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E N S I N O S U P E R I O R

D I C A S D E G E S T Ã O

Como utilizar profissionalmente as redes sociais

Universidades preocupadas
com ética nos negócios
São cada vez mais as que
assinam o acordo PRME -
Principles for Responsible
Management Education.

U nidades curriculares liga-
das à sustentabilidade e
responsabilidade social,
como por exemplo, ges-

tão de projectos com impacto, na
Nova SBE, em parceria com institui-
ções sem fins lucrativos; módulos de
ética nos negócios, pós-graduações
orientadas para organizações sem
fins lucrativos ou em gestão de fraude,
como a que existe na Porto Business
School; projectos de responsabilidade
social de alunos com ONG’s, em países
em vias de desenvolvimento; grupos
de alunos que dão aulas em países em
desenvolvimento ou comunidades
desfavorecidas, ou mesmo explica-
ções a colegas com mais dificuldades.
Estes são apenas alguns exemplos de
práticas que são cada vez mais imple-
mentadas nas universidades portu-
guesas, nomeadamente as seis que já
aderiram ao PRME - Principles for
Responsible Management Education,
uma organização que pretende envol-
ver as instituições académicas de edu-
cação superior no desenvolvimento
de uma formação comprometida com
uma gestão mais ética e responsável.

No final da semana, o ISEG organi-
zou uma Conferência PRME em Por-
tugal, “PRME: Present and Future”,
onde as várias instituições deram a
conhecer as diversas actividades que
têm vindo a implementar, no âmbito

do PRME e incentivaram as três esco-
las - Universidade de Coimbra, Uni-
versidade do Minho e Universidade
de Aveiro - que estão em vias de entrar
para o PRME - a assinar o acordo e im-
plementar os seus princípios rapida-
mente.

Conferência PRME no ISEG,
com a presença de José Maria

de la Villa Riviere, da ESAD, e
Alonso Gil-Casares, do ISEAD.

As redes sociais estão a ser cada vez
mais utilizadas tanto pelos empregado-
res como pelos candidatos. Aprenda a
usá-las para conseguir o emprego que
quer e evite erros básicos.

1.Crie contas separadas É uma
boa ideia criar contas separadas

no Facebook e no Twitter;

2.Atenção às definições de se-
gurança Assegure-se que as

suas contas pessoais permitem ape-
nas o acesso de amigos;

3.Direccione as suas contas pro-
fissionais para futuros empre-

gadores Inclua as suas principais
competências e qualidades, uma liga-
ção para o seu CV e uma fotografia
profissional;

4.Assegure-se que o seu perfil
está actualizado Muitas pes-

soas não utilizam o Linkedin de forma
ideal e não completam nem actuali-
zam o perfil. E muitos empregadores
e recrutadores estão a utilizar cada
vez mais o Linkedin para procurar

candidatos, até porque é gratuito e
inclui o historial de carreira e as com-
petências da pessoa;

5.Comunique com potenciais
empregadores A forma como

estabelece contacto depende da
rede. No Twitter, por exemplo, é acon-
selhável começar por acompanhar as
empresas e os empregadores em que
está interessado. O Linkedin permite-
-lhe uma conversa mais privada, pelo
que é uma boa via para para se apre-
sentar directamente. C.C.

Coimbra, Aveiro
e Minho são
as próximas
a entrar no PRME.

Na conferência, estiveram reuni-
das as principais escolas de economia
e de gestão de Portugal, bem como
ESADE e ISEAD, para debater a for-
ma de garantir um ensino com uma
maior componente ética e de respon-
sabilidade social. Uma coisa é certa:
todas as escolas de negócios garanti-
ram que os princípios do PRME sem-
pre fizeram parte do seu ADN e que é,
cada vez mais, importante passar es-
ses valores aos alunos, nomeadamen-
te, os que já têm uma ligação ao mun-
do empresarial. Contudo, Rita cam-
pos e Cunha, professora da Nova SBE
deixou um aviso à plateia: “até que
ponto a responsabilidade social deve
ser confundida com filantropia?”
“Porque são coisas muitos diferen-
tes”, disse. ■ Joana Moura.
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Como utilizar
as redes sociais
para conseguir
emprego P.7


