
 
 
 
 
 

 

 

 

Maia, 12 de Dezembro de 2011 

Universidade distingue aposta estratégica da Sonae na Formação de Executivos 

SONAE RECEBE “DIPLOMA DE MÉRITO UNIVERSITÁRIO”  

DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA 

A Sonae foi distinguida pela Universidade Católica Portuguesa com o “Diploma de Mérito Universitário”, resultado 

da forte aposta na valorização dos seus colaboradores através de programas de Formação de Executivos. Da 

formação interna, promovida há vários anos por cada unidade de negócio, até às parcerias com universidades, a 

funcionar regularmente desde 1995, a Sonae tem procurado activamente reforçar e potenciar as capacidades das 

suas pessoas, que estão no centro do sucesso da empresa.  

Segundo José Côrte-Real, administrador da Sonae com o pelouro dos Recursos Humanos, “esta distinção, que 

muito nos orgulha, vem reconhecer a nossa estratégia de dotar os nossos vários quadros com o que de melhor 

existe em termos de formação. Graças a esta parceria com uma instituição de prestígio como é a Universidade 

Católica Portuguesa, desenvolvemos inúmeras iniciativas para que os nossos colaboradores enriqueçam o seu 

conhecimento e alarguem as suas competências.” 

A visão estratégica da formação levou a Sonae a desenvolver diversas iniciativas com o objectivo de permitir aos 

seus colaboradores enriquecerem o seu know-how e competências. O projecto de Formação de Executivos da 

Sonae inclui programas desenvolvidos pelas escolas de formação internas da Sonae e por parcerias estabelecidas 

com as melhores escolas de gestão nacionais e internacionais, entre as quais a Universidade Católica Portuguesa.  

A ligação à UCP iniciou-se em 2006 através da Sonaecom e, fruto dos bons resultados, estendeu-se 

progressivamente a outras áreas de negócios da Sonae. Primeiro com o “Programa Geral de Gestão”, dirigido a 

quadros em fase intermédia de carreira, prosseguindo depois com a iniciativa “Gestão Estratégica e Criação de 

Valor” e, posteriormente, com o programa “Fundamentos de Gestão”, dedicado aos quadros mais jovens da 

Sonae. Já em 2011, foi conduzido um vasto leque de programas na área da Liderança. 

A Cerimónia de Entrega de Diplomas foi presidida pelo Reitor da Universidade Católica Portuguesa, Professor 

Manuel Braga da Cruz, no Auditório Cardeal Medeiros no campus de Lisboa daquela Universidade. 


