
Um desafio que não
é só para alunos
de economia e gestão

Três estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa contam como é participar nesta iniciativa portuguesa
e de que forma esta experiência é importante para o seu futuro
José Miguel Valente, José Dias de Sousa
e Carlos Botelho são alunos da Faculda-
de Ciências da Universidade de Lisboa
(FCUL) e explicam que foi um desafio

gerir uma empresa na primeira volta do
Global Management Challenge, mais ain-
da por serem alunos da área de ciências
e não dominarem por completo os assun-
tos de economia e gestão. Contam que
aprenderam a planear e a discutir ideias,
a tomar decisões e a trabalhar em equi-
pa, aprendizagens que consideram im-

portantes para o seu futuro profissional.
Anualmente os participantes desta com-

petição são oriundos, na sua maioria, das
áreas de economia e gestão, surgindo as

engenharias em terceiro lugar a que se

acrescem outras formações, embora com
presença residual. Mas outras áreas de
estudo começam a perceber os benefí-
cios desta iniciativa. João Telhada é pro-
fessor auxiliar do departamento de esta-
tística e investigação operacional da
FCUL e desde 2011 que convida alunos
de ciências a participarem na prova. Este
ano não foi exceção e a FCUL inscreveu
três equipas, com o apoio da Randstad,
formadas por alunos de energia e am-
biente, engenharia biomédica, estatística

aplicada e engenharia geográfica. Estas

formações não conseguiram alcançar a
segunda volta da competição, mas fazem
um balanço positivo da sua participação.
Da geografia para a gestão
José Miguel Valente tem 25 anos e é alu-
no do terceiro ano da licenciatura em en-

genharia geográfica da FCUL. "Foi um
desafio participar no Global Manage-
ment Challenge, pois esta é uma área dife-
rente da que estou a estudar e sempre ti-
ve curiosidade em relação ao mundo da

gestão de empresas", refere. Confessa

que não esperava que a competição fosse

tão complexa e que o simulador envolves-
se tantas variáveis. Desta experiência le-
va mais-valias para o seu futuro profissio-
nal. "Quando acabar o curso e fruto desta

participação, se for trabalhar para uma
grande empresa, vou fazer o meu traba-
lho, mas com o conhecimento prático de
como uma organização funciona por den-
tro", explica José Miguel Valente. Duran-
te as cinco semanas a sua equipa teve de

planear e discutir ideias para perceber
melhor qual o caminho a seguir e assim
tomar a melhor decisão. Também para Jo-
sé Dias de Sousa, de 22 anos, o Global Ma-

nagement Challenge é uma experiência
que alarga horizontes. A participar pela
segunda vez neste evento, refere que a no-
va versão do simulador introduzida este

ano, trouxe maior complexidade à prova.
Aluno do quarto ano do mestrado integra-
do em engenharia da energia e do am-
biente da FCUL, considera que a introdu-
ção de decisões ligadas à ecologia e sus-
tentabilidade imprimiu mais realidade à

competição. "Não estamos apenas a intro-
duzir cálculos, sabemos que aquilo tem
um impacto prático", salienta.

Na perspetiva de José Dias de Sousa o
Global Management Challenge aprofun-

da os conhecimentos aprendidos na licen-
ciatura e permite verificar na prática os

conceitos teóricos da cadeira de econo-
mia e gestão que frequentou durante um
semestre. A maior dificuldade que sentiu
neste exercício prático relacionou-se

com a gestão do tempo. Salienta que "a

nossa maior dificuldade foi gerir o tempo
para a tomada de decisão e ainda não te-
mos a perceção do impacto real que as

novas variáveis introduzidas no simula-
dor podem ter".

Aos 28 anos de idade, Carlos Botelho
está a frequentar a licenciatura em esta-
tística aplicada na FCUL, depois de já se

ter licenciado em filosofia. "Na competi-
ção não é suficiente ser bom e somos obri-

gados a ultrapassar-nos." Explica ainda

que já tendo uma licenciatura numa área
onde não conseguiu arranjar emprego,
considera importante adquirir novas
competências que aumentem as suas hi-

póteses de trabalho. "É importante para
mim ter a noção dos vários aspetos envol-
vidos na gestão de uma empresa. Mais
ainda se no futuro quiser avançar com
um negócio próprio", salienta Carlos Bo-
telho. Refere ainda que no Global Mana-
gement Challenge obteve um visão de

conjunto do funcionamento de uma em-
presa e na sua equipa percebeu o contri-
buto que cada elemento podia dar para o
todo. "A prova permitiu desenvolver o

trabalho em equipa o que é interessante
dado que cada um tem um perfil diferen-
te", explica.
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Mais-valias profissionais

Em jeito de conclusão, o professor João
telhada explica que "a participação neste
desafio é uma mais-valia para os nossos
alunos. Têm a oportunidade de trabalhar
em grupo com pessoas com perfis dife-
rentes em ambiente de stress, o que é

muito difícil de recriar na universidade",
O professor ajuda as equipas nesta jorna-
da e acompanha o seu desempenho, sem
interferir. Acrescenta que os alunos

aprendem na competição a gerir o tem-
po, a comunicar opiniões e a defendê-las.
Para João Telhada "esta experiência am-
plifica as bases que damos aos estudan-
tes nas aulas porque não há nada como a

experiência prática para perceberem os

conceitos", Acredita ainda que fruto da
sua passagem pelo Global Management
Challenge, vão ter um inserção mais fácil
no mercado de trabalho por via das soft
skills que aqui adquiriram.

"As empresas estão cada vez mais aten-
tas ao desempenho dos alunos e como se
costuma dizer, não é só a média de curso

que conta na altura de recrutar", finaliza
João Telhada.
DISSERAM

"Foi um desafio
participar, pois sempre
tive curiosidade em
relação ao mundo
da gestão de empresas"
JOSÉ MIGUEL VALENTE, engenharia geográfica

"A maior dificuldade
foi gerir o tempo e
ainda não temos
a perceção do impacto
real que as novas
variáveis introduzidas
no simulador podem ter"
JOSÉ DIAS DE SOUSA, energia e ambiente

"A prova permitiu
desenvolver o trabalho
em equipa, o que é
interessante dado
que cada um tem
um perfil diferente"
CARLOS BOTELHO,

estatística aplicada


