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Engenheiros são o que
as empresas procuram
Os cursos de Engenharia lideraram as notas de entrada no ensino superior público em 2018 e cresceram em número de alunos.
As empresas, que se queixam de dificuldades no recrutamento de talento, aplaudem o interesse crescente dos candidatos.
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Num inundo tecnológico em que
as engenharias se assumem como
o motor da sociedade em várias
frentes, há cada vez mais necessi-
dade de formar engenheiros. Só

em Portugal faltarão entre 1 5 mil a

20 mil, segundo contas de Arlindo

Oliveira, presidente da maior es-
cola de engenharia do país, o Insti-
tuto Superior Técnico.

Os jovens candidatos ao ensino

superior têm mostrado atenção e

aderência à realidade e nos últimos
anos disparou a procura e as mé-
dias de acesso em cursos como En-

genharia e Gestão Industrial, In-
formática e Computadores, Ele-
trotecnia, Aeroespacial, só para re-
ferir alguns.

As empresas, que têm vindo a

apontar o défice de talento na hora
de recrutar, aplaudem o interesse

crescente dos candidatos e apos-
tam em programas que, na realida-

de, funcionam como abre-portas
ao emprego.

A Bosch Portugal, por exemplo,

empresa especializada nas áreas da

condução autónoma, sensores e

multimédia automóvel, bem como
na termotecnologia e segurança
nas cidades inteligentes, lançou em
maio o programa de estágios re-

munerados "J um P In "- Com 130

vagas, o programa traduz a aposta
nos perfis mais jovens e sobretudo

na sua valorização e credibilização

enquanto potenciais colaborado-

res, visando a integração de jovens
recém-licenciados e estudantes
universitários nas unidades da em-

presa em Aveiro, Braga e Ovar.
O programa é encarado na pró-

pria Bosch Portugal como uma por-
ta de entrada na empresa. "'Jump-in'
é a forma que encontramos para nos

darmos a conhecer e conhecermos

pessoas de várias idades, com e sem

experiência que se identificam de al-

guma forma com o grupo Bosch e

gostariam de ter uma primeira ex-



periência na empresa", explica
Maurício Marques, diretor de Re-
cursos Humanos da Bosch Car Mul-
timedia, divisão da Bosch Portugal,
ao Jornal Económico.

Estas experiências, acrescenta,
"permitem ao candidato dar a co-
nhecer do que é capaz e à empre-
sa mostrar o que tem para ofere-
cer. Desejavelmente, será o iní-
cio de algo mais sério para ambas

as partes".
Segundo números da Bosch

Portugal, nos últimos três anos be-
neficiaram deste programa cerca
de 2.600 jovens.

Dentro do "Jump In", existem
iniciativas com diferentes dura-

ções e timings que permitem aos
alunos diferentes experiências e

níveis de contacto com a Bosch.
Vão desde o "Bosch Connect Day",
que dá a oportunidade de acompa-
nhar um engenheiro da Bosch du-
rante um dia inteiro, até aos está-

gios de verão que permitem a estu-
dantes terem uma experiência du-
rante o seu período de férias, pas-
sando pelos estágios profissionais,
de longa duração, que possibilitam
uma experiência mais longa e um
envolvimento mais formal nos

projetos da empresa.
A Efacec é outra empresa de

peso na área da tecnologia e da

inovação com forte ligação às

universidades e centros de inves-

tigação.
Angelo Ramalho, CEO da Efa-

cec, explica ao Jornal Económico

que o programa "Tech Trainees
Efacec" funciona como um abre

portas na empresa que até 2020
está a recrutar 700 pessoas, mui-
tas das quais engenheiros. "Com
este programa, a Efacec pretende
atrair e integrar, nos diferentes

negócios da empresa, jovens ta-
lentos, com diferentes formações
de base, que ambicionem ter aces-
so aos melhores líderes e conheci-
mento técnicos."

Em 2018, o "Tech Trainees Efa-
cec" recrutou 20 jovens finalistas
de engenharia para se juntarem à

unidade de automação no Porto,
durante nove meses. Os seleciona-

dos, explica Angelo Ramalho, ti-
veram oportunidade de trabalhar
com tecnologia de ponta, incluin-
do sistemas inteiramente digitais
para automação de subestações,
sistemas ADMS com integração da

DER, computação fiável na cloud,

sistemas embebidos de alta perfor-

mance, cibersegurança, comunica-

ções SG, entre outros.

Atualmente, ao que nos revela o

CEO, a Efacec tem várias oportu-
nidades em aberto para as suas di-
ferentes unidades de negócio. As

áreas são distintas, indo do projeto
e cálculo, até ao desenvolvimento
de produto, passando por testes,

gestão de projetos e logística.
Com 1.807 colaboradores e uma

rede de concessionários e reparado-
res autorizados que cobre todo o

país, o BMW Group Portugal esti-

ma alargar essa mesma rede em cer-
ca de 250 colaboradores este ano.

Joana Sales, Retail HR do BMW
Group Portugal, adianta ao Jornal
Económico que o foco do recruta-
mento está virado para técnicos,
vendedores e consultores de servi-

ço. No entanto, as funções de BMW
Genius ou MINI Genius, aposta es-

tratégica do grupo estão no radar.
"Tentaremos encontrar os melho-
res talentos no mercado", adianta.
O recrutamento e seleção são efe-

tuados através da rpc - Retail Per-
formance Company, englobando
etapas online e presenciais. •



QUE VALÊNCIAS PROCURAM AS

EMPRESAS NOS CANDIDATOS?

MAURÍCIO MARQUES
Diretor de Recursos Humanos
da Bosch Car Multimedia

Para além das competências
técnicas especializadas, procuramos
pessoas curiosas e com capacidade
de aprendizagem. Valorizamos esta
competência acima de tudo, porque
acreditamos que é uma valência

importante para conseguirmos
encontrar as verdadeiras soluções
para os desafios que a

transformação do mundo nos coloca,
não só em termos tecnológicos como
também no dia-a-dia. A Bosch
trabalha de forma global em várias
áreas e em milhares de projetos em
simultâneo, e por isso, do lado da
aprendizagem, é essencial que quem
vem trabalhar connosco tenha um

espírito aberto e uma elevada
capacidade de assimilação. Para
além disso, estamos presentes em
130 países e isso coloca inúmeras

equipas a trabalhar em parceria em

projetos que são estratégicos. Nesse
sentido, é essencial que os seus
elementos sejam capazes de se

adaptar rapidamente a novas
realidades e ouvir as experiências
dos outros como forma de
crescimento e de busca de soluções
de forma mais rápida e eficaz.
Outro aspeto importante tem a ver
com a vontade de crescer e de
abraçar projetos em diferentes áreas,

é importante que as pessoas que
trabalham connosco tenham essa

ambição. Uma das maiores

vantagens de trabalhar numa

empresa da dimensão da Bosch é a

possibilidade constante de evolução
e até de ter experiências
internacionais, o que é também um
aliciante. Temos colaboradores que
começaram em estágios curriculares
e que hoje gerem negócios a uma
escala global, tendo sucedido em
vários desafios em diferentes países.

JOANA SALES
Retail HR
do BMW Group Portugal

Na BMW acreditamos na máxima:
contratar a atitude, treinar as

competências. Acima de tudo

procuramos pessoas que se

identifiquem com as marcas que
representamos e com o perfil

comportamental adequado aos nossos
valores. Competências como
flexibilidade e abertura à aprendizagem
e relacionamento interpessoal são

apenas alguns exemplos das

competências comportamentais que
valorizamos. Dependendo da função,
acreditamos que podemos trabalhar
com as pessoas que trabalham
connosco e desenvolver, assim, as

competências técnicas e de negócio.

ANGELO RAMALHO
CEO
da Efacec

A Efacec é reconhecida, por mérito

próprio, como uma "escola de

engenharia" num ambiente de

inovação. Como tal, é com
naturalidade que os perfis mais

pretendidos estão relacionados com a
área de engenharia, nomeadamente
em formação eletrotécnica, mecânica,
informática e gestão industrial. No
contexto da estratégia que a Efacec

tem vindo a desenvolver de renovação
do seu ADN e de preparação para
desafios futuro, a empresa tem
também oportunidades para perfis
relacionados com a área de economia,

gestão e análise de dados. A Efacec

participa e desenvolve projetos de

grande envergadura, inovadores, com

tecnologia de ponta e de grande
complexidade técnica nas áreas da

energia, sistemas e mobilidade
elétrica.O elevado patamar de
exigência que os clientes colocam,
fazem com que a Efacec procure
sobretudo perfis empreendedores,
com vontade de fazer acontecer,
adaptabilidade a novas situações,
resiliência e facilidade em lidar com a

mudança constante. Queremos talento
com energia, autenticidade, e que
pretendam fazer parte de uma

organização que atua em setores de
mercado desafiantes.


