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“Dia Contacto’09”

SONAE ABRE PORTAS AOS MELHORES ESTUDANTES
FINALISTAS DO ENSINO SUPERIOR
O “Dia Contacto” é um evento que a Sonae realiza anualmente destinado aos melhores alunos
finalistas do ensino superior em Portugal. Durante um dia, a Sonae abre as suas portas e
permite aos futuros talentos um contacto directo com Belmiro de Azevedo, Chairman da
Sonae, Paulo Azevedo, CEO da Sonae, e outros gestores de topo, ficando a conhecer os
negócios da Sonae, os seus planos de desenvolvimento e estratégia para o futuro.
A edição deste ano, que decorreu no dia 27 de Novembro, foi uma iniciativa conjunta das Empresas
Sonae e permitiu aos estudantes visitarem instalações, lojas e escritórios das áreas de negócio,
proporcionando um primeiro contacto, directo e real, com a actividade empresarial da Sonae (Sonae
Investimentos, Sonae Sierra e Sonaecom), Sonae Capital e Sonae Indústria.
Os objectivos do “Dia Contacto’09” são dar a conhecer a futuros profissionais com elevado potencial
a realidade empresarial do maior grupo económico privado português não financeiro e, por outro
lado, identificar potenciais talentos que possam futuramente vir a integrar a equipa Sonae – os
participantes constituirão uma bolsa de jovens de elevado potencial para serem chamados com
prioridade quando surgirem oportunidades de enquadramento nos negócios.
Esta iniciativa destina-se aos melhores alunos que frequentam o último ano da sua formação, de
todos os cursos, com especial atenção para Gestão, Economia e algumas das Engenharias. Na
edição deste ano foram recebidas 1.200 candidaturas das quais cerca de 60 foram seleccionadas
para estarem no “Dia Contacto’09”. Os participantes obtiveram informação sobre as Empresas Sonae
e suas formas de recrutamento, desenvolveram networking entre participantes e com colaboradores
da Sonae tiveram a oportunidade de se darem a conhecer perante a empresa e de iniciarem uma
relação de conhecimento mútuo que poderá vir a consubstanciar-se num futuro recrutamento.

O “Programa Contacto” foi lançado pela Sonae em 1986, tendo desde então constituído um
importante momento de comunicação junto da comunidade universitária, que resultou também no
recrutamento de jovens quadros, não faltando mesmo exemplos de actuais quadros superiores que
ingressaram desta forma na Sonae.

Para informações adicionais: www.programacontactosonae.com

