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ESTES SÃO OS
DIPLOMADOS QUE

AS EMPRESAS
PROCURAM

Acabou a ditadura da média final: interessa a capacidade de fazer
apresentações, o trabalho em equipa, a experiência cá e lá fora. Para

Beatriz, a Morgan Stanley contratou-a porque também esteve seis meses
em Itália como baby-sitter. Tiago mudou-se para Londres para aperfeiçoar

o inglês antes de se candidatar à Jerónimo Martins. Porsara capeio

BEATRIZ
SENTIU-SE

TÃO PREPA-
RADA PARA
A MORGAN
STANLEY
COMO OS

COLEGAS DE
OXFORD

partir de julho,
Beatriz DuarteK será a nova fun-
cionária da Mor-

gan Stanley, em
Londres. Desde

i^^Hí o fim do verão
do ano passado que a portuguesa de

24 anos, com mestrado em Finanças
defendido em Janeiro, sabe que o seu

destino passará no futuro próximo
por uma das maiores empresas
financeiras do mundo.

Às vezes, "dou por mim a pensar
com os meus botões: o que é que vi-
ram no meu currículo? Acabei a li-
cenciatura com média de 17 e faço

parte da Nova Fellowship for Ex-

cellence", que atribui bolsa aos me-
lhores alunos. Esteve num clube na

faculdade, "mas além disso não tinha
nada": "Nunca Unha feito um estágio,

ou tido um emprego. Quando olho

para o meu currículo pré-Morgan
Stanley, que era vazio, acho que a

experiência diferenciadora foi ter
sido aupaif, diz a leiriense, que op-
tou por essa experiência internacio-
nal depois de, ao fim de um semes-
tre, ter desistido de Engenharia Bio-
médica na Faculdade de Ciências e

Tecnologia da Universidade Nova de

Lisboa. "Achava que queria ser enge-
nheira. Mas acabei por perceber que
não gostava e disse aos meus pais."

Não ficou presa à indecisão e ins-
creveu-se numa plataforma online
de au paírs, que a enviou para a
casa de uma família na Isola D'Elba,
em Itália, onde foi baby-sitter da fi-
lha de 4 anos. Nesse período tinha a
tal dúvida: em que curso se inscre-
veria a seguir? "Tinha medo de

acontecer de novo" e de não gostar.

Apercebeu-se que lia cada vez mais

jornais económicos e pesquisava
determinados termos na Internet. O

interesse crescia e escolheu Econo-
mia na Nova SBE.

Segundo os recrutadores e empre-
gadores entrevistados pela SÁBADO,
a análise de Beatriz está correta: a

experiência internacional pode ter
sido o fator distintivo. Mas também a
faculdade que frequentou, a decisão
de tirar mestrado, ter feito parte de

um clube de alunos e até o seu à-
-vontade que se reflete no gosto em
trabalhar em equipa ou na capacida-
de de comunicação.

Eis o que o mercado de trabalho

procura e o que Beatriz fez bem -
mas com um aviso deixado por Pe-
dro Rebelo, da Wise Talent Parmers:

"Existe ainda um gap grande entre
o que se procura (chamo-lhe o D



O candidato unicórnio'), o que se

quer e o que há. As empresas têm

que adotar a mentalidade de pegar
nas pessoas, mesmo que não sejam o

candidato unicórnio e dar-lhes com-
petências para que desabrochem "

João B. Silva
23 anos, Univ. Nova

Diz que na faculdade "há tempo
para tudo": festas, pertencer a

associações e fuzer cursos
extras de especialização

Currículo
O trabalho num

caré ou call
center deve ser

incíuído, diz
Pedro Rebelo.

Ambos dão
com potências

extras às obtidas

na faculdade

AS EMPRE
SAS DO PSI
-20 AINDA
PRIVILE
GIAM SE

O ALUNO
VEM DA

FACULDADE
A, B OU C

\
Mariana Silva

20 anos, Univ. Minho
Vai fazer mestrado, que
tentara compatibilizar

com a tradição e o

xadrez, em que c campeã

As melhores universidades
Beatriz aponta a 'preparação cientí-
fica", com que se apresentou no es-

tágio em Londres, como o principal
motivo para a convidarem a ficar

com um contrato a tempo inteiro.
"Os alunos da Nova até têm algum
receio quando vão para fora. Apesar
de [a faculdade ser] muito reconhe-
cida em Portugal e na Europa, há ou-
tras que têm mais peso e nome."

Durante as 10 semanas de estágio
cruzou-se com colegas de Oxford e

Cambridge, que, para dar apenas um
exemplo, são a 6 a e a 26 a melhores
escolas de formação de executivos

no rcinkingno Finaniial Times divul-

gado na última semana.
A Nova SBE surge nesse mesmo top

no 57 Q lugar (também lá figuram a

Católica, no 63° e a Porto Business

School, no 76° posto). Mas a antiga
aluna portuguesa não sentiu essa tão

temida diferença nas capacidades
técnicas ou científicas. "A preparação
que Ia faculdade] nos dá é mesmo
muito boa", argumenta.

Por cá, os recrutadores ainda rece-
bem indicações sobre as universida-
des mais valorizadas "As empresas,
sobretudo as do PSI-20, ainda privi-
legiam se o aluno vem da Faculdade
A, B ou C", diz Pedro Rebelo. No topo
da lista estão Nova (para Economia e

Gestão e Engenharias). Católica ou o

ISEG, este Ultimo "em fase ascenden-
te". Pedro Hipólito, sócio na Argo
Partners, acrescenta ainda o ISCTE e

as faculdades de Economia, de En-

genharia e de Ciências da Nutrição
("talvez pela antiguidade ', )á que esta
foi a primeira pública do País a for-
mar nutricionistas) da Universidade
do Porto ou o Instituto Superior Téc-
nico (IST).

Sandra Rebelo assume-o com
todas as letras: "Não temos pessoas
para estarmos a investir em todas as

faculdades. Mandamos tiros certeiros

às tradicionais", diz a diretora da

área de desenvolvimento da Direçâo
de Pessoas da Galp. Da lista privile-
giada fazem parte Católica. ISCTE,

ISEG, Nova. Técnico, as faculdades
de Engenharia e Economia do Porto

e a Universidade do Minho.
Além destas, a Jerónimo Martins

(]M) inclui no Campus Ambassador
(um programa em que alunos infor-
malmente representam a empresa e

a apresentam aos colegas) as uni-
versidades da Covilhã e a de Évora.

Tiago Barra, 26 anos e que vive em
Massamá. no concelho de Sintra,
está neste programa de trainees da

JM, que só este ano teve G.500
candidatos em Portugal, Polónia e

Colômbia (2 mil só por cá. tendo
ficado apenas 20).

Começou como embaixador da

marca no Instituto Superior Técnico,
onde estudou Engenharia Eletrónica.

"A proposta do programa era conhe-
cer a empresa de um ponto de vista

que eu não tinha: perceber como
funciona uma empresa cotada em
Bolsa em Portugal," diz à SÁBADO. A

tirar Engenharia Eletrónica, mas cada
vez mais interessado por gestão
(esteve até envolvido no núcleo do

curso, atividade que, como se verá à

frente, é valorizada pelos emprega-
dores), inscreveu-se. Aprendeu logo

truques importantes para se apresen-
tar no mercado de trabalho: ter um
buslness cari estar sempre acompa-
nhado de um bloco de notas ou in-
cluir o local onde se estuda e a área
na assinatura do emaíL E foi assim

construindo um vínculo com a Jeró-
nimo Martins: fez depois um estágio
de verão e, em 2017. candidatou-se,

pela primeira vez. ao programa de

trainees (apenas para mestrados, em

que empresas como a Galp ou a Nos

também têm ofertas do género e com

exigência semelhante), vocacionado

para futuros gestores do grupo.
A hipótese de ingressar nas melho-

res universidades públicas (que, Q



O emprego está nestas faculdades
Seis meses depois de receberem o diploma, em 2016, os médicos, engenheiros ou enfermeiros formados nestas
escolas estavam empregados. Mas há mais profissões. Enire os 31 lugares. 21 são ocupados pelo ensino público



O excluindo privadas como a Católi-

ca, são mais valorizadas, ouviu a SÁ-

BADO de mais do que um recruta-
dor) depende da média, assume Luís

Caldas Oliveira, que no Técnico
coordena a ligação às empresas.
Estas, para identificarem novos

talentos, fazem feiras de emprego e

recebem os alunos durante um dia
de job-shadowing, isto é, para lhes

mostrarem o que fazem. Ou partici-
pam nas apresentações dos alunos

no Pitch Bootcamp (o aluno apresen-
ta-se aos possíveis empregadores).
São 200 em cada semestre.

O ALUNO
CONTINUA A
PENSAR QUE
SÓ A NOTA É

O MAIS IM
PORTANTE,
COMO NO
SECUNDÁ-
RIO. NÃO É

Como chegaram ã universidade?
Dezanove mil conseguiram entrar logo
na primeira escolha no ano letivo 2016/17

Só as notas já não chega
"O aluno do ensino superior continua

a pensar que a nota é o mais impor-
tante, e é importante, mas o empre-
gador também analisa as atividades
extracurriculares", refere Caldas Oli-
veira. Por isso, em cerca de 20 entre-
vistas ou atividades em todos os re-
crutamentos, nunca Tiago Barra teve

de dizer qual era a sua média final do

curso. "Perguntaram-me de que mo-
mento do meu percurso académico
tenho mais orgulho, qual alteraria, o

que aprendi ao dar aulas de robótica

a crianças", recorda à SÁBADO.
"A nossa perspetiva é que contrata-

mos pessoas. Não olhamos só para
um fator, como a nota, a universida-
de, o curso, o voluntariado ou as via-

gens que fez", explica Patrícia Espíri-
to Santo, Head of Talent S Engage-
ment da |erónirno Martins. "E erro

pensar apenas na nota", confirma

Pedro Rebelo. "A média não é valori-
zada se for um 14 ou 15, mas é se for
um 10", afirma Nuno Troni, diretor
da Randstad Portugal.

"0 facto de eu ter um bom

backgmund académico não garante

que seja um bom profissional",
acrescenta João Bernardo Gonçalves,

managerdcL Michael Page. Outro re-
crutador, Pedro Hipólito, calcula que
"em 99% dos casos" as notas pouco
valem. A exceção, defende, são os

organismos públicos, como o Banco

de Portugal, onde a média ainda é
critério de entrada: "É mais valoriza-
do um aluno com média de 12. que
ao longo do curso trabalhou, fez

Erasmus, voluntariado, do que um
aluno de 18 que apenas estudou."

Beatriz Duarte reconhece que "os

bancos como a Morgan Stanley não

procuram só os génios. Além de um
ceno nível de qualificações académi-
cas, procuram também as softskills"
(a capacidade de comunicação, por
exemplo). Ainda assim, deixa um avi-
so para os que se preparam para o

ensino superior: "O ideal é um equilí-
brio entre os dois. Devem fazer o

melhor para terem boas notas e para
aprenderem. Mas dediquem-se a ou-
tras coisas", aconselha a leiriense,

que no último semestre foi professo-
ra assistente na Nova SBE de alunos
de mestrado apenas "um ano mais
novos". Ela, por exemplo, que hoje
diz querer ser "investment bankef
tez parte do Portfolio Management
Club.

Trata-se de um grupo de investi-

mento, totalmente dinamizado pelos
alunos, onde esteve também Diogo
Moreira, 24 anos. "Ganhamos expe-
riência sem estarmos no mercado de
trabalho." |á tinha alguma experiên-
cia na troca de ações: depois de ter-
minar a licenciatura em Gestão, na
Católica do Porto, fez um estágio em
contabilidade e com tantas opções,
ficou "perdido": não queria ir para
consultoras como os amigos. Parou

um ano, começou a ler livros e a fa-
zer cursos oníine sobre rradlng. "Per-
cebi que gostava." Mudou-se então

para Lisboa para fazer o mestrado de

Finanças na Nova.
Candidatou-se a estágios de verão,

a maioria internacionais. Preparou-
-se com a ajuda dos colegas de curso

e do gabinete de carreiras da facul-
dade, que põe os candidatos em
contacto com ex-alunos empregados
nestas multinacionais para que lhes

façam todas as perguntas sobre os

processos de recrutamento. Fez en-
trevistas por Skype e foi selecionado

para um estágio de dois meses e

meio na JP Morgan, em Londres.

\
Tiago Barra

26 anos, Técnico
As aulas de robótica que

deu a crianças suscitaram
curiosidade nas entrevistas

na Jerónimo Martins

O estudo no estrangeiro
Até à primeira recusa de entrada no

programa de rrafneesda ferónimo
Martins, Tiago Barra não tinha tido

qualquer experiência internacional.

Quando, em 2017, lhe disseram que
não tinha sido escolhido, perguntou
porquê e explicaram-lhe que o inglês
não estava ainda no nível desejado
na empresa. "Continuei à procura de

emprego e o critério fundamental era

O ALUNO
CONTINUA A
PENSAR QUE
SÓ A NOTA É

O MAIS IM
PORTANTE,
COMO NO
SECUNDÁ-
RIO, NÃO É



uma empresa que desse formação
em inglês." Escolheu uma asiática,
com a sede europeia em Londres.

Muitos outros diplomados apresen-
tam-se às empresas com Erasmus ou
escolas de verão no estrangeiro. E

isso é "um sinal de que o aluno sabe

comportar-se num ambiente estra-

nho, multicultural e está pronto a

adaptar-se", resume Luís Caldas

Oliveira, do IST. Contudo, ressalva
Patrícia Espírito Santo, "não posso
penalizar quem não teve essa expe-
riência porque não pôde e tem ou-
tras, como ter ajudado o pai e a mãe
no negócio familiar". O que os em-
pregadores procuram são experiên-
cias diferenciadoras; dizer que se es-
teve no Banco Alimentar por umas
horas, por si só, não vale como vo-
luntariado. Têm que ser experiências
consistentes, que "demonstrem ca-
racterísticas de gestão, resiliência e

inovação", frisa Sandra Rebelo, que
recentemente recrutou uma pessoa

que foi guia num museu porque
achava que não se sabia expressar.
Tudo corria bem, com grupos sem-

pre iguais, até que lhe surgiu o desa-
fio de explicar o museu às crianças.
Teve que se adaptar. Na Galp, adora-
ram a sua história.

Entre as 12 empresas do PSI-2O

que responderam às perguntas da
SÁBADO sobre recrutamento (ver

página 42) privilegiam-se os mestra-
dos. Têm maior "maturidade", foi a
explicação. Ainda assim, há exce-
ções. Mariana Bianchi Aguiar, head

stmtegic and corporate human re-
sources da Sonae Capital, explica que
depende da função: "A avaliação da

aptidão do candidato não se resume
à sua formação, mas antes tem em
conta a sua experiência."

Bruno Lamas
33 anos, Univ. Aveiro

e Lisboa
A relação com a Galp

começou no mestrado.

Hoje é trainee

Técnicos
Era o perfil

escolhido pela
Galp no início

do programa
de trdinees, em

1998. diz
Sandra Rebelo.

Agora, metade
dos participan-

tes vem
das Ciências

Sociais, Gestão
ou Economia

'EM 99% DOS
CASOS" AS

NOTAS NÃO
CONTAM.

A EXCEÇÃO
SÃO ORGA-

NISMOS
PÚBLICOS,

COMO
BANCO DE
PORTUGAL

O que quer a grande empresa?
Mariana Silva está a conjugar ambas
na Universidade do Minho. Antes de

escolher o curso de Línguas Aplica-
das, a bracarense de 20 anos anali-
sou o programa da licenciatura e fi-
cou satisfeita com a hipótese de es-

pecialização em três línguas. Como
na área de tradução é "importante
ter uma língua diferenciadora",
além do inglês e do francês, esco-
lheu o russo. Ainda não se sente à
vontade para trabalhar nesta língua,
mas desde há um ano que tem pro-
curado encomendas de tradução na
Internet. E. sem querer, até se tem

especializado na área da decoração
de interiores. Quer continuar esta
atividade profissional mesmo de-
pois de setembro, quando estiver
dedicada ao mestrado em Linguísti-
ca (ou no Minho ou na Faculdade
de Letras do Porto). A tudo isto. (un-
ta o xadrez: é monitora e gestora da

equipa, o que lhe dá "maior capaci
dade de concentração e de associa-

ção de padrões, o que é importante
nas línguas '.

Nuno Troni. diretor da Randstad

Portugal, assume que "nas Engenha-
rias o mestrado é importante", uma
vez que é obrigatório para entrada na

respetiva ordem profissional. lá fazer
um mestrado em ciências sociais

"não é tão essencial". E saltar logo
para um MBA sem ter a experiência
do mercado de trabalho pode ser
"um absurdo". Ao contrário dos ou-
tros colegas recrutadores com quem
a SÁBADO conversou. Pedro Rebelo,
da Wise. critica a pressão que existe

para que os licenciados se inscrevam
imediatamente no mestrado: "Esta-

mos a tirar anos de vida a estes miú-
dos que podiam estar a experimen-
tar, a sentir o mercado."

O madeirense João Bernardo Silva

sentiu isso mesmo. Entre as inúmeras
atividades em que se envolveu logo'
desde o primeiro ano do curso de Di-
reito (participação em moot couns, O



Na cabeça das
cotadas: como

recrutam
as grandes
empresas?

Muito mais do que as notas,

explicaram as empresas do

PSI-2O à SÁBADO, são os

soft skills que mais lhes

chamam a atenção

CTT
Quando existem muitos
candidatos, os Correios

consideram a média
final de curso como cri-

tério de pré-seleção.
Privilegiam o mestrado
(obrigatório para o pro-
grama de trainees) e os
candidatos que chegam
de universidades nacio-
nais. Todas as experiên-
cias sociais (ano sabá-
tico, voluntariado, asso-

ciações académicas)
"produzem um forte im-
pacto no desempenho

profissional".

GALP
Uma boa nota final de
curso qje não venha

acompanhada de expe-
riências (voluntariado,
criação de projetos ou

empresas, experiência
internacional) "diz mui-

to pouco" a Sandra
Rebelo, diretora na

área de desenvolvimen-
to na Direção de Pes-

soas da Galp, que para
o seu programa de trai-

nees escolhe apenas
pessoas com mestrado.

Metade ainda são de
áreas técnicas, mas já

abriram o espectro para
outras áreas de forma-
ção. Na relação com as
universidades, acompa-

nham sobretudo as
"tradicionais": Católica,
Nova, Técnico, Faculda-

des de Engenharia e
Economia do Porto,

Universidade do Minho,
ISCTE e ISEG.

EDP
RENOVÁVEIS

"Uma parte significativa
das contratações" são

para funções de cariz
técnico (Engenharia

para projetos de
energia renovável, por
exemplo), mas.depen-
dendo das exigências,

pode valorizar-se al-
guém com licenciatura

ou com mestrado.

IBERSOL
Quem tem mestrado

tem um "percurso for-
mativo mais completo",

explica Carla Teixeira,
diretora de desenvolvi-

mento de recursos
humanos. Pesa mais a

qualidade da instituição
e do plano de estudos- e aí, assume, "regra
geral, as instituições de
ensino público são as

que melhor reúnem
estas características".

JERÓNIMO
MARTINS

"Contratamos pessoas,
não contratamos currí-

culos ou cursos", escla-
rece a Head ofTalent &

Engagement Patrícia
Espírito Santo, que tan-
to valoriza a nota final,

como a experiência
internacional (mas com
cuidado, o aluno pode
não ter tido a oportuni-
dade ou meios finan-
ceiros para fazer um

Erasmus) e as ativida-
des e os cursos

frequentados durante
os anos de estudo. O

mestrado é obrigatório
para os trainees.

MOTA-ENGIL
É nas "universidades de
referência", públicas ou

privadas, que a cons-
trutora procura talento.
A média final de curso
"não vale por si só": ter

uma boa média ao
mesmo tempo que se
dedicou ao voluntaria-

do, às artes ou ao
desporto demonstra

que se é um aluno com
boa gestão do tempo,
que sabe definir priori-

dades. Mas prefere
alunos com grau

de mestrado pela
maturidade".

NOS
É a única que confirma
dar importância à mé-
dia final de curso, mas

não diferencia entre
quem vem de uma fa-
culdade nacional ou

estrangeira. Privilegia o

mestrado e candidatos
com experiência em

voluntariado, ou asso-
ciações académicas e

que tenham no currícu-
lo a prática de despor-

to ou música.

SEMAPA
E NAVIGATOR

Ambas as empresas
dão preferência a can-
didatos com mestrado
porque "quando termi-
nadas as licenciaturas

evidenciam, por norma,
níveis de maturidade
pessoal e profissional
abaixo das expectati-
vas". Já à média final
atribuem "uma impor-
tância relativa", que

deve ser "equilibrada"
com valências sociais
(em associações aca-
démicas indicam po-
tencial de liderança,

por exemplo).

SONAE
"Valorizamos as compe-
tências comportamen-
tais, sobrepondo-se a
sua importância aos
próprios backgwunds
académicos", refere
Ana Vicente, Head of

Talent Management &
Development da Sonae,

onde a experiência
profissional durante o

curso é valorizada.

SONAE CAPITAL
Mariana Bianchi de

Aguiar identifica "maior
maturidade" e especia-
lização nos diplomados
com mestrado. Quanto

às notas, em muitos
casos, "os melhores

alunos nem sempre são
os melhores profissio-
nais", refere a Head of

Strategic and Corpora.te
Human Resources. É

necessário um equilí-
brio com soff skills.



O em que os alunos simulam julga-
mentos, uma escola de verão no es-

trangeiro, estágios curriculares e de

verão, foi membro da associação de

estudantes e de órgãos da faculdade

como o conselho pedagógico), co-

meçou a fazer cursos especializados

para identificar as áreas de que gos-
tava estudou a lei do asilo e dos

refugiados e o direito do consumo,

sempre com colegas mais velhos e

com anos de advocacia.

"Eu era quase um elefante na sala",

confessa Mas persistiu porque "é

multo mau estarmos no 3 a ano e
irmos fazer mestrado porque sim.

Porque é que não aproveitamos os

outros três anos para percebermos o

que poderemos vir a gostar?" No 4 e

ano, convencido de que gostava da

área de arbitragem, conciliou o curso

com umas pós-graduação nessa
área Ainda assim, não está no mes-
trado: decidiu passar por uma grande
sociedade de advogados. Está na
Morais Leitão (um escritório que está

atento às atividades dos alunos,

patrocinando moot courts ou rece-
bendo-os para um dia de trabalho).
Como é uma sociedade que trabalha

em todas as áreas do Direito, ]oão
terá oportunidade de conhecer um

pouco mais de cada uma antes de

decidir a especialização.

LOGO NO I a

ANO, JOÃO
BERNARDO

SILVA COME-
ÇOU A FAZER
CURSOS DE
ESPECIALI-

DADE EM DI-
REITO. ERA O
MAIS NOVO

Mestrado
É obrigatório
para quem

quer entrar nos

programas de
trainees da Je-

rónimo Martins,
diz Patrícia

Espírito Santo:

"Implica um es-

forço adicional"

Mudanças
As consultoras
contratavam

gente da Eco-

nomia, Gestão
e Matemática.

Agora querem
formados em
História, por

exemplo,
porque pensam

de modo
diferente de um
engenheiro ou

economista, diz
NunoTroni

Quantos estudaram no estrangeiro?
No ano letivo 201617, a maioria estava em engenharias.
Economia ou Direito

O especialista com variedade
"Não é suficiente os alunos serem
bons em Gestão ou Economia. As

empresas querem esse conhecimen-
to, mas também têm que estar atuali
zados em relação à tecnologia, pro-
gramação e têm de ser muito analíti-
cos", descreve Julie Eracleous, dire-
tora do gabinete de carreiras da
Nova SBE. Para responder a esta exi-

gência, nesta faculdade são ofereci-
dos cursos em análise de dados ou

programação e também em línguas.
Os alunos devem igualmente ser

proativos. Bruno Lamas, de 32 anos,
utiliza na Galp conhecimentos que
foi adquirindo por "carolice" no seu

percurso académico, primeiro na
Universidade de Aveiro (licenciatura

com mestrado integrado e doutora-
mento em Engenharia Mecânica) e

depois no novo mestrado, em Enge-
nharia de Petróleo, uma parceria
entre a prestigiada escola escocesa

Herriot-Watt, a Faculdade de

Ciências de Lisboa e a Galp, que lhe

ofereceu uma bolsa.

Depois de ter terminado o último
dos mestrados no ano passado, ago
ra passa uma parte substancial do dia

sentado ao computador, no edifício-
sede da Galp, em Lisboa "Sigo a pro-
dução dos campos de forma diária e

desenvolvemos modelos 3D para
podermos prever o futuro," Para

cumprir a sua função, recorre aos co-
nhecimentos de probabilidade que
foi adquirindo durante os estudos,

mas também à programação. "Hoje
em dia. nada se faz sem programa-
ção", assevera. E "há muitos cursos

onlíne, de graça e que até consegui-O



O mos lazer no telemóvel". explica,
listando o Coursera ou o EDx, uma

parceria de universidades de reno-
me, como o MIT e Harvard.

O "namoro" com a Galp, como o

próprio lhe chama, começou no
mestrado. Como multas outras em-
presas, a petrolífera mantém uma re-
lação próxima com algumas institui-

ções de ensino superior em Portugal- uma forma de identificarem e ca-
çarem talentos. No caso da Universi-
dade de Aveiro (UA), a Galp tinha na

época um programa de bolsas de es-
tudo que dava a possibilidade de os
alunos passarem um semestre numa

empresa como consultores: faziam
uma audiLoria energética e sugeriam
melhorias. "Foi uma porta espetacu
lar, porque permitiu mostrar-me ã
Galp a ganhei a confiança da UA

para me convidar para um doutora
mento", explica Bruno Lamas.

É este o perfil que agrada à Galp.
Bruno, por exemplo, enquadrava-se
num dos mais importantes valores

comportamentais que Sandra Rebelo
ainda procura: a inovação. Para a

responsável, isso vê-se em coisas

como a criação de projetos ou a lide-

rança de organizações. "Gostamos

muito de pessoas que são capitães de

equipa, que lideram grupos de jovens
ou que são monitores de colónias",
diz a diretora da área de desenvolvi-
mento na direção de pessoas. No
caso de Bruno Lamas, esteve na pri-
meira equipa de construção de um

carro de Fórmula 1, em Aveiro. "Não
havia patrocínios, tivemos que arran-

jar o motor de uma mota acidentada,
tratámos de uma parceria para
arranjar uns tubos", lembra. Em resu-
mo: desenvolveram a capacidade de

gestão, a criatividade, o trabalho em
equipa...

As melhores
na Europa...

Entre as europeias, as universida-
des do Reino Unido estão em

maioria no top 50. |á a melhor das

purtuguesas (Universidade do Por-
to) está entre as 500 melhores do
mundo no ranking Times Higher

Educíition de 2019

1
UNIVERSITY OF OXFORD

Reino Unido

2
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Reino Unido

9
IMPERIAL COLLEGE LONDON

Reino Unido

10
ETH ZURICH

Suíça

14
UCL

Reino Unido

26
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND

POLITICAL SCIENCE
Reino Unido

32
LMU MUNICH

Alemanha

35
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE

LAUSANNE
Suíça

35
KINGS COLLEGE LONDON

Reino Unido

40
KAROLINSKA INSTITUTE

Suécia

41
PARIS SCIENCE ET LETTRES

França

44
TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH

Alemanha

47
HEIDELBERG UNIVERSITY

Alemanha

48
KU LEUVEN

Bélgica

57
UNIVERSITY OF MANCH ESTER

Reino Unido

• LUGAR AO NÍVEL MUNDIAL

Softskills
Se antes a for-

mação interna
da Morais

Leitão era mais
em conteúdos

Jurídicos, agora
os advogados

aprendem
oratória e

técnicas de

negociação

A opção
"Há empresas

que dizem que
preterem deter-

minadas

universidades",
refere Pedro

Hipólito. Mas a

diferenciação
não é entre pú-
blica e privada

ÀS EMPRE-
SAS INTE-

RESSA A Dl
FERENÇA: A
GALP CON-
TRATOU UM
GUIA PARA
CRIANÇAS

NUM MUSEU

Francisco Power
• 20 anos, Univ. Aveiro
Estuda, faz desporto e perten-

ce a clubes onde conhece
"pessoas mais interessantes

do que nas festas"

Outra capacidade que é muito
valorizada pelos recrutadores é a
comunicação. Francisco Power, 20
anos, é um estudante de Engenharia
Mecânica muito ativo na Universida-
de de Aveiro: além do desporto (com

participação no campeonato univer-
sitário de badmínton), ganhou a fase

nacional do EBEC e, em Julho, estará
em Turim (Itália) com outros três

amigos a representar Portugal nesta

competição internacional de Enge-
nharia. Está também nos núcleos de
robótica e de fotografia e criou com

colegas de vários anos e cursos um

grupo de conversa e partilha de
ideias entre alunos. Os encontros

semanais, contam sempre com pro-
fessores ou responsáveis de startups.
"t uma mais-valia, porque estamos

em contacto com pessoas de empre-
sas e treinamos a parte de falar em



público, que é menos desenvolvida
no curso", diz o estudante de Anadia,

que desenvolveu esta última capaci-
dade também com a prática de ilu-
sionismo. Este grupo Masterminds
valeu-lhe já uma encomenda de
trabalho: fazer o vídeo (outro dos

seus hobbies) promocional para uma

empresa, cujo responsável assistiu a
uma das suas apresentações. No pró-
ximo ano letivo, será ele a contactar
e a convidar as empresas a participa-
rem neste fórum. "Vou aprender os

dotes de gestão." Tudo isto valoriza o

seu currículo. O

...eas<3 melhores
no mundo

1
UNIVERSITY OF OXFORD

Reino Unido

2
UNIVERSITY OF

CAMBRIDGE
Reino Unido

3
STANFORD UNIVERSITY

EUA

4
MASSACHUSETTS INSTITUTE

OF TECHNOLOGY (MIT)
EUA

5
CALIFÓRNIA INSTITUTE

OF TECHNOLOGY (CALTECH)
EUA






