
 

 

17 de maio de 2017 

31ª Edição do Programa Contacto  

SONAE OFERECE ESTÁGIOS A MAIS DE MEIA 
CENTENA DE “GAME CHANGERS”  

 

 Estágios remunerados iniciam-se entre setembro e novembro 

 Edição de 2017 recebeu mais de 1.500 candidaturas de 51 nacionalidades 

 Programa de atração e desenvolvimento de jovens talentos para as Empresas 
Sonae já captou o interesse de mais de 40 mil finalistas de licenciatura e mestrado 
desde a sua criação  

 

As Empresas Sonae acolhem hoje os mais de 50 jovens talentos que se destacaram pelo 

perfil “Game Changer”, no âmbito da edição de 2017 do Programa Contacto. Os jovens 

selecionados, finalistas de licenciatura ou mestrado, com diferentes nacionalidades, 

percursos académicos e experiências de vida, terão agora a oportunidade de realizar um 

estágio remunerado, a iniciar-se entre setembro e novembro deste ano. 

Os jovens talentos foram selecionados entre as mais de 1.500 candidaturas, de 51 

nacionalidades, com base na resposta aos desafios colocados ao longo do processo e 

que tinham como objetivo encontrar “Game Changers”: jovens que questionam a forma 

como as coisas estão feitas e que constroem e utilizam uma learning network para 

mudar o seu rumo e daqueles que o rodeiam, de forma positiva e construtiva.  

Maria Antónia Cadilhe, diretora de Talent Management da Sonae, afirma: “O Programa 

Contacto, enquanto iniciativa pioneira em Portugal na atração de jovens talentos, tem 

tido uma evolução assinalável ao longo dos seus 31 anos de existência. Todos os anos 

superamos as nossas expectativas em número e qualidade de candidaturas e somos 

surpreendidos com a crescente diversidade de nacionalidades e perfis. Acreditamos que 

na base destes resultados estão as experiências enriquecedoras de desenvolvimento 

pessoal e profissional que todos os anos proporcionamos nas Empresas Sonae e que já 

resultaram na integração de algumas centenas de ‘Contactos’ após o período de 

estágio”. 



 

 
 
 
 
 
 

Em 2017, as principais áreas de estudo dos jovens estagiários são Gestão, Sistemas de 

Informação e Engenharias, provenientes de diversas instituições de ensino nacionais e 

internacionais. O forte interesse pelo Programa Contacto traduz o trabalho desenvolvido 

na captação e desenvolvimento de talento a nível global. A Sonae é reconhecida por várias 

instituições como a melhor escola de líderes em Portugal e recentemente foi considerada 

pela AMBA a melhor empresa do mundo para os jovens finalistas de MBA. 

Desde a sua criação pela Sonae, o Programa Contacto já recebeu mais de 40 mil 

candidaturas, que conduziram à seleção e participação de mais de 4.500 jovens de 

diferentes áreas de conhecimento e nacionalidades, sendo que algumas centenas destes 

acabaram por integrar as equipas das Empresas Sonae. 

 

www.sonaegamechanger.com 

https://www.facebook.com/ContactoSonae/ 

https://www.instagram.com/contactosonae/ 
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