
As empresas Sonae lançaram uma nova 
edição do Programa Contacto, iniciativa 
pioneira em Portugal de captação de jo-
vens de elevado potencial. Até 2 de abril, 
finalistas de licenciatura e mestrado e re-
cém-graduados podem candidatar-se ao 
programa e ter a oportunidade de estagiar 
e desenvolver carreira numa das Empresas 
Sonae.

Criado em 1986, o Programa Contacto 
tem por missão atrair e integrar jovens ta-
lentos nas Empresas Sonae, com diferentes 
nacionalidades e formações de base, que 
ambicionem trabalhar com líderes reco-
nhecidos, desenvolver competências ambi-
dextras e construir uma rede alargada de 
“networking”.

O programa pretende, também, consoli-
dar a longa e estratégica relação de parceria 
que a Sonae mantém com as universida-
des, contribuindo deste modo para uma li-
gação efetiva entre a academia e o mercado 
de trabalho.

O Programa Contacto procura talento 
jovem e diverso ao nível de “background” 
académico, nacionalidade, experiências 
extracurriculares e de vida que se demons-
trem dinâmicos, criativos, colaborativos, 
com uma imensa vontade de aprender.

Onde estão os “Game Changers”?
Maria Antónia Cadilhe, diretora de 

Talent Management da Sonae, afirma: 

“Game Changers são jovens que questio-
nam a forma como as coisas estão feitas; 
que constroem e utilizam uma ‘learning 
network’ para mudar o seu rumo e da-
queles que o rodeiam, de forma positiva e 
construtiva.”

Assim, o Programa Contacto em 2017 
está à procura de “Game Changers” entre 
os jovens talentos que, para se candida-
tarem, devem registar-se no site www.so-
naegamechanger.com, fazer o “upload” do 
seu currículo e responder ao desafio “Are 
you a Game Changer?”. A resposta pode 
ser dada em texto, imagem, vídeo, jogo ou 
outro qualquer formato criativo em supor-
te digital, e deve abordar a interpretação 
pessoal do conceito de “Game Changer”. 

Próximas fases do Programa Contacto 
2017

O período de candidaturas termina a 02 
de abril, sendo a primeira seleção de can-
didatos comunicada até ao dia 10 de abril. 
A 20 de abril irá realizar-se o Assessment 
Day, onde os jovens selecionados terão a 
oportunidade de se dar a conhecer e co-
nhecer as Empresas Sonae e os seus lide-
res, participando em diferentes desafios 
e dinâmicas. Este processo culmina com 
uma escolha partilhada, onde os líderes 
selecionam os trainees que gostariam de 
poder contar na sua equipa e os trainees 
identificam as empresas que gostariam 

de integrar. Nessa sequência, e de acordo 
com o match efetuado, serão endereçados 
convites aos trainees que integrarão o Dia 
Contacto, a 18 de maio, que irá assinalar 
o início dos estágios numa das Empresas 
Sonae durante 9 meses.

Durante os estágios terão a oportunida-
de de contactar com os líderes da Sonae 
e de trabalhar num projeto estratégico nas 

Empresas Sonae.
Desde a sua criação pela Sonae, o Pro-

grama Contacto já recebeu mais de 40 mil 
candidaturas, que conduziram à seleção e 
participação de mais de 4500 jovens de 
diferentes áreas de conhecimento e nacio-
nalidades no ‘‘Dia Contacto’’, sendo que 
algumas centenas destes acabaram por in-
tegrar as equipas das Empresas Sonae.

PROGRAMA CONTACTO TEM CANDIDATURAS ABERTA ATÉ 2 DE ABRIL

Sonae desafia jovens talentos

IPAM e SOLO lançam concurso de empreendedorismo 
O Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), a par 
com a comunidade de alunos da Base e a SOLO desafiam os estudantes 
universitários de todas as faculdades do distrito do Porto a participar 
num concurso de empreendedorismo que terá lugar no próximo dia 30 
de março, pelas 15h00, no Campus do IPAM no Porto. 

Preços na hotelaria em Fátima disparam 
A menos de dois meses da visita do Papa a Portugal, Fátima é a cidade que regista a maior 
subida de preços na hotelaria durante o mês de março. De acordo com dados do trivago Ho-
tel Price Index, o valor médio da estadia num quarto duplo aumentou 36,73% face a igual 
período de 2016, passando de 49J para 67J por noite. A nível nacional a média de preços é 
de 82J, mantendo-se semelhante a março de 2016. 

Com o fenómeno da globalização e 
progressiva interdependência de 
economias, as empresas têm vindo 

a internacionalizar-se e a procurar novos 
mercados, dando origem a uma crescente 
mobilização de pessoas e à necessidade 
de criação de regulamentação específica 
de cada Estado para fazer face a tal 
realidade (incluindo, para obstar a que a 
mobilidade constitua um qualquer meio de 
diferenciação de trabalhadores).

Ora, atendendo às especificidades da 
regulamentação de cada Estado nos mais 
diversificados aspetos (por exemplo, ao 
nível Laboral, Segurança Social e Fiscal), 
aos acordos bilaterais e à legislação 
comunitária no que concerne a esta 
matéria, a mobilidade internacional 
tem vindo a ser alvo de um olhar mais 
intransigente por parte das autoridades 
competentes, obrigando a que os 
trabalhadores e empregadores conheçam os 
seus direitos e deveres nos países de envio 
e de destino, bem como as regras relativas 
aos vistos e autorizações de residência. 
O incremento da imigração ilegal tem 
também contribuído, significativamente, 

para um reforço no seu controlo por parte 
das autoridades, pelo que o escrupuloso 
cumprimento das imposições legais é 
fundamental (incluindo dos deveres de 
informação e comunicações obrigatórias a 
efetuar pelos empregadores).

Assim, não basta definir-se o local de 
investimento e as políticas internas a 
implementar (remuneratórias e/ou outras) 
é preciso conhecer-se a legislação aplicável 
e as práticas locais para assegurar o sucesso. 

Em Portugal, por exemplo, o regime 
jurídico aplicável aos trabalhadores e 
empregadores varia consoante o país de 
envio e de destino. O regime também 
varia consoante se esteja, por exemplo, 
perante uma das seguintes situações: (i) 
destacamento (ou seja, todas as situações 
em que um trabalhador, por um período de 
tempo limitado, vai trabalhar por conta de 
determinado empregador para o território 
de outro Estado diferente do Estado onde, 
habitualmente, exerce a sua atividade); 
(ii) empresa portuguesa que contrata 
diretamente trabalhador estrangeiro para 
prestar trabalho em Portugal (com ou sem 
visto de trabalho ou título de autorização 

de residência ou permanência em território 
Português); (iii) empresa estrangeira que 
contrata trabalhador Português para prestar 
atividade em Portugal sem ter qualquer 
instalação em Portugal; (iv) empresa 
localizada no estrangeiro que contrata 
diretamente trabalhador português para 
prestar trabalho no estrangeiro, sem recurso 
a qualquer intermediário; ou (v) prestação 
de trabalho noutro Estado através de uma 
agência privada de colocação. 

Saliente-se, ainda, que no caso de 
mobilidade internacional, a determinação 
da residência fiscal não é sempre linear, 
colocando-se muitas vezes situações de 
dupla residência que podem ser resolvidas 
ao abrigo das convenções contra dupla 
tributação aplicáveis, ou pelas leis internas 
dos países em causa. 

Do ponto de vista do trabalhador, 
a mobilidade pode representar uma 
situação vantajosa, uma vez que poderá 
vir a beneficiar de um regime fiscal mais 
benéfico do que aquele que lhe era aplicável 
no seu país de origem. Em Portugal, um 
exemplo deste tipo de benefício consiste no 
regime fiscal dos “residentes não habituais”, 

que tributa os rendimentos auferidos em 
atividades de elevado valor acrescentado à 
taxa autónoma de 20% (ao invés das taxas 
da tabela progressiva de IRS), bastando, 
para isso, que o trabalhador que tenha 
vindo prestar trabalho em Portugal no 
âmbito daquelas categorias, devidamente 
elencadas na Lei, não tenha aqui sido 
residente fiscal nos 5 anos anteriores ao 
início da aplicação desse regime.

A situação de cada trabalhador perante 
a Autoridade Tributária tem de ser do 
conhecimento da entidade patronal, uma 
vez que as obrigações fiscais que esta terá 
de cumprir, bem como as taxas de IRS 
aplicáveis são distintas, consoante se trate 
de residente ou não residente em território 
Português. 

Em suma, para que as expetativas do 
empregador e trabalhador não sejam 
frustradas a médio/curto prazo, torna-
se, de facto, imprescindível um correto 
enquadramento de cada situação e 
determinação prévia das suas vantagens e 
desvantagens consagradas na lei e práticas 
locais antes de avançar-se com qualquer 
situação de mobilidade internacional.  
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