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ONDE ESTÃO
OS MELHORES

ALUNOS?
Um ano depois de acabar o curso estão quase todos a trabalhar.

Só Marisa e Beatriz mudaram de país. Francisco trabalha no Governo.

Joana faz um mestrado, tal como Carlos, Windy e as Catarinas. Por sara capeio

ue responsabilidade. No
M dia de trabalho,
B W Francisco de Abreu Duar-

te, 23 anos, e os novos

colegas TWeram de definir a orgâni-
ca do Governo de António Costa.

Sem filiação partidária, nunca se

imaginara no lugar de adjunto do
secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Miguel
Prata Roque. Por isso. também não

poderia prever tamanha responsa-
bilidade no inicio da sua vida pro-
fissional. O governante escolheu-o
e a outro colega por terem sido os

melhores alunos (média de 18 valo-
res) de Direito na Universidade de

Lisboa. "O secretário de Estado
também tinha servido, Ingo a seguir
ao curso, como adjunto num gabi-
nete e reabilitou a tradição", diz.

Francisco é um dos 14 melhores
alunos com licenciaturas terminadas
há um ano que a SÁBADO contactou

para perceber o que fazem hoje - e

quais os planos para o futuro. Há di-

ferenças consoante a área de estu-
dos, mas sobressaem pontos em co-
mum: quase todos tém emprego;

apenas dois destes jovens estão fora
de Portugal; muitos não fecham a

porta a sair, mas não vêem isso

como prioridade; quase todos conti-
nuaram a estudar para lá da licen-
ciatura; e ninguém fala, pelo menos
nesta fase. num negócio próprio.

Em Direito, Francisco confirma es-
tas tendências. Antes de entrar para
o Governo trabalhava na firma de

advogados Vieira de Almeida e tinha

ganho um concurso para professor
assistente na sua faculdade (dá aulas

de Direito da União Europeia. Direito
Internacional Público e Direitos Fun-
damentais). O mais difícil nos pri-
meiros meses foi dar aulas ao 4 S ano

com "colegas com quem há seis me-
ses partilhava a sala". "Tenho o défi-
ce de não ter a autoridade que vem
com os anos", conta. Compensa com
a pedagogia: "Não sou um amigo,
mas tento sobretudo ensinar."

Ao contrário de Francisco, que
quer manter-se na academia até à
reforma, ]oana Correia, 21 anos, a ti-
rar na Nova SBE o mestrado em Ges-

tão, pretende trabalhar numa con-
sultora. Só tem ensinado a cadeira

de Introdução à Microeconomia,
como assistente na mesma faculda-
de, a alunos do l u ano. Até quando?

Um dia pode ir para a empresa de

decoração dos avós (que exporta
para o Brasil e Angola), tal como pre-
via quando quis licenciar-se em Ges

tão. Mas não já. "Percebi que o início
não pode ser por aí. Temos três anos
de licenciatura, mais um e meio de
mestrado. Não é suficiente. Há muito

para aprender", admite. "A maioria
dos alunos de Gestão tem a noção de

que as consultoras são uma catapul-
ta. Ter o nome de uma grande no
currículo é uma mais-valia", junta.

Remunerar para atrair
Depois de já ter estagiado na cônsul

tora Accenture no Verão de 2015, vai
estar um mês na McKinsey. Já antevê

que será exigente - lembra-se de

que teve de fazer um teste de esco-
lha múltipla e seis entrevistas "muito
difíceis" para o conseguir - e que
será remunerada "bem acima do sa-
lário mínimo nacional". "Os estágios
são remunerados para atrair, são

empresas de topo e querem os O

Prémio
Portugal conti-

nua a ser dos

países da OCDE
em que uma

licenciatura, face
ao secundário,
tem mais im-

pacto no salário

PARA JOANA,
DA ÁREA DE
GESTÃO, AS
GRANDES

CONSULTO-
RAS AINDA

SÃO A
MELHOR
ESCOLA



O melhores candidatos", explica.
Ser o melhor licenciado não é. por

si só, garantia de vida fácil. Se Ges-

tão, Economia e alguns ramos de

Engenharia são mais procurados, em
sentido contrário seguem as Huma-
nidades, como confirma Isabel Mei-
reles, directora-executiva da Egor,
consultora de Recursos Humanos.
Nestes casos, continuar a estudar é

uma opção.
Catarina Miranda. 22 anos, com-

preendeu que a sua vontade inicial

ao entrar em História na Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH) da Universidade Nova de Lis-
boa não poderia ser logo concretiza-
da. Fazer apenas investigação não

chegaria como meio de sustento.
Tem agora um outro objectivo: ter-
minar o mestrado em História (área
de Egiptologia e Grécia Antiga), dou-
torar-se e dar aulas.

Catarina deve ter-se cruzado com
Carlos Rodrigues na FCSH. Ele,

agora com 21 anos, escolheu Ciên-
cias da Comunicação por ser um
"interessado em todas as áreas". A
morte prematura do pai. pouco an-
tes de iniciar na licenciatura, moti

Com os 17,4 valores da licenciatura
ganhou urna bolsa de mestrado

para continuar em Gestão na
Nova SBE (Lisboa), onde dá aulas

vou-o a concretizar uma homena-
gem póstuma e a obter uma média
de 17 valores (teve 16,7). Também
ele escolheu não começar a traba-
lhar depois do curso e está no mes-
trado de Gestão na Nova SBE.

Entre um licenciado com apenas o

I o ciclo ou com o mestrado (o cha-
mado 2 a ciclo) é a este que o merca-
do dá prioridade, explica Isabel Mei-
reles. Melhor será se, como Carlos, se

a pessoa se especializar numa área
diferente: "Todos saem mais ricos

quando diversificam", refere. Depois
do primeiro ano de mestrado, Carlos

continua com vontade de ser jorna-
lista, mas está na dúvida se optará
antes por gestão no terceiro sector
(não lucrativo).

Para Bibiana Grave, 31 anos, estu-
dar mais significava evoluir na car-
reira que já tinha. Trabalhara oito

anos antes de voltar à universidade.
Como se candidatou ao mestrado in-
tegrado em Design, em Aveiro, teve
de adaptar a sua vida profissional, na
Nimco Portugal, uma empresa de

calçado de Oliveira de Azeméis, aos
horários diurnos. Faltava uma ma-
nhã e compensava com mais uma
hora nos restantes dias. Não só foi a
melhor aluna (17 valores), como foi

valorizada pela empresa. Agora já
não faz apenas modulação em 3D do

calçado, desenha-o também e foi

aumentada (recebe menos de 1.000
euros). "Não penso que [o aumento]
tenha sido por causa do mestrado.
Perceberam que sou ambiciosa e
trabalhadora", conclui.

O sucesso das Economias
Em áreas com maior mercado de

trabalho, estudar mais também fun-
ciona como valorização. Catarina
Pinto, 22 anos, tirou Gestão em
Coimbra e avançou para o mestrado
na mesma área. "Tenho boas notas e
é melhor dedicar me apenas a uma
coisa para não estragar a média."

Depois de ter feito dois estágios de
Verão (um na repartição de Finanças
de Miranda do Corvo, onde cresceu,
e outro na Caixa Geral de Depósitos),
sabe que quer ser contratada por
uma grande empresa. "O banco é

muito diferente do que eu pensava.
Ao balcão há muito mais papel do

Saiu da Madeira para estudar
Aeronáutica. Regressou porque lhe
propuseram um contrato. A maio-
ria dos colegas está em estágios

91%
dos aderentes
aos estágios

profissionais do
lEFPtêm

diploma do
Ensino

Secundário e
do Superior

84
emprego
É a percenta-

gem dos mes-
tres da Univer-
sidade Nova de

Lisboa em
2010/11 que es-
tão emprega-

dos, segundo o
último inquérito
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Arquitecta, formada pelo Técnico,
está a estagiar num gabinete

que valorizou o facto de ter feito
outros estágios em áreas diferentes

que decisões financeiras", conta.
Até ao secundário, que fez em Via-

na do Castelo, Windy Noro, só "co-
nhecia a Economia das notícias".

Agora, aos 21 anos, está a conciliar o

mestrado com um estágio de 20 ho-
ras semanais no Banco de Portugal,
no Porto. Ter tido a melhor nota (17

valores) da Universidade do Minho

"ajudou" a conseguir este lugar no

Departamento de Estudos Económi-

cos, onde é remunerada com um
"valor simpático", diz. sem revelar

qual. "Isto é bastante enriquecedor

para o currículo." Depois? Poderá re-

gressar a França, onde os pais esti-

veram emigrados (ele trabalhava na

construção, ela na restauração) e

onde nasceu e viveu até aos 5 anos,

para se doutorar. "É fundamental ter

uma experiência lá fora. Mas tam
bém não pensei muito nisso; em ter-
mos financeiros é complicado", con-
ta. O objectivo final será fazer inves-

tigação e leccionar.

Beatriz Morais Sarmento também
fala no estrangeiro. Aos 23 anos está

a terminar o seu ano de experiência

94,7%
dos diploma-

dos com mes-
trado no Institu-

to Superior
Técnico em
2013 tinham

uma actividade
remunerada

NESTA FASE
AINDA NE-
NHUM DOS
MELHORES

FALA EM
COMEÇAR

O SEU
PRÓPRIO
NEGÓCIO

Já trabalhava na Nimco quando foi

fazer o mestrado em Design para
Aveiro. Os patrões perceberam

que é "ambiciosa e trabalhadora"

O
Mário Santos

Estudou na Universidade da Beira
Interior e trabalha no hospital de
Aveiro. Recebe "1.000 e poucos

euros". Quer ser psiquiatra

internacional. Terminou Direito na
Universidade de Lisboa, e partiu

para Londres para fazer o mestrado

na área de Corporate (Direito Em-

presarial), na qual pretendia espe- O
cializar-se. No Natal, esteve cá e par-
ticipou em entrevistas para estagiar
em várias sociedades "A nota é algo

que nos valoriza. O nosso currículo é

curto. [Mas] não acho que se pren-
dam só a isso. as qualidades huma-
nas são importantes também", expli-
ca. Em Setembro, depois de entregar
a tese, regressa. Só não sabe se é de

vez. "A porta internacional não está

fechada, mas não ponho de parte fi-
car de sempre cm Portugal ou mu-
dar de área. Não digo que não a qua-
se nada", conclui.

Emigrar ou ficai?
Bastou um mês para Marisa Lima,
24 anos, conseguir emprego em
Toronto, no Canadá - o que não
estava nem nas suas melhores pre-
visões. Apesar de ter nascido na-

quela cidade quando os pais lá es-
tiveram emigrados, vivia em Leiria
desde os 7 anos e licenciara-se em

Portugal, em Engenharia Mecânica
no Instituto Superior Técnico.
"Achei que era difícil porque estava
a concorrer contra o país inteiro e
eles não têm referência do curso de

onde eu vinha", admite.
Enviou muitos currículos e só teve

uma resposta ("acho que se tivesse O



O sido em Portugal, teria tido mais")

- uma empresa que faz testes mecâ-

nicos na área automóvel queria en-
trevistã-la. Disse-lhes que estava à

procura do primeiro emprego, que
"não sabia ranto como os funcioná-

rios com experiência ou como as

pessoas das universidades de lá".

Mais do que valorizarem o pais onde

se licenciou (nem sequer lhe pedi-
ram diploma), os patrões gostaram
da sua atitude,

Marisa cumpriu com as caracterís-

ticas que a consultora Isabel Meireles
identifica quando ajuda as empresas
suas clientes a encontrar um novo
funcionário: "O talento não é só a

nota. Além da destreza intelectual,

procuram espírito de sacrifício, mi

dativa, abertura ao mundo, vitalida-

de, rasgo e talento."

A engenheira mecânica esteve â ex-

periência durante três meses. Agora
tem contrato e ganha entre 27 mil e

34 mil euros por ano. "O que se ganha
é proporcional ao que se gasta. Mas.

com uma boa gestão, consegue-se

poupar mais do que em Portugal", diz.

Por cá, ouve as histórias dos anti-

gos colegas que "só arranjam está-

gios profissionais" - este foi um dos

motivos porque decidiu partir. Outro

foi porque pensou que no estrangei-

Nasceu em França, mas regressou
com 5 anos. Está a tirar o mestra-

do em Economia e a estagiar
no Banco de Portugal

O
WlndyNoro

O
Filipa Martins Silva

Foi distinguida pela Ordem dos
Médicos como a melhor aluna de
Medicina do Norte. Não descarta

a ideia de sair do País

ro aprenderia mais e talvez fosse

mais fácil contratarem os mais no-
vos. Não se arrepende. "Vejo-me a
ficar alguns anos. até não me encai

xar e voltar a Portugal. Para outro

país? Penso que não."

Quem também não descarta sair

O
Marisa Lima

Concluiu Engenharia Mecânica e

partiu para o Canadá, onde nasceu

Conseguiu trabalho num mês.
Ganha entre €27 mil e €34 mil/ano

do País são os melhores licenciados

em Medicina: Filipa Martins Silva. 25

anos, e Mário Santos, de 24. Mas só

depois de se especializarem.
Filipa, distinguida pela Ordem dos

Médicos com o prémio de melhor
aluna de Medicina do Norte do País

(Universidade do Porto), está a viver
em Lisboa com o namorado e outros
dois colegas. Estão todos no Centro

Hospitalar de Lisboa Central. "Lá

para Janeiro" regressa a casa para ti-
rar Pedopsiquiatria no Centro Hospi-
talar do Porto. "Mas se sentir que cá

o trabalho não me satisfaz posso ir

para fora." Estudou Alemão durante

o curso e fez Erasmus em Viena.

[á Mário Santos entrou no hospital
de Aveiro para o ano comum. O re-
cém-licenciado pela Universidade
da Beira Interior (UBI) levava o dese

jo de se especializar em Psiquiatria.
Os meses passados nesta valência
deram-lhe mais certezas.

Estágios, estágios e mais estágios
Rita Nogueira e Rui Alvites deixaram
Trás-05-Montes, onde cresceram.
Não se conhecem, mas têm pontos
em comum: a Medicina foi, cedo,

um sonho de ambos. Cia, agora com
23 anos, ficou marcada pela recupe-
ração da casa familiar em Vila Real
e optou por Arquitectura, no Institu-
to Superior Técnico. "Achei que o

curso no Porto era mais voltado

para o Design e queria ir para longe
de casa. Lisboa estava no centro da

124
mil

Era o número
de licenciados

que estavam
sem emprego

no primeiro
trimestre deste

ano, mais 4%

que em 2015

APESAR DE
A MAIORIA

DOS MELHO
RES ALUNOS

ESTAR EM
PORTUGAL,

VÁRIOS NÃO
DESCARTAM
A IDEIA DE

SAIR DO PAÍS



RuiAMtes
Deixou Boticas para fazer um

estágio profissional (o mesmo que
a maior parte dos seus colegas)

num hospital veterinário no Porto

cultura. A distância nunca me assus-

tou", conta Rita. Depois de entregar
a tese, encontrou estágio numa em-

presa de Arquitectura e Engenharia.
Ele, habituado à vida da aldeia e ao
contacto com animais, em Boticas,

optou por Veterinária na Universi-
dade de Trás-os-Montes e, aos 25

anos, está num estágio profissional
numa clínica no Porto. Rui estima

que 9596 dos colegas estejam a tra-
balhar e, desses, todos em estágios
como o seu, do Instituto de Emprego
e Formação profissional, pelo qual
recebe cerca de 700 euros brutos.

Os estágios, na versão benigna, são

um instrumento importante. Os que

RUI ESTIMA
QUE 95%

DOS COLE-
GAS ESTEJAM

EM ESTÁ-
GIOS PRO-
FISSIONAIS
DO lEFP, A
700 EUROS

BRUTOS

Rita e Rui, foram fazendo, no Verão,
ao longo do curso, revelaram-se im-
portantes na hora de serem escolhi-
dos pelos actuais chefes. A arquitecta
porque tinha uma experiência diver-
sificada (de urbanismo numa empre-
sa; de arquitectura industrial na Re-
fer). O veterinário porque os estágios
anteriores (incluindo na clínica onde
está) mostram que tem interesse "e

não tem de se perder tempo a

aprender coisas básicas".

Contornar o estágio e agarrar logo
contrato é uma oportunidade valori-
zada por quem começa - foi o que
aconteceu a José Félix, 23 anos, que
saiu da Madeira para fazer Engenha-
ria Aeronáutica na ÜBI. Não tinha in-
tenções de regressar e levava um
objectivo: ser o melhor aluno. Apesar
de a meio do curso ter deixado essa
ideia de lado, com os seus 16 valores
acabou mesmo por sê-10. Enviou
currículos para estágios, mas foi sur-

preendido quando veio da Madeira
uma proposta de contrato de 12 me-
ses, com cláusula de renovação, para
trabalhar numa empresa estrangeira
de Engenharia Electrotécnica. Das

propostas que recebeu, era a única
não estágio. O salário, "não muito
abaixo dos 1.500 euros, para o que
vejo em jovens que saem da facul-
dade, é razoável". Um dia que lhe

apareça outra oportunidade melhor,
sairá - seja para onde for. "Hoje é

tudo muito perto." O




