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“ As universidades portuguesas deveriam 
repensar o número de horas em sala de aula 
para darmos oportunidade aos estudantes de 
ter um part-time porque seria benéfico para 
empresas e alunos.”

MILLENNIUM BCP
PAULA GUEDES
Responsável pelas 
parcerias académicas 
Millennium

DORA TRONCÃO

D
esde o primeiro dia em que o 
aluno entra para a universi-
dade europeia que passa por 
uma aferição de competên-
cias. Daniel Coelho, Marke-

ting Manager Laureate, da qual faz parte 
esta universidade, fala de “uma aproxima-
ção ao mundo real cada vez mais tangí-
vel” e de “um uma aferição de ‘hard skills’ 
e ‘soft skills’, de que hoje em dia se fala 
muito, que é muito importante os alunos 
terem conhecimento porque só com o 
contacto com a vida empresarial é que co-
meçam a ter noção da importância dessas 
competências”. Além do clássico gabinete 
de empregabilidade que todas as universi-
dades têm hoje em dia para potenciar essa 
vertente, a Universidade Europeia acaba 
de lançar este ano o Laureate Professional 
Assessment, em que são feitas uma série 
de questões, para, depois, no final do 
ano, perceber a evolução e “complemen-
tar o currículo para a entidade emprega-
dora perceber quais são as competências 
em concreto, ‘hard’ e ‘soft’, que aquela 
pessoa tem mais vincadas”. Através do 
modelo académico, o aluno tem também 
experiências que proporcionam quer a si-
mulação da própria profissão quer a inte-
ração com grupos de trabalho de outros 
países, com empresas com casos reais que 
possam transmitir o conhecimento e ter 
o apoio do corpo docente para que seja 
o mais real possível ou casos concretos. 
“Existe todo o apoio necessário, dado 
juntamente com as empresas para a parte 
da inovação, no sentido muito mais lato, 
não no lançamento de novos cursos, mas 
de garantir que a oferta formativa que as 
universidades têm seja o mais fiel à reali-
dade do mercado empresarial, isto numa 
revisão crítica da oferta formativa das 
próprias universidades como também no 
desenvolvimento dos nossos programas 
de áreas que são emergentes”, frisa Daniel 
Coelho. 

Como virar o ensino 
ao contrário?

Manuel Laranja, Coordenador Cien-
tífico do ISEG, preconiza a ideia de que 
faltam “soft skills”, e que entre as Facul-
dades é uma ideia unânime. “O proble-
ma está em como se transmitem essas 
‘softskills’. 

Há programas, mas ninguém está a 
fazer bem feito. Os alunos acabam por 
ter programas de ‘soft skils’ sem terem 
aprendido ‘soft skills’. É isso que tem de 
ser discutido e debatido, ou seja, como 
virar o ensino ao contrário. As ‘soft skills’ 
não se aprendem na sala de aula, não  se 
transmitem da mesma forma que as com-
petências mais técnicas”. E faz o reparo 
de que “a maior parte das empresas acha 
que os alunos devem sair preparados para 
trabalhar no primeiro com experiência 
profissional, competências transversais, 
‘soft skills’ e tudo, sem  terem que investir 
na formação. Para Faculdades e Escolas 
de Gestão, é o discurso é difícil, porque 
temos de desmontar ideias e dizer, a nossa 
missão não é essa e nas ‘soft skils’ se calhar 
têm nos ajudar e fazer connosco”.

Manuel Laranja fala ainda da falta de 
interdisciplinaridade no ensino. “É no-

tório como determinados tipos de perfis 
são tão estreitos que é difícil trabalhar as 
pessoas para fazer coisas diferentes. Os 
alunos de Farmácia e Engenharia, passa-
dos uns anos, estão em cargos de gestão. 
Devíamos apostar mais na complemen-
taridade de áreas e parte de alguma defi-
ciência nossa não conseguirmos explicar 
aos alunos que o percurso profissional 
pode não ser sempre na mesma área. Eles 
vão ter de se preparar o mais cedo possível 
para trocar de funções entre áreas técnicas 
e de gestão várias vezes ao longo da vida”, 
conclui o Coordenador.

Ligação ao tecido empresarial 
é prioridade desde 2009 no IST

No Instituto Superior Técnico desde 
2009 que foi assente como prioridade 
fazer esta ligação ao tecido empresarial 
e ser criada uma área de transferência de 
tecnologia que compreende dois núcleos, 
um mais relacionado com as parcerias 
empresariais, onde assenta toda esta ver-
tente de empreendedorismo, do recruta-
mento, e a parte relacionada com a liga-
ção às empresas, de estreitamento entre 
as empresas /estudantes e esse meio uni-
versitário. Em 2015, desenvolvem um ca-
minho de parcerias empresariais que tem 
várias dimensões, uma delas, de acordo 

com Carla Patrocínio, Coordenadora da 
Área de Transferência de Tecnologia, “a 
de promover claramente a ligação entre as 
empresas e os estudantes numa fase pre-
coce, para que, por um lado, as empresas 
possam desde cedo identificar e reconhe-
cer os perfis e talentos que querem para as 
empresas e, por outro lado, os estudantes 
percebam o que as empresas pretendem e 
poder ir adaptando o percurso formativo 
até à formação no sentido de ser orienta-
do para o mercado”. 

Envolvência de empresas 
acontece de forma exaustiva 

A Nova SBE desde 1989 que procura 
pro, ativamente as empesas. Rita Campos 
e Cunha foi a criadora do Gabinete de 

Carreiras e sabe que foi preciso explicar 
junto das empresas para que servia e dar a 
perceber que “tinham ali uma fonte de ta-
lentos para recrutar, sem custos para elas”, 
e que a ponte era feita por uma institui-
ção “que conhecia a nova geração”, revela 
a Diretora Académica de Mestrados Nova 
SBE. 

Nas numerosas iniciativas que organi-
za, a Nova SBE conta com a participação 
das empresas, desde a seleção dos candi-
datos a sessões de esclarecimento. Neste 
momento acaba de acontecer a “Discover 
Week”, incluindo as vertentes “Discover 
yourself ”, “the school”, “the market”. 
Este último é de enorme importância, em 
que muitas empresas têm sessões para di-
zer o que se faz em cada empresa. “Este é 
o primeiro contacto que dará a conhecer 
o mercado e que se vai prolongando ao 
longo do ano. Os benefícios para as em-
presas são aspetos de recrutamento, pro-
curando ir além no desenvolvimento de 
competências que são importantes para a 
criação de especializações, como no caso 
da regulamentação para o Banco de Por-
tugal ou do apoio à internacionalização 
para a Jerónimo Martins”, citando alguns 
exemplos apenas.  

“Tudo se reforça”, frisa Rita Campos 
e cunha. “Ao ter este contacto profundo 
com empresas, atraímos melhores alunos 

a nível nacional e internacional, ganhan-
do representação global”.

O conhecimento 
das universidades permite 
otimizar processos 

“A indústria de petróleo e gás tem 
uma componente técnica e tecnológica 
enorme. Tem havido uma evolução enor-
me que permitiu chegar a recursos em 
sítios impensáveis há uma década, por 
exemplo, e isso faz-se com tecnologia, daí 
a nossa proximidade às universidades”, 
salienta Carlos Martins Andrade, Res-
ponsável pela Investigação e Tecnologia 
Galp Energia

Desde 2007 existe um programa Galp 
Energia, o primeiro na área da eficiência 

MESA-REDONDA VIDA ECONÓMICA – EMPRESAS VS UNIVERSIDADES

Empresas e Universidades têm de enco

INTERVENIENTES

“O conhecimento das universidades permite 
otimizar processos com soluções bem 
elaboradas, com interesse para os fabricantes 
de equipamentos para a melhoria dos 
produtos vendidos às indústrias. Mais de 30% 
das soluções [encontradas no programa de 
eficiência energética da Galp Energia] são 
implementadas e 30% a 40% dos alunos 
ficam a trabalhar nos fabricantes ou nas 
empresas que prestam serviços às indústrias 
onde estagiaram”.  

GALP
CARLOS MARTINS 
ANDRADE
Responsável pela 
Investigação e 
Tecnologia

“ A maior parte das empresas acha que os 
alunos devem sair preparados para trabalhar 
no primeiro dia, com experiência profissional, 
competências transversais, ‘soft skills’ e tudo, 
sem que elas tenham de investir na formação.”

ISEG
MANUEL LARANJA
Coordenador 
Científico 

Como potenciar a interação entre 
empresas e universidades para 
oferecer as qualificações que o 
mercado valoriza? Foi esta a pergunta 
que deu o mote à mesa-redonda Vida 
Económica que reuniu instituições 
de ensino, empresas e a banca. Uma 
questão conquista a unanimidade: 
os alunos estão muitíssimo bem 
preparados em termos técnicos, mas 
pecam no relacionamento com outros, 
na capacidade de tomar de decisões, 
na adaptação ao mundo do trabalho.

“Os recursos humanos precisam de percorrer um caminho de 
adaptação à realidade empresarial, em que as PME terão 
mais tempo para conhecer as pessoas e integrá-las na sua 
atividade”, Marcos Ribeiro, Responsável Santander Totta 

Universidades

“Promovemos claramente a ligação entre 
as empresas e os estudantes numa fase 
precoce para que as empresas possam desde 
cedo identificar talentos e os estudantes 
perceberem o que as empresas pretendem e 
adaptar o percurso formativo para o mercado”

INSTITUTO 
SUPERIOR 
TÉCNICO
CARLA 
PATROCÍNIO
Coordenadora 
da Área de 
Transferência de 
Tecnologia
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energética – com o IST, Universidade de 
Aveiro, Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto – em que bolseiros 
Galp trabalham com empresas clientes na 
procura da eficiência energética. “As em-
presas que implementaram o programa 
têm tido muito sucesso. As soluções de 
eficiência energética vão muito além das 
tradicionais, porque o conhecimento das 
universidades permite otimizar processos 
com soluções bem elaboradas, com inte-
resses para os fabricantes de equipamen-
tos discutirem a melhoria dos produtos 
que vendem às indústrias. Mais de 30% 
dos projetos estão implementados e 30% 
a 40% dos alunos ficam a trabalhar nessas 
empresas e, em muitos casos, ficam nas 
empresas que prestam serviços às indús-
trias onde estagiaram”

Em Lisboa, a Galp promove o mes-
trado de Engenharia de Petróleo com 
a universidade escocesa Heriot-Watt, a 
mais prestigiada na Europa e a segunda 
no mundo, a par de Austin, nesta área. 
“Já estamos na segunda edição e todos os 
21 alunos ficaram a trabalhar connosco”, 
revela o representante da Galp.

Reforçar competências 
transversais para não perder 
pessoas

A BP Portugal acaba de se associar a 
um programa, “Skills Jovem”, um progra-
ma de formação orientado para a transi-
ção dos jovens para o primeiro mercado 
de emprego. “‘Soft skills’ foi claramente 
uma das áreas identificadas nos progra-
mas europeus como lacunas que existem 
nos jovens quando terminam, Faculda-
de, logo, vamos colaborar para ajudar os 
alunos a preparem-se com competências 
transversais e desenvolver as competên-
cias intrínsecas. Há pessoas que se per-
dem nesta integração no mercado de tra-
balho”, reforça Anabela Silva, Diretora de 
Marketing e Comunicação Externa.

“Começámos a implementação de um 
projeto que teve origem na colaboração 
com o Instituto Superior Técnico, através 
do polo tecnológico, e termina com o ar-
ranque de uma startup de alunos que par-
ticiparam no projeto. Um trabalho da in-
dústria de distribuição que tem a ver com 
o problema do pagamento dos postos, 

sendo que a maior parte dos postos estão 
em pré-pagamento, e que encontrou uma 
forma mais correta de implementar um 
sistema de controlo remoto para precaver 
esse pré-pagamento. Foi trabalho de três 
anos e este ano já está em algumas esta-
cões de serviço. Envolvemos a comunida-
de académica, que contribuiu com uma 
solução, adotada por nós, e ajudámos as 
startups, que hoje são duas empresas que 
trabalham na promoção desta tecnologia. 
A expetativa é a de se expandir por toda a 
indústria”, vaticina Anabela Silva.

Alunos em seis meses de estágio
aprendem mais do que 
em anos de Faculdade

Paula Guedes, Responsável pelas par-
cerias académicas Millennium, refere que 
trabalhou na Polónia e “que o relaciona-
mento era muito próximo entre empresas 
e universidades, passando os estudantes 
menos horas na sala de aula e existindo 
horários pós-laborais e isso permite ter 
experiência profissional em simultâneo o 
que dá maturidade e desenvolve as ‘soft 
skills’. Os alunos vão para a sala de aula 
com outra motivação porque sabem o 
que querem daquele conhecimento. As 
universidades deveriam repensar o nú-
mero de horas passadas em sala de aula 
para darmos oportunidade aos estudantes 
de ter um part-time porque seria benéfico 
para ambas as partes”. 

Um programa como a Junior Achie-
vement promove o empreendedorismo, 
envolvendo os alunos com o Millennium 
desde os primeiros anos da universidade. 
Há um mentor, que é um funcionário, e 
acompanha o aluno, privilegiando o con-
tacto pessoal “tornando os colaboradores 
mais sensíveis e os alunos mais adultos 
porque têm contacto com o mundo real. 
“Por vezes os alunos dizem que cresceram 
mais no estágio de seis meses do que em 
dois ou três anos na universidade”, refere 
Paula Guedes.

Academia de verão CGD faz 
parte de calendário académico

“Há necessidade de formar pessoas no 
seu todo e não apenas transferir conhe-
cimentos técnicos. Não existem soluções 

únicas quer ao nível da academias pessoas 
ou empresas”, refere Paulo Barros, Dire-
tor de Pessoal CGD. “Não recrutamos 
canudos, mas, pessoas que têm diplomas 
e se não têm conhecimento do que são as 
competências, do seu potencial e até do 
que querem, ficam pouco apetrechadas 
para o mercado de trabalho e alcançar o 
sucesso”.

Há 30 anos que está nos recursos hu-
manos e considera que “nunca tivemos 
gente tao boa como hoje em dia, mas 
também tenho noção que nunca tivemos 
gente tão afastada daquilo que é a realida-
de”. Quando houve a redução do tempo 
de licenciatura, a Academia referiu que 
“conseguia colocar o conteúdo técnico 
em três anos, mas não dar a experiência 
de vida e foi com esse desafio que há seis 
anos lançámos as Academias de Verão”, 
lembra. Dirigidas a alunos do 2º ano das 
licenciaturas, procuram dar a experiência 
de trabalhar numa organização com ou-
tra cultura e hoje já “entrou naquilo que 
é o calendário académico”. “Tem vindo a 
ser valorizada. Este ano, recebemos 1200 
candidaturas para estágios da Academia 
de Verão porque não é o trabalhar num 
banco, mas de ter formação em soft ski-
lls”. Foram atribuídos 60 estágios a nível 
nacional.

Santander é catalisador para 
alunos, empresas e universidades

“Há um triângulo que tem de ser 
trabalhado entre três partes – alunos, 
empresas e universidades”, salienta Mar-
cos Ribeiro, Responsável pelo Santander 
Universidades. “O aluno é a parte mais 
interessada e que tem de estar altamente 
motivado, porque o percurso de aprendi-
zagem é de vários anos”.

 “A vocação do Santander é ser um 
catalisador deste triângulo para procurar 
soluções que valorizem o recurso huma-
no. A sociedade, para além da alocação 
do capital, que é onde tradicionalmente 
os bancos se posicionam, tem no fator 
humano uma componente importantíssi-
ma para o desenvolvimento sustentado”, 
reforça Marcos Ribeiro. 

Das várias iniciativas onde o Santan-
der Totta se posiciona, um dos temas em 
destaque é o financiamento de bolsas de 
estágio a empresas “porque num momen-
to em que há dificuldade em as empresas 
retomarem o recrutamento habitual e por 
aí potenciar o crescimento da economia, 
que esteve mais bloqueado nos últimos 
anos”. Este programa ambicioso e em es-
cala, 1500 estágios em três anos, podendo 
“influenciar a empregabilidade por um 
lado e, por outro, a adaptação dos recur-
sos humanos”.

De acordo com o Responsável pelas 
Universidades, “os recursos humanos 
precisam de percorrer um caminho de 
adaptação à realidade empresarial, em 
que as PME terão mais tempo para co-
nhecer as pessoas e integrá-las na sua 
atividade”. E acredita “que é a forma de 
ajudar todas iniciativas das universida-
des em escala porque são muitas, mas 
persiste o problema de o fazer em escala, 
de conseguir de forma massificada que 
o nosso ensino responda às necessidades 
dos estudantes e das empresas”, reforça•

“A nossa vocação é ser um catalisador deste 
triângulo [aluno, universidades, empresas] 
para procurar soluções que valorizem o 
recurso humano. Acreditamos que para a 
sociedade, para além da alocação do capital, 
que é onde tradicionalmente os bancos se 
posicionam, a componente do fator humano 
é importantíssima para o desenvolvimento 
sustentado da sociedade.”

SANTANDER 
TOTTA
MARCOS RIBEIRO
Responsável pelas 
Universidades

“Não recrutamos canudos, mas pessoas 
que têm diplomas, e as pessoas que não 
têm conhecimento do que são as suas 
competências, o seu potencial, o que querem, 
ficam pouco apetrechadas para entrar no 
mercado trabalho e alcançar o sucesso.”

CGD 
PAULO BARROS
Diretor de Pessoal 

“Ao ter este contacto profundo com a 
empresa, atraímos melhores alunos a nível 
nacional e internacional, e isso interessa não 
só do ponto de vista financeiro como pela 
qualidade e capacidade de representação 
global que temos hoje em dia.”

NOVA SBE
RITA CAMPOS E 
CUNHA 
Diretora Académica 
de Mestrados 

ontrar forma de transmitir ‘soft skills’

Desde 2009 que a ligação ao tecido
empresarial é prioritária no IST. Em 2015/16 esta ligação ao 
tecido empresarial deverá atingir o seu ponto de maturidade. “Existe conhecimento teórico, mas, no que 

concerne a gerir problemas, trabalhar em 
equipa, os alunos estão desprovidos destas 
competências. As competências invisíveis 
acabam por nos integrar no mercado de 
trabalho.”

BP PORTUGAL
ANABELA SILVA
Diretora de 
Marketing e 
Comunicação 
Externa

INTREVENIENTES

“No Laureate Professional Assessment são 
feitas uma série de questões para avaliação [do 
aluno] para depois no  final do ano perceber 
a evolução e complementar o currículo para a 
entidade empregadora perceber quais são as 
competências em concreto, ‘hard’ e ‘soft’, que
aquela pessoa tem mais vincadas.”

UNIVERSIDADE 
EUROPEIA
DANIEL COELHO
Marketing Manager 
Laureate 
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AINDA ESTÁ POR ENCONTRAR 
UMA FORMA DE TRANSMITIR 
AS “SOFT SKILLS”
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Empresas 
e universidades 
devem transmitir 
“soft skills”

Págs. IV e V Ensino Superior Pós-Graduado


