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COMPETIÇÃO

Os líderes de quatro 
equipas de estudantes 
universitários explicam 
o que esperam aprender 
com a sua participação na 
edição de 2015 do Global 
Management Challenge

Enfrentar novos desafios  
e aprender mais sobre gestão

Laura Sousa, Daniel Gonçal-
ves, Alberto Martinho e Daniel 
Almeida são líderes de equipas 
de estudantes que integram o 
Global Management Challenge 
2015. Em comum têm o facto 
de as suas formações terem ven-
cido programas internos nas 
universidades que frequentam, 
o que lhes deu um passapor-
te para a prova, onde esperam 
aprofundar conhecimentos de 
gestão e melhorar o desempe-
nho nesta área.

A SDG, parceira do Expresso 
no Global Management Challen-
ge, organiza competições per-
sonalizadas para algumas uni-
versidades nacionais. Nestes 
programas, os participantes têm 
de resolver problemas de gestão, 
recebendo a equipa vencedora 
como prémio a participação na 
prova nacional. Laura Sousa 
lidera a equipa que venceu o 
ISEG Management Challenge. 
Para ela, “este programa foi uma 

ment Challenge, “com a compe-
titividade das equipas que vamos 
encontrar, esperamos aprender 
novas maneiras de lidar com 
várias situações de tomada de 
decisão numa empresa”. 

Uma experiência que na opi-
nião de Daniel Almeida, líder da 
formação que triunfou no Cató-
lica Porto Management Challen-
ge, será importante para o futu-
ro. “Esperamos aprender novas 
estratégias que nos permitam 
melhorar o desempenho, tanto 
na competição como no âmbito 
profissional futuro”, salienta.

A aprendizagem de gestão é 
enfatizada por Daniel Gonçal-
ves, líder da equipa vencedora 
do IST Accenture Technology 
Challenge. Com esta participa-
ção, espera “continuar a desen-
volver o espírito crítico na área 
da gestão e observar mais de 
perto o mundo empresarial”.

Maribela Freitas
mfreitas.externo@impresa.pt

excelente oportunidade de ver 
que o que aprendemos nas aulas 
tem aplicação no mundo real”. A 
edição de 2015 da prova começa 
na próxima semana e esta parti-
cipante diz que “iremos encon-
trar uma competição mais eleva-
da entre equipas vencedoras de 
outras faculdades e quadros de 
empresas e esperamos aprender 
a lidar com a nova concorrência 
e desafios que se apresentam”.

Para Alberto Martinho, cuja 
equipa venceu o FEUP Manage-

A equipa de universitários vencedora do ISEG Management 
Challenge em plena ação durante a final do programa


