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Bolsa para 
telemóvel
LOVELY THINGS
9,99 euros
(À venda na note!)

Mini- 
-marcadores 
flour pastel
NOTE!
3,99 euros

Caderno 
Classroom 
A4 
AMBAR 
4,45 euros

Caderno Candy
CADERNO 
INTELIGENTE
31 euros
(À venda 
na note!)

Hoodie 
LEVI’S 
45 euros

Mochila Paste 
Clouds 
HYPE 
29,98 euros
(À venda na note!)

Conjunto 
3 esferográficas  
NOTE! 
1,99 euros

Relógio 
Spider-Man 
in action 
FLIK FLAK 
56 euros

Galochas
HUNTER
60 euros

Desejoso de 
voltar ao recreio?
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O Caderno Inteligente é original do Brasil, 
mas já anda a conquistar o mundo e todos os 
amantes de papelaria. Surgiu com o objecti-
vo de quebrar com a estagnação no sector da 
papelaria e explorar a funcionalidade ao má-
ximo, marcando presença em cinco países: 
Brasil, Bolívia, Portugal, Espanha e França.

Trata-se de uma solução que permite a 
personalização de todas as partes que consti-
tuem um caderno, tanto a nível estético como 
funcional, graças ao seu sistema de disc-
-bound. Pode-se escolher a capa, contraca-
pa, discos e elástico, recargas de folhas bem 
como o acessório favorito (estojo, espelho ou 
régua), fazendo um objecto totalmente per-
sonalizado ao gosto e estilo do utilizador.

Permite retirar e recolocar as folhas con-
soante a preferência. Esta funcionalidade 
possibilita o uso racional de recursos do pla-
neta, combatendo o desperdício.  

Foi em 2020, em plena pandemia, que a 
marca foi lançada em Portugal. Sendo uma 
marca que valoriza a interacção com o públi-
co que a acompanha, destacou-se logo pela 
forma como comunica nas suas redes sociais, 
estando próxima de quem a segue, produzin-
do regularmente conteúdo adequado para os 
seus CILovers (nome pelo qual são apelidados 
todos os amantes da marca). 

Contrariando as expectativas, numa al-
tura de incertezas e desafios, o Caderno In-
teligente revelou ser um caso de sucesso, 
trabalhando desde o primeiro dia para que 
este sonho se tornasse real. Até ao momento a 
marca já conta com 1310 pontos de venda, dos 
quais 110 são em Portugal.

Fruto do posicionamento e do trabalho de 
toda a equipa, a marca cresceu e ganhou o seu 
espaço no mercado, tornando-se uma refe-
rência no sector da papelaria. 

No passado mês de Março, a marca Ca-
derno Inteligente estreou-se no pequeno ecrã 
com um spot publicitário protagonizado pela 
actriz portuguesa Madalena Aragão. O spot 
teve como propósito dar a conhecer os valo-
res da marca, que assentam na personaliza-
ção, versatilidade e praticidade.

Depois de várias edições especiais reali-
zadas com criadores de conteúdo de renome 
no Brasil, em Maio de 2021 foi lançado, pela 
primeira vez em Portugal, um Caderno Inte-
ligente com a assinatura da influencer portu-
guesa Owhana, o Pink Marble Dream. 

O ano ainda vai a meio, mas as novidades 
prometem não ficar por aqui! A marca preten-
de continuar a inovar e a elevar a personali-
zação dos seus produtos ao máximo. Afinal 
Caderno Inteligente, só Caderno Inteligente. 

Com a possibilidade de 

personalizar todas as 

partes que o constituem 

e de ajudar a racionalizar 

os recursos do planeta, o 

Caderno Inteligente está a 

conquistar os portugueses

Já tem um Caderno Inteligente?
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O one stop shop

do material escolar
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Até 18 de Setembro, decorre mais uma 
campanha de regresso às aulas do Continen-
te, com descontos imediatos em milhares 
de produtos para o arranque do ano lectivo 
- uma feira onde o cliente encontra, num só 
local, tudo o que precisa para o regresso às 
aulas com os melhores preços. 

Como nos anos anteriores, o objectivo é 
garantir que o Continente é a one stop shop 
para a missão escolar – desde o pré-escolar 
ao ensino universitário, desde os manuais 
escolares a todos os materiais essenciais para 
o sucesso escolar. 

«O Continente quer continuar a apresen-
tar uma proposta completa para a missão es-
colar - desde todo o material da lista aos ma-
nuais - e apoiar as famílias portuguesas com 
uma variedade de artigos escolares, com pre-
sença das principais marcas, e sempre a pre-
ços baixos», afirma Paulo Neves, director de 
Unidade de Negócio de Cultura da Sonae MC. 

O Continente mantém a aposta na oferta 
de manuais escolares – reforçando a oferta do 
“Leva-me Já” nas lojas note! (possibilidade 
de o cliente comprar, no momento, os livros 
do primeiro e segundo ciclos) e reforço da 
disponibilidade de reserva e compra via no-

teonline.pt e Continente Online. Somam-se 
ainda, nas lojas físicas, campanhas de pro-
moção em cadernos de actividades e manuais 
de apoio escolar.  

A missão do Continente consiste em de-
mocratizar o acesso a produtos de qualidade 
às famílias, com preços apelativos, com foco 
em promoções diferenciadoras e artigos ex-
clusivos. Esta campanha procura o equilíbrio 
entre o desejo dos filhos de regressarem em 
grande às aulas e a intenção de obter a me-
lhor proposta económica por parte dos pais. 

Tal como nos outros anos, ao longo da 
campanha, o Continente irá criar várias di-
nâmicas promocionais e publicitárias para ir 
ao encontro das necessidades e procura dos 
nossos clientes.  

«Vamos ter várias novidades, como a 
introdução do caderno Inteligente Talia e 
do estojo Pop Up; as principais marcas de 
marroquinaria – Eastpack, Adidas, Miss Le-
monade, Marshmallow, Minecraft, Disney 
e uma colecção exclusiva de marca note!; 
ideias de mobiliário para home office e home 
school; reforço de material de arte e pintura 
e de gama de marroquinaria para universitá-
rios; e ainda a campanha de manuais escola-

Qualquer que seja o 

produto necessário para 

o regresso às aulas, o 

Continente é a solução. 

É este o objectivo da 

insígnia, que tem apostado 

em disponibilizar uma 

oferta vasta a preços 

competitivos, apoiando 

as famílias portuguesas 

a prepararem-se para 

cada ano lectivo
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res e do Continente Online com uma propos-
ta reforçada de gama», conta Paulo Neves. 

Relativamente a objectivos para este ano, 
o Continente pretende continuar a ir ao en-
contro das necessidades dos seus clientes e 
a ser a loja de eleição no regresso às aulas de 
todos os portugueses. 

«Queremos proporcionar-lhes os me-
lhores produtos com a melhor qualidade, 
diversidade e o melhor preço, da forma mais 
conveniente, em alinhamento com as listas 
de material escolar que vão sendo divulgadas 
para que consigamos ser o parceiro de con-
fiança dos pais, crianças e jovens num dos 
momentos de compras mais importantes do 
ano. Queremos ser fundamentalmente a one 
stop shop para tudo o que é material escolar 
(papelaria, manuais e apoio escolar, incluin-
do também os livros técnicos do PNL – Plano 
Nacional de Leitura) em loja e online», refere 
o director de Unidade de Negócio de Cultura 
da Sonae MC. 

Paulo Neves sublinha ainda que, com a 
pandemia e respectivo confinamento, os há-
bitos dos portugueses mudaram, alterando 

também as suas compras. No caso do Conti-
nente, os clientes têm procurado mais mo-
biliário para home office e home school, bem 
como arquivos modulares. «A procura por 
material de pintura e arts & crafts também 
aumentou, o que acreditamos ter sido poten-
ciado pela pandemia», afirma o responsável, 
acrescentando que, para fazer frente ao en-
sino à distância, o Continente tem investido 
fortemente em reforçar a oferta do Continen-
te Online e na gama de mobiliário de escritó-
rio com a introdução de várias linhas. 

note! volta a estar em destaque 

Este ano, o foco do Continente estará, 
uma vez mais, na note!, marca que tem vin-
do a merecer cada vez mais atenção por parte 
dos clientes, nomeadamente os artigos pro-
mocionais que estão exclusivamente à venda 
nas lojas da insígnia. 

«É uma marca já bastante reconhecida 
pelo nosso cliente e que cada vez mais au-
menta a sua recorrência. Em média são lan-
çados mais de 300 novos artigos de moda 
escolar em cada campanha de regresso às 
aulas da marca note!, o que permite perce-
ber a aposta relevante que o Continente tem 
vindo a realizar nas suas marcas. A par disto, 
grande parte dos produtos materializa ideias 
inovadoras e as últimas tendências de merca-
do», sublinha Paulo Neves.

O director conta ainda que, relativamen-
te ao último regresso às aulas, os cadernos 
note!, os artigos exclusivos da Oxford e as co-
lecções Pastel e Eco da note! foram os produ-
tos mais vendidos.  

Campanha em ano desafiante 

Na última campanha de regresso às au-
las, em 2020, a comunicação dirigiu-se aos 
alunos, com um conceito que demonstrou o 
quão diferente foi esse Verão. No vídeo de-
senvolvido, podia ver-se alunos que ainda 
estavam no modo “férias de Verão”, levando 
uma geleira para o cacifo, estando com ócu-
los de mergulho na aula de Ciências e fazendo 
Educação Física de chinelos e toalha de praia 
no ombro. O objectivo foi demonstrar, num 
registo humorístico, que foi um Verão muito 
diferente, não tendo sido possível aos jovens 
aproveitá-lo em pleno. 

«O ano de 2020 foi fortemente marca-
do pela indecisão no arranque escolar, o que 
levou a alterações de consumo dos clientes. 
No entanto, o Continente reforçou a sua po-

/  C O N T I N E N T E  //
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sição enquanto líder de mercado com ganho 
de quota e enquanto destino de referência no 
início do ano lectivo e ao longo de todo o ano 
para compra de material escolar. Para esse 
reforço contribuiu a nossa proposta numa 
campanha que cobre toda a missão escolar», 
explica o responsável da Sonae MC. 

No último ano, a campanha de regresso 
às aulas do Continente coincidiu com a nova 
identidade gráfica da note!, marca que lançou 
mais de 300 produtos. 

«A nossa marca exclusiva note!, que já 
representa mais de 40% das vendas, tem vin-
do a ganhar, ano após ano, maior relevância 
na campanha, resultado da melhoria do de-
sign e qualidade dos produtos, com a garantia 
dos melhores preços», refere Paulo Neves, 
acrescentando que, com a mudança de ima-
gem, a note! teve ajustes no packaging, que 
diminuiu o seu impacto ambiental e aumen-
tou, claramente, a notoriedade da marca.  

Sustentabilidade chega a todas as idades 

Também no ano passado, o Continente 
lançou a colecção Eco, uma linha com maior 
preocupação em torno da sustentabilidade. 
Segundo Paulo Neves, este lançamento re-
sulta da tendência crescente e uma maior 
preocupação dos clientes por produtos mais 
sustentáveis. «No Continente estamos sem-
pre a procurar alternativas mais sustentáveis 
e, por isso, vamos ter uma nova linha de mo-
chilas com PET reciclável», afirma o respon-
sável do Continente. 

Esta tendência não se verifica apenas nos 
consumidores adultos. O director de Unida-
de de Negócio de Cultura da Sonae MC afir-
ma que os jovens também demonstram estar 
cada vez mais consciencializados no que res-
peita à sustentabilidade. 

«Felizmente, os consumidores mais jo-
vens estão cada vez mais preocupados com 
as suas escolhas e com aquilo que represen-
tam em termos de sustentabilidade. Vamos 
continuar a estar atentos às preocupações e 
necessidades dos nossos clientes para poder 
lançar novos produtos, sempre com foco na 
sustentabilidade e na redução de materiais 
poluentes», finaliza. 
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Seja moda, uniformes, equipamentos desportivos, papelaria, 

livraria, mochilas, tecnologia ou sapataria, encontrará 

de tudo no El Corte Inglés para facilitar o regresso às aulas

Tudo num só lugar 
para brilhar na escola
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Tudo para um regresso às aulas mais fácil 
e cómodo com a maior variedade de marcas, 
produtos e vantagens reunidas num só lo-
cal. É esta a promessa da cadeia de retalho El 
Corte Inglés, naquela que é a sua campanha 
de 2021 de regresso às aulas.

«Continuamos a ser únicos no nosso for-
mato e os clientes valorizam essas vantagens, 
porque sabem que no El Corte Inglés é pos-
sível encontrar tudo num único lugar, com 
qualidade, serviço, sortido, garantia e aten-
dimento personalizado. Seja moda, unifor-
mes, equipamentos desportivos, papelaria, 
livraria, mochilas, tecnologia ou sapataria», 
sublinha fonte oficial do El Corte Inglés.

No último ano, o El Corte Inglés acelerou 
a transformação do seu modelo de negócio 
para um sistema mais alinhado com a digita-
lização e a omnicanalidade, diversificação e 
sustentabilidade, sem nunca perder o foco na 
qualidade e garantia dos produtos e serviços 
que oferece. Para além disso, tem criado no-
vas soluções como o El Corte Inglés Plus, que 
permite receber as entregas em casa durante 
um ano pelo valor de 19,90 euros, e aumen-
tou a comunicação das soluções já existentes, 
como a Entrega no Dia, serviço que permite 
ao cliente receber, em 2 horas ou à hora que 
quiser, milhares de artigos da sua oferta.

Esta cadeia dinamizou igualmente alguns 
serviços que já oferecia antes da pandemia, 
como o Click & Car e o Click & Collect, para 
continuar a servir os clientes da melhor for-
ma. Para além disso, sublinha a mesma fonte, 
«temos os preços mais competitivos e con-
dições especiais, como são o caso do finan-
ciamento 9x sem juros e a possibilidade de 
acumular 10% de desconto em cartão para 
futuras compras».

Uma das vantagens mais valorizadas pe-
los clientes do El Corte Inglés – quer daque-
les que compraram nas lojas físicas, quer dos 
consumidores online - é a possibilidade de 
encontrar tudo num único lugar, com quali-
dade, serviço, sortido, garantia e atendimen-
to personalizado. Como tal, neste período 
poderão encontrar em destaque produtos de 
moda, desporto, papelaria, livraria, tecnolo-
gia, sapataria e mochilas.

Também há promoções específicas nas 
áreas abrangidas pela campanha. É ofere-
cida a possibilidade de reserva de livros es-
colares com a garantia de entrega atempada 
e é um centro acreditado para desconto dos 
vouchers MEGA. Há ainda a destacar o facto 
desta cadeia de retalho ter uma parceria com 
um conjunto de colégios na Grande Lisboa e 

no Grande Porto, no que respeita à disponi-
bilização de uniformes escolares.

Ensino à distância

Para se adaptar às novas necessidades, 
nomeadamente ao ensino à distância, o El 
Corte Inglés reforçou a sua oferta na área de 
tecnologia, com artigos de informática, im-
pressoras e acessórios e o stock destes produ-
tos, já que houve um grande aumento da pro-
cura, sobretudo no início da pandemia e no 
regresso às aulas. A oferta distingue-se pela 
diferenciação com a aposta em tecnologia, 
mas também em livros escolares ou de apoio 
ao estudo, fundamentais para um ensino à 
distância com mais qualidade.

A campanha de Regresso às Aulas abran-
ge milhares de referências, muitas delas pen-
sadas exclusivamente para a nova realidade 
que é o ensino à distância. Procuram desta-
car-se pela oferta que têm para os clientes, 
para que quem visita a loja online ou os espa-
ços em Lisboa e Gaia Porto consiga comprar 
tudo o que necessita, de forma cómoda, rá-
pida e com a melhor qualidade para um re-
gresso às aulas fantástico. «Essa comodidade 
também é um factor diferenciador, já que os 
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nossos clientes encontram tudo o que neces-
sitam para o Regresso às Aulas num único 
espaço. Como Grande Armazém a nossa es-
tratégia assenta na satisfação do cliente. Isso 
é um trabalho constante em todas as áreas 
e campanhas que fazemos. O nosso foco são 
os clientes e a nossa missão é a satisfação das 
suas necessidades», sublinha fonte oficial do 
El Corte Inglés.  

E há que lembrar que aqui os clientes po-
dem encontrar um conjunto de benefícios: 
financiamento 9x sem juros, 10% de desconto 
em cartão para futuras compras, serviço El 
Corte Inglés Plus, Click & Collect e Entre-
ga no Dia. Tudo novidades que assentam na 
estratégia de qualidade, garantia e omnica-
nalidade que os novos tempos exigem. «Os 
serviços de compra à distância revelaram-se 
fundamentais para conseguirmos servir o 
cliente da melhor forma, porque conseguem 
garantir que acompanham a mudança de há-
bitos de compra que se verificam.»

Optimização de recursos

No último ano, o El Corte Inglés optou 
por adaptar a campanha espanhola para o 
mercado português. E a mesma fonte explica 
o porquê: «O facto de o nosso grupo ter uma 
grande implementação em Espanha permi-
te-nos optimizar os recursos ao fazer essa 
adaptação, possibilitando assim um maior 
investimento na campanha.» Contudo, se-
gundo o mesmo responsável, toda a estraté-
gia, desde a criatividade à oferta comercial, é 

sempre adaptada à realidade de Portugal para 
que o El Corte Inglés entregue o melhor aos 
seus clientes. 

«O que o cliente português procura nes-
te regresso às aulas não é necessariamente o 
mesmo que procura o cliente espanhol, por 
isso, e apesar de termos feito uma adaptação, 
foi uma campanha desenhada a pensar nos 
portugueses», sublinha.

E o balanço feito da última campanha é 
muito positivo. A pandemia trouxe, como to-
dos sabem, grandes constrangimentos, e isso 
obrigou o El Corte Inglés a fazer uma adap-
tação para continuar a servir os seus clientes 
com a qualidade de sempre. Adaptaram não 
só a oferta que disponibilizam, com um au-
mento do sortido de tecnologia, mas também 
nas formas como entregavam ao cliente aqui-
lo que pretendia, com serviços como o Click 
& Collect e a Entrega no Dia.

O El Corte Inglés está em Portugal há 20 
anos e, desde então, a marca tem-se afirma-
do e o negócio tem crescido de forma consis-
tente e sólida. Este ano de pandemia trouxe 
um grande impulso à loja online que, tanto 
na vertente alimentar como não alimentar, 
cresceu exponencialmente. A estratégia é, 
pois, crescer tanto nas lojas físicas como no 
canal digital. «Queremos voltar a estar per-
to dos nossos clientes nas lojas físicas, como 
acontecia antes da pandemia, e continuar a 
entregar tudo o que os nossos clientes preci-
sam, onde querem e no horário que deseja-
rem. Queremos apoiar as famílias no regresso 
à normalidade, apresentando uma varieda-
de de produtos inigualável e com condições 
muito competitivas.» 

Produtos mais sustentáveis

Neste momento, o El Corte Inglés tem mais 
de 150 artigos identificados como susten- 
táveis na campanha de Regresso às Aulas. 
Todos estes artigos estão identificados nas 
lojas físicas e na loja online, para que os 
clientes, que estão cada vez mais interes-
sados no tema, possam fazer escolhas mais 
sustentáveis neste regresso às aulas. 
A marca tem noção de que é uma preocupa-
ção crescente nas camadas mais jovens, 
mas que começa a ser uma inquietação para 
a generalidade dos clientes, por isso, «tanto 
os mais jovens como os pais estão a fazer 
escolhas cada vez mais sustentáveis e, 
sempre que podem, optam por produtos 
mais amigos do ambiente». Também por 
isso, os produtos e marcas sustentáveis têm 
vindo a aumentar gradualmente, pois, para 
além dos clientes, também as marcas e os 
fornecedores estão sensíveis a esta questão. 
«No El Corte Inglés já estamos em movi-
mento pela sustentabilidade e comprome-
temo-nos a aumentar em, pelo menos, 5% 
por ano o número de artigos sustentáveis, 
não só nesta área como em todos os depar- 
tamentos dos Grandes Armazéns, acentuan- 
do o nosso compromisso com o ambiente», 
comenta fonte oficial da marca, salientando 
que há ainda um caminho a percorrer, mas 
que já estão em movimento. Um dos 
objectivos até 2025 é aumentar a oferta  
de produtos sustentáveis em cerca de 20%.

/  E L  C O R T E  I N G L É S  //
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Façamos uma conta simples: os jovens 
que, em breve, vão ingressar no Ensino Supe-
rior – normalmente, com 18 anos – nasceram 
em 2003. Vivem com o mundo inteiro na pal-
ma da mão, informados e ligados ao segundo, 
são autodidactas, apreciam a diversidade e a 
espontaneidade. Será razoável assumirmos 
que participem numa aula como simples re-
ceptores de conhecimento? 

A resposta é simples: não. A Geração Z es-
pera que o Ensino Superior lhe proporcione 
experiências marcantes. Espera, ainda, en-
contrar um espaço para afirmar a sua voz e 
para ter um papel activo, ao longo da sua pas-
sagem pela Academia, enquanto preparação 
de um percurso profissional que, à semelhan-
ça da sua vivência, não terá fronteiras. 

A oportunidade de estudar, viver, es-
tagiar, trabalhar e criar ligações pessoais e 
profissionais fora de Portugal não tem, no 
entanto, apenas o potencial de agradar a uma 
geração. É, acima de tudo, uma exigência para 
que a mesma se torne capaz de responder a 
um mercado altamente globalizado e com-
petitivo, em que várias portas se abrem. Por 
um lado, as empresas portuguesas procuram 
diferenciar-se através de estratégias de inter-
nacionalização inovadoras e, por outro lado, 
trabalhar a partir de ou em qualquer parte do 
mundo tornou-se mais comum do que nunca. 

Mais inclinado a percepcionar a interna-
cionalização como uma forma de captar es-
tudantes ou investigadores de outros países, 
este é o momento de o Ensino Superior repen-
sar e reforçar as suas estratégias internacio-
nais em sentido contrário, isto é, na perspec-
tiva dos estudantes nacionais. Só assim será 
possível acompanhar as exigências e necessi-
dades da actual e futuras gerações. 

Quais deverão ser, então, as apostas do 
Ensino Superior neste domínio? A resposta é 
complexa e pode incluir, em simultâneo, di-
versas valências com um mesmo propósito: 
capacitar os nossos estudantes para os exi-
gentes mercados internacionais. Uma dessas 

valências passa, necessariamente, pela cria-
ção de oferta formativa em língua inglesa, 
proporcionando sólidos conhecimentos lin-
guísticos específicos na área de formação em 
causa. Estes devem ser acompanhados por 
um claro alargar de horizontes nos currícu-
los académicos, apresentando aos estudantes 
conteúdos que estejam de acordo com as me-
lhores práticas internacionais. 

As instituições de Ensino Superior deve-
rão apostar na celebração/reforço de parcerias 
com universidades e politécnicos de outros 
países. Do mesmo modo, é essencial que se re-
lacionem com empresas internacionais, pro-
porcionando, por exemplo, oportunidades de 
estágios internacionais. 

Finalmente, há que ter em conta a impor-
tância de uma vida multicultural dentro do 
próprio campus, que permita a partilha de 
experiências, realidades, culturas e costumes 
entre estudantes nacionais e internacionais. 
A par das aprendizagens mais tradicionais, é 
desta “bagagem” que se vai fazer a viagem da 
Geração Z pelo mercado de trabalho globali-
zado para que se está a tender.  

/  I S A G  –  E U R O P E A N  B U S I N E S S  S C H O O L  //

Num contexto de ensino 

à distância que tantos 

desafios tem gerado, 

é necessária uma aposta 

forte do Ensino Superior 

em capacitar os seus 

alunos, nomeadamente no 

que diz respeito a atributos 

que lhes permitam singrar 

noutros mercados
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