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para aprender e trabalhar 
com os Profissionais que 
todos os dias contribuem 
para o nosso sucesso.  
 
PASSO A PASSO, UMA 
APOSTA NO TEU FUTU-
RO 

O Programa tem início a 1 de 
Setembro de 2011 com dura-
ção de 16 meses. 
 
Procuramos o teu entusias-
mo, a vontade de saber e 
aprender sempre mais! 
Se és recém-formado nas 
áreas de Gestão, Economia, 

Queremos continuar a somar 
sucessos, a seleccionar os 
melhores talentos, a alimen-
tar carreiras promissoras. É 
com este objectivo que lan-
çamos anualmente o Progra-
ma de Trainees Jerónimo 
Martins. 

TODOS OS DIAS, A 
CONSTRUIR O FUTURO 

O Programa de Trainees é 
uma oportunidade única para 
descobrir o mundo Jerónimo 
Martins, o nosso Negócio, os 
nossos Valores e as nossas 
Pessoas. É uma oportunidade 

Logística ou do ramo Ali-
mentar/Animal, inscreve-te 
até ao dia 31 de Março de 
2011.  
 
Mais informações: 
 
www.jeronimomartins.com
/pt/recursos_humanos/
recrutamento.html 

20 de Dezembro de 2010 

INFORMAÇÃO AOS NÚCLEOS DE 
ESTUDANTES 

8.ª Edição - Prémio Primus Inter Pares (PPIP)  

O Prémio Primus Inter 
Pares (PPIP), uma iniciativa 
do Santander Totta e do Jor-
nal Expresso, que conta com 
o apoio da McKinsey através 
da Fundação Manuel       
Violante, vai entrar na sua 8 
ª Edição. 
 
O objectivo do PPIP é valo-
rizar o talento em Portugal e 
contribuir para o desenvolvi-
mento de uma cultura de 
profissionalismo e de exce-
lência. Em cada edição, são 
escolhidos os três melhores 
finalistas de mestrado dos 
cursos de Economia, Gestão 
ou Engenharia, através de 

um completo processo de 
avaliação que tem por base 
critérios como as capacida-
des de liderança, de iniciati-
va e de trabalho em equipa, 
fundamentais para encontrar 
os futuros líderes.  
 
O prémio para os três pri-
meiros classificados consis-
te na oferta de um MBA 
em prestigiadas universida-
des (Nova-Católica - Lis-
bon MBA, ISCTE, ISEG, 
INSEAD, Instituto de 
Empresa e IESE).  

Instituto Superior Técnico 

Este ano, pela primeira 
vez, os 4º e 5º classifica-
dos também serão premia-
dos, com um Curso de 
Pós-graduação no ISEG. 
 
O período de candidatu-
ra ao Prémio é de 18 de 
Dezembro até dia 15 de 
Fevereiro de 2011. 
 
Mais Informações: 
 
www.universia.pt/ 



Todas as informações e 
regras relacionadas com esta 
competição estão disponíveis 
em  
 
www.ericssonapplicationawards.com/ 
overview 

 
Inscrições:  
 
www.ericssonapplicationawards.com  

 
 
Dado ser uma iniciativa geri-
da a nível global, todas as 
questões deverão ser dirigi-
das através dos canais dispo-
niblizados no site.  
 
Existe também, tal como em 
2010, um perfil público do 
concurso no Facebook:  
 
www.facebook.com/
Ericsson.Application.Awards  
 
 
 

Na sequência do sucesso da 
edição de 2010, a Ericsson 
voltou a lançar o concurso 
internacional Ericsson Appli-
cation Awards 2011 para o 
desenvolvimento de aplica-
ções inovadoras que se apli-
quem ao seguinte tema: 
“Connected Things“. 
  
É novamente uma iniciativa 
global, directamente gerida 
pelos Ericsson Labs e que se 
traduz numa excelente opor-
tunidade para os estudantes 
ganharem exposição perante 
o mundo das telecomunica-
ções.  
  
https://labs.ericsson.com/  
 
http://twitter.com/
ericssonlabs  
 
 
 
 

Data de registo de Equipas: 
 
28 de Fevereiro de 2010 
 
Data final de candidatura: 
 
31 de Março de 2011 
 

Ericsson Application Awards 2011 

Sê criativo e inovador! Testa 
os teus conhecimentos! Põe-
te à prova e revela o teu 
potencial. 
 
A partir da tua participação 
poderás ser um dos 60 selec-
cionados para o Dia Contac-
to. Neste dia, és convidado a 
resolver desafios! Em função 
do teu desempenho, poderás 
ser um dos eleitos a realizar 
um estágio num dos grupos 
Sonae ou ser encaminhado 
para outras oportunidades de 
aprendizagem. 
 

Em 2010, 4 participantes do 
Programa Contacto entraram 
nos quadros da Sonae e 
foram realizados vários está-
gios. Tu podes ser o próxi-
mo! 
 
Já pensaste na oportunidade 
que estás a perder. Regista-te 
já em:  
 
http://
programacontactosonae.com/
Default.aspx 
 
e mostra o teu talento. 

 Rede Contacto da Sonae - Dia Contacto 

 A Rede Contacto é uma 
porta de entrada no grupo, 
onde podes: 
• Saber as últimas novi-

dades da Sonae; 
• Aceder a curiosidades 

do grupos através da 
área “Sabias que”; 

• Realizar quizzes; 
• Participares em dis-

cussões sobre diver-
sos temas  

• Influenciar os negó-
cios através de desa-
fios específicos de 
cada grupo Sonae.  
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O Institute for Cultural 
Diplomacy  está a organizar 
um seminário: Cultural Di-
plomacy in Europe – A Fo-
rum for Young Leaders. O 
evento terá lugar em Berlim 
de 4 a 9 de Janeiro de 2011 e 
focará o seguinte tema: 
  
Europe in the Year of 2030: 
“Digital Technology, Active 
Citizenship, and the Society 
of the Future” 
 
Call for Applications: 
 
The Future of EU Foreign 
Policy: “An International 

Conference on the Political, 
Economic, and Cultural 
Dimensions of EU Foreign 
Policy” 
 
(International Conference, 
Berlin, 4th-6th January 
2011)  
 
www.icd-
euforeignpolicy.org 
  
Cultural Diplomacy in 
Europe: A Forum for 
Young Leaders (CDE) 
“Europe in the Year 2030: 
Digital Technology, Active 

Citizenship, and the Soci-
ety of the Future”  
 
(Weeklong Seminar, Berlin, 
4th–9th January 2011)  
 
www.icd-europe.org  
  
* Participants in the CDE 
Weeklong Seminar will also 
take part in the International 
Conference: “The Future of 
EU Foreign Policy: An Inter-
national Conference on the 
Political, Economic, and 
Cultural Dimensions of EU 
Foreign Policy?" (Berlin, 4th 
- 6th January, 2011). 

Institute for Cultural Diplomacy – A Forum for Young Leaders (Europe) 
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Institute for Cultural Diplomacy - A Forum for Young Leaders (USA) 

www.icd-usforeignpolicy.org 
  
The United States Meets 
Europe: A Forum for 
Young Leaders 
Beyond Mars and Venus: 
The Transatlantic Rela-
tionship in the New World 
Order 
  
(W e e k l o n g  S em i n a r , 
Washington DC & New 
York, 3rd–9th January 2011) 
  
www.icd-usame.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In addition, the ICD is plea-
sed to announce the hosting 
of the following parallel con-
ferences in Washington DC 
& New York.  
 
The conferences in Berlin 
and Washington will take 
place simultaneously on 
either side of the Atlantic 
and will be connected 
through a live video link for 
3 hours each day from 4th – 
6th January, allowing both 
audiences to hear keynote 
addresses on the transatlantic 
relationship: 
 
The Future of US Foreign 
Policy: The Revival of Soft 
Power and Cultural Diplo-
macy? 
 
(International Conference, 
Washington DC, 4th-6th 
January, 2011)  
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