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SONAE  

 

 Projecto “Cerco com Futuro” 

 

EMPRESA 

A Sonae foi fundada em 1959, na Maia, com o objectivo de produzir 

termolaminados decorativos. Na década de 80 iniciou um período de rápida 

expansão, coincidindo com a entrada do país na Comunidade Europeia. Neste 

período a empresa começou um processo de diversificação, adquirindo primeiro 

uma cadeia de supermercados e depois lançando o primeiro hipermercado em 

Portugal. Seguiu-se a constituição da Sonae Imobiliária, orientada para a 

construção de centros comerciais adjacentes às suas lojas. Foi responsável pelo 

CascaiShopping – o primeiro centro comercial regional construído em Portugal. 

Simultaneamente, a empresa investiu em muitas novas áreas, como na 

comunicação, tecnologias da informação, lazer e turismo.  

Em 1996, os negócios da Sonae Indústria (já presentes em Espanha, Reino 

Unido, Canadá, Brasil e África Austral) e os da Pargeste (que agrupava as 

actividades não estratégicas) foram separados da Sonae Investimentos SGPS 

S.A., ficando esta como empresa holding dedicada apenas aos negócios de 

retalho moderno.  

Em Setembro de 1999, e em resultado da fusão da Sonae SGPS S.A., 

anteriormente denominada Sonae Investimentos, das sociedades Inparsa e 

Figest, a Sonae viu aumentada a sua massa crítica em termos europeus. No dia 

10 de Março de 2005, a Sonae SGPS S.A. anunciou a decisão de avançar com o 

“spin-off” da Sonae Indústria. Presentemente, a Sonae SGPS é uma holding 
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que controla e gere activamente uma carteira de negócios centrada no 

consumidor, dividida em três segmentos: retalho, centros comerciais e 

telecomunicações. As várias empresas do grupo são geridas de forma 

independente, por equipas de gestão em dedicação total, que desenvolvem 

estratégias baseadas nos seus próprios factores de geração de valor 

acrescentado. 

 

ENVOLVIMENTO 

A noção de que o envolvimento da sociedade civil na vida das escolas constitui 

um valor acrescentado, a importância da educação no desenvolvimento 

sustentado de uma comunidade mais justa, coesa e competitiva, o impacto das 

políticas de educação no futuro das novas gerações, as dificuldades registadas 

ao nível da gestão dos agrupamentos, inerentes à complexidade da realidade, e 

as mais-valias decorrentes da partilha de boas práticas entre as empresas e a 

comunidade escolar foram as máximas que estiveram na origem do projecto 

“Porto de Futuro”. 

Tudo começou com o desafio lançado pela Câmara Municipal do Porto (CMP) ao 

tecido empresarial da região do Porto, no sentido de aproximar as duas 

comunidades, empresarial e escolar, e da consequente disponibilidade 

demonstrada pelas empresas em colaborar com os 17 agrupamentos da cidade. 

 

PROJECTO  

O projecto “Porto de Futuro” integra os seguintes agrupamentos escolares da 

região do Porto: Amial, Antas, Areosa, Augusto Gil, Cerco, Clara de Resende, 

Eugénio de Andrade, Francisco Torrinha, Gomes Teixeira, Irene Lisboa, 

Leonardo Coimbra, Manoel de Oliveira, Maria Lamas, Miragaia, Pires de Lima, 

Ramalho Ortigão e Viso. 

A CMP tem a responsabilidade de articular e monitorizar as relações entre 

parceiros, de dinamizar plataformas de partilha de boas práticas entre os 

intervenientes no projecto, de produzir e distribuir documentação relativa ao 

desenvolvimento do projecto e de planear, em conjunto com os agrupamentos 

e as empresas, plataformas comuns a implementar transversalmente. As várias 
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empresas parceiras, entre as quais a Sonae, têm, por sua vez, de prestar apoio 

consultivo nas áreas da gestão geral das escolas/agrupamentos, nas questões 

logísticas (planeamento, gestão de obras, controlo de fornecedores, 

aquisições), nas relações internas e externas, na concepção de actividades 

escolares (de estímulo ao empreendedorismo e criatividade) e nos sistemas de 

apoio aos alunos, nomeadamente os mais carenciados, contemplando o 

alargamento do âmbito de intervenção ao ensino profissional e à formação 

contínua. 

A Sonae participa no projecto com o Agrupamento Vertical de Escolas do Cerco 

do Porto, apoiando a iniciativa “Cerco com Futuro”. 

 

RESULTADOS   

Não sendo possível reunir para já todos os dados quantitativos relativos às 

várias áreas do projecto, que ainda está a decorrer, é de destacar o balanço 

positivo desde já óbvio, sobretudo ao nível do acolhimento e da adesão das 

pessoas e entidades às actividades promovidas. Mais concretamente, no que 

diz respeito às acções de promoção da leitura, a recolha do grupo Sonae 

permitiu já reunir mais de mil livros, 12 colecções do “Público” num total de 

cerca de 450 livros, jogos didácticos, filmes diversos, três paletes de cadernos e 

duas de capas de arquivo, entre material escolar diverso. Relativamente ao 

Curso de Empregado de Mesa, a Sonae agregou um conjunto de ofertas em 

equipamentos diversos de cozinha. Através da SportZone, disponibilizou fatos 

de treino e sapatilhas, entre outros equipamentos, no valor total de 1.798,25 

euros, à equipa de ginástica acrobática. E, no âmbito do objectivo de 

valorização dos agrupamentos, ofereceu, através do Troiaresort, materiais 

como sofás, cadeiras e mesas, às escolas do Cerco. 

 

Mais informações em: http://www.sonae.pt/  

 

http://www.sonae.pt/

