de negócios de 5,4 mil milhões de euros.  

 

Durante o ano de 2016, a Sonae, através do seu programa de responsabilidade social e voluntariado, 

Sonae Activshare, dinamizou u conjunto diversificado de projetos e iniciativas nas áreas da solidariedade 

social, saúde e desporto, sensibilização ambiental, cultura, educação e ciência e inovação que representou 

em 2016 um investimento superior a €10 M que beneficiou cerca de 1.400 instituições.  

 

Saiba mais em www.sonae.pt 

 


