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SONAE E ESCOLA DE COMÉRCIO DE LISBOA 

IMPLEMENTAM CURSO TÉCNICO DE LOGÍSTICA  

 

Primeira edição deste programa concluída no final de julho por 15 jovens 

 

A Sonae e a Escola de Comércio de Lisboa desenvolveram, em conjunto, um Curso 

Técnico de Logística, um programa único em Portugal, com uma elevada 

componente prática e que promove uma ligação efetiva com o mercado de trabalho. 

A primeira edição deste programa, “Curso Vocacional Secundário de Logística”, teve 

início em setembro de 2014 e terminou no final de julho de 2016, sendo que seis 

dos 15 jovens que concluíram o curso vão já ser integrados na Sonae.  

Esta iniciativa pioneira em Portugal na área da Logística contou com uma formação 

de 3.225 horas, com componente teórico-prática, tendo a Sonae aberto as suas 

portas aos alunos deste primeiro curso. Os entrepostos logísticos da Azambuja, 

Carregado e Lumiar foram os locais escolhidos para assegurar uma formação prática 

em contexto real de trabalho, capaz de preparar os formandos para os desafios 

deste setor, cada vez mais exigente e desafiante. 

Os 15 jovens que concluíram o “Curso Vocacional Secundário de Logística” foram 

reconhecidos através da atribuição de uma dupla certificação: escolar de nível 

secundário (12º ano) e profissional de nível 4.  

Para o triénio 2016/2019, a Sonae e a Escola de Comércio de Lisboa estão já a 

desenvolver um novo programa nesta área, o “Curso de Aprendizagem de Técnico de 

Logística”, que conferirá o mesmo nível de dupla certificação. 

 

 



O Curso Técnico de Logística tem por objetivo a criação de condições para o 

cumprimento da escolaridade obrigatória, a redução do abandono escolar precoce e 

o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades científicas, culturais e de 

natureza técnica, prática e profissional, capazes de assegurar uma melhor integração 

dos jovens no mercado de trabalho e na continuação dos seus estudos. 

Com esta parceria conjunta com a Escola de Comércio de Lisboa, a Sonae procura dar 

uma resposta concreta face ao gap de competências e à ausência de ofertas formativas 

atualmente existentes ao nível do ensino na área da Logística promovendo, em 

simultâneo, o enriquecimento pessoal e profissional dos jovens inscritos.  

 

Sobre a Escola de Comércio de Lisboa 

A Escola de Comércio de Lisboa é uma instituição privada de ensino profissional de referência, que tem 

na sua oferta formativa cursos da família do Comércio, visando criar condições para cumprimento da 

escolaridade obrigatória, a redução do abandono escolar precoce e o desenvolvimento de 

conhecimentos e capacidades científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profissional que 

permitem uma melhor integração dos jovens no mercado de trabalho e no prosseguimentos dos seus 

estudos. 

Saiba mais em www.escolacomerciolisboa.pt. 

 

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 mais de 70 

países, tendo atingido, no final de 2015, um volume de negócios superior a 5 mil milhões de euros.  

Saiba mais em www.sonae.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para informações adicionais, pf contacte: 

GONÇALO NOBRE 

BA&N Communications Consultancy 

M. +351 93 740 51 04 

E. gn@ban.pt 

 

PIEDADE REDONDO PEREIRA 

Escola de Comércio de Lisboa 

M. +351 96 702 44 45 

E. piedade.pereira@escolacomerciolisboa.pt  

 

http://www.escolacomerciolisboa.pt/
http://www.sonae.pt/

