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Mensagem do Presidente
A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUMinho) tem-se empenhado,
nos últimos anos, na produção da START POINT Magazine, uma compilação de
artigos que toca nas áreas do empreendedorismo, formação, empregabilidade e
formação profissional e que pretende, não só disponibilizar à comunidade académica
informação pertinente sobre estes temas, mas também alertar e reivindicar perante
a tutela o papel importante que as Associações desempenham neste sentido,
através de iniciativas como esta.
Este é um investimento que parte exclusivamente das próprias Associações
Académicas e de Estudantes, fruto da falta de soluções e da preocupação com o
emprego jovem, áreas que carecem do apoio do Estado e não dispõe do investimento
indispensável para o seu desenvolvimento.
A marca START POINT tem feito um trabalho com vista a facilitar o processo de
transição para o mercado de trabalho e impulsionar as carreiras dos estudantes
que saem do Ensino Superior, através de iniciativas que trabalham o desenvolvimento
das suas competências, soft skills e do apoio a um mindset empreendedor, disponibilizando aos jovens que serão o futuro da nossa sociedade ferramentas essenciais,
através de workshops, feiras de emprego, formações e muitas outras atividades
desenvolvidas ao longo do ano. A START POINT Magazine vem também contribuir
neste sentido, através de artigos de diferentes áreas e experiências, que podem
auxiliar a compreensão de muitos temas e até desmistificar algumas ideias.

Rui Oliveira
PRESIDENTE DA DIREÇ ÃO
DA A AUMINHO
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AAUMinho
A Associação Académica da Universidade
do Minho nasceu a 19 de dezembro de 1977,
com o intuito de responder às necessidades
dos estudantes, sendo a estrutura representativa e comunitária de todos os estudantes
da Universidade do Minho. As suas principais
áreas de atuação são a ação educativa e associativismo, a ação social, a formação pessoal e
profissional, o desporto e a promoção de eventos
culturais e recreativos.

E S PA Ç O D O L I F T O F F E D O G I P
E S PA Ç O A A U M I N H O , C A M P U S D E G U A LTA R

 aaum.pt

150 atividades anuais
+ 120.000 participantes
9.487 sócios
S TA R T P O I N T S U M M I T ’ 2 1

Departamento de
Desenvolvimento de Carreiras

S TA R T P O I N T S U M M I T ’ 2 1

O Departamento de Desenvolvimento de
Carreiras engloba a área do emprego, do
empreendedorismo e da formação através da
marca START POINT. Entre muitos objetivos,
acompanha os estudantes até à sua inserção no
mercado de trabalho, dando respostas aos principais problemas relativamente a esta inserção.
Fomenta também o interesse na formação
contínua e valorização das capacidades dos
estudantes e apoia os mesmos na criação de
projetos e oportunidades de negócio, gestão
e internacionalização das suas empresas. O
departamento tutela ainda os gabinetes de
empreendedorismo (LIFTOFF) e de inserção
profissional (GIP) da AAUMinho.
 startpoint.pt

S TA R T P O I N T S U M M I T ’ 2 1
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GIP - Gabinete de Inserção Profissional
O GIP da AAUMinho é um serviço gratuito que
presta apoio personalizado a estudantes, licenciados e outros utentes, tendo como principal
objetivo a definição e/ou desenvolvimento dos
seus percursos de (re)inserção profissional.
 startpoint.pt/gip
RUN FOR IDEAS ’21

LIFTOFF - Hub de Empreendedorismo
O LIFTOFF da AAUMinho tem como missão
fomentar o espírito empreendedor da comunidade académica. Tem como visão ser um ponto
de referência na Universidade do Minho no apoio
ao empreendedorismo qualificado.
 startpoint.pt/liftoff
RUN FOR IDEAS ’21

START POINT Magazine
A START POINT Magazine é um contributo para
o conhecimento e debate de temas em torno do
empreendedorismo, empregabilidade, formação
e inserção profissional.

PRO G R A M A D E ACE LE R AÇ ÃO D E C A R R E I R A S ’2 1

Esta coletânea de artigos, disponibilizados em
formato virtual (startpoint.pt/magazine) e físico,
procura estimular o espírito crítico dos estudantes e promover o desenvolvimento de novos
conhecimentos.
Cada tema apresenta a perspetiva dos seus
autores, provenientes de vários quadrantes
da sociedade e com percursos profissionais
distintos, aos quais agradecemos pela sua
opinião e perspetiva.
O principal objetivo deste projeto prende-se com
a produção de conteúdos educativos, enriquecendo-se assim o pensamento crítico, em particular, dos leitores da comunidade académica da
Universidade do Minho.

I N N O VAT I O N D AY ’ 2 1

 startpoint.pt/magazine
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Artigo
O que eu achava que a universidade era
e aquilo que realmente foi para mim
Nasci em 1985 em Valença do Minho. Como muita
gente da minha geração, cresci com o sentimento
de que a universidade era um passo “óbvio” e
“necessário” na minha educação. Um “to-do”
que nasceu comigo. Fui na onda. Gostava muito
da escola porque estava com os meus amigos e
aprendia coisas novas. Aos 9 anos, muito cedo,
descobri um fascínio por bactérias, o que fez com
que a expectativa de ir para a universidade fosse
algo ainda mais “óbvio” e “necessário”.
A primeira grande coisa que eu não sabia, era que
a universidade era algo opcional. Não sabia que
grandes líderes como o Steve Jobs não tinham
concluído a universidade. Não sabia que a maior
parte das empresas portuguesas são lideradas
por grandes homens e grandes mulheres sem
ensino superior.

Joana Moscoso
CO -FUNDADOR A E DIRE TOR A DA CHAPERONE
E CO -FUNDADOR A E ADVISOR NA NATIVE SCIENTIST

A Joana é uma apaixonada por ciência e inovação.
É doutorada em Microbiologia pelo Imperial College
London (Reino Unido), Fellow da Marie Skłodowska
Curie e co-fundadora de duas empresas, a Chaperone e a Native Scientist. Acumula experiência em trabalhar no sector público (academia), no
setor privado (empresa de deep tech), e no terceiro
sector. Já trabalhou em 5 países diferentes e conta
com mais de 10 artigos em revistas científicas com
revisão por pares. Exerceu funções executivas em
duas associações profissionais e o seu trabalho já
foi distinguido várias vezes, destacando-se o MIT
Innovator Under 35 e o Top 100 Women in Social
Enterprise. Adora estar com a família e os amigos
e degustar um bom petisco. Sonha em ter o seu
próprio restaurante um dia.

A segunda grande coisa que eu não sabia era
que existia uma correlação real entre o nível
salarial daqueles que frequentam e concluem o
ensino superior e aqueles que não o fazem. Não
tinha noção do quão “apetrechada” eu realmente estava a ser para o “mundo real”
e do quão difícil ou distante o conceito de ir para a universidade era para outras
pessoas. Mais, não tinha naquela época noção da desigualdade de género, e do
quão castrador para outras jovens como eu, o ambiente familiar ou da comunidade
onde estavam inseridas podia ser.
O que eu achava era que a universidade era um local para todos, onde se frequentavam aulas e se aprendia novo conteúdo relacionado com a área de estudo que
tínhamos escolhido. Estava enganada. A universidade era, e é, muito mais do que
isso. O que eu encontrei na universidade foi uma plataforma para exprimirmos
os nossos valores e ideias, um caldeirão de pessoas com inúmeras competências
e variados interesses, e uma oportunidade para assumir o leme do nosso futuro.

Passados (quase) 15 anos desde a minha graduação como licenciada e 8 anos como
doutorada, posso dizer que a universidade foi uma experiência transformadora
para mim e que largamente superou as minhas expectativas. Na universidade
fiz bons amigos, conheci colegas de trabalho excepcionais, uni forças com sócios
co-fundadores de projetos sociais e pioneiros, contactei com pessoas de referência
internacional, organizei pequenos e grandes eventos, e contribui para a gestão e
operacionalização dos projetos de associações profissionais.
Vivi o dia-a-dia de universidades em vários países do mundo e trouxe sempre algo
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A minha mensagem aos alunos da Universidade
do Minho é: sintam-se especiais, porque o são; e
estejam atentos. Por vezes as frases e momentos
mais transformadores e decisivos na nossa vida
acontecem quando menos esperamos.

ARTIGO

de muito positivo comigo. Mais ainda, entre
2007 e 2017, vi uma transformação na sociedade
muito importante a acontecer: o mundo deixou
de achar que Portugal é uma região de Espanha
ou fica localizado algures na América do Sul ou
África, e passou a saber que Portugal é um país
extraordinário e encantador na Europa. É neste
tipo de transformações societais que eu me foco
neste momento. O meu trabalho foca-se em
criar uma mudança positiva no mundo onde o
bem-estar do indivíduo é considerado de forma
holística e onde existe equidade e diversidade na
educação e ciência. Através da Chaperone, ajudo
universidades a equipar melhor os alunos para o
mundo do trabalho e a comunidade científica a
pensar nas suas carreiras de forma sustentável,
planeando e gerindo a sua carreira de uma forma
que potencia o bem-estar e a produtividade.
Através da Native Scientist, crio pontes entre
investigadores e crianças para reduzir o hiato
entre a ciência e a sociedade e promover a literacia científica.
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Na Dellent ligamos os melhores talentos aos melhores projetos. Fundada em 2014
na cidade de Aveiro e agora também presentes em Lisboa, somos uma empresa
portuguesa de consultoria na área dos Sistemas de Informação e Telecomunicações.
Resultante da fusão de três empresas da área das TICEs, herdamos o conhecimento
profundo do mercado, criando uma equipa coesa e especializada.
Atualmente contamos com um total de 150 colaboradores presentes nos mais
diversos projetos, desde serviços de consultoria a nearshore.

Serviços prestados
Outsourcing
Cedência de recursos humanos técnicos especializados ao cliente, para desempenhar, sob as
suas orientações, tarefas específicas.

Recrutamento e Seleção
Identificar recursos especializados para dar
resposta aos desafios de empresas tecnológicas
que não têm um departamento de recrutamento.

Áreas de atuação

As nossas oportunidades

Sistemas de informação
• Programação
• Base de dados e Business Intelligence
• Sistemas operativos

•
•
•
•
•
•
•
•

Telecomunicações
• Redes FTTx
• Transporte de rede
• Soluções de acesso
• Garantia de qualidade de serviço
Infraestruturas/Hardware
• Redes WAN e LAN
• Estrutura de suporte
• Testes funcionais
• Produção de hardware

Contactos
Email: jobs@dellentconsulting.com
Se quiseres saber mais, consulta o nosso website!
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Java Developer
DevOps
Software Tester
.NET Developer
Frontend Developer
C/C++ Developer
Mobile Developer
InfoSec
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Perguntas & Respostas

Como é o recrutamento?
O nosso processo é muito ágil de modo a que
o candidato tenha sempre feedback sobre a
etapa em que se encontra. Após o envio do CV
através do nosso website, a nossa equipa de
recrutamento analisa e, em 48h, faz o agendamento de uma entrevista inicial para perceber as
motivações e interesses do candidato. Depois é
uma questão de este escolher o(s) projeto(s) que
mais lhe interessa(m) e passarmos a entrevista
técnica no cliente!
O que procuram nos candidatos?
Procuramos essencialmente pessoas motivadas
e dinâmicas, com interesse em projetos desafiantes, quer nacionais ou internacionais. De
forma geral, os nossos projetos focam-se nos
Sistemas de informação, Telecomunicações e
Infraestrutura/redes, pelo que temos sempre
necessidade de candidatos destas áreas. Sejas
um programador, administrador de redes ou até
mesmo um ethical hacker, temos um lugar para ti!

Por que deves escolher a Dellent?
Na Dellent podes encontrar um projeto adequado
às tuas capacidades onde poderás aprender e
evoluir continuamente, num ambiente jovem
e descontraído. Para além disso, temos uma
equipa dedicada ao teu acompanhamento e
integração, que irá proporcionar-te eventos,
webinars, oportunidades de formação e mesmo
de descontração.
Testemunho: Como tem sido a experiência de
trabalhar na Dellent?
“Tem sido bastante positiva, qualquer problema
que tenha são sempre impecáveis em todos os
aspetos e estão todos prontos a ajudar no que for
preciso! Sempre que preciso de algo é só comunicar que prontamente tenho resposta/solução!
Como entrei novo no mercado de trabalho e um
bocado apreensivo, a Dellent sem dúvida que
foi um grande apoio e uma grande ajuda nesta
nova fase da minha vida profissional!” - Carlos
Soares, Frontend Developer na Dellent

EMPRESSA

O que oferecem aos candidatos?
Sabemos que a procura do primeiro emprego é
uma etapa muito importante na vida de todos
os estudantes. Por isso, procuramos agilizar
o nosso processo e manter uma comunicação
próxima, em todas as etapas, dando feedback
sempre que possível. Os nossos projetos estão
ainda espalhados por todo o país, onde é possível
trabalhar em modelo híbrido ou remoto, de
diversos segmentos de negócio. Ao se tornarem
nossos colaboradores, para além de estarem
num projeto aliciante e com tecnologias recentes,
podem esperar ter formação contínua, quer
seja técnica, comportamental, ou de línguas.
Para além disso, oferecemos ainda todo o
equipamento necessário, assim como Seguro
de Saúde e parcerias diversas que dão acesso
a um conjunto de vantagens exclusivas. Por
fim, temos uma cultura jovem e dinâmica que
promovemos através da realização de eventos
de teambuilding, num ambiente descontraído e
com boa disposição.
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Artigo
O que procuras para alavancar a tua carreira
e conjugares a tua vida pessoal e profissional?
Quando pensamos em carreira, pensamos em
fazer um caminho de sucesso profissional e
pessoal, que nos faça crescer como profissionais,
mas nos faça também felizes!
Antes de mais o que é uma carreira? Ou qual a
definição da uma carreira de sucesso?
Uma carreira de sucesso é o que qualquer profissional deseja no mercado de trabalho. Ter um
perfil de alta competitividade faz com que essa
caminhada não seja tão simples, o que exige, a
combinação de formação, com conhecimento,
gestão de relacionamentos e proatividade, mas
acima de tudo de cumprimento de objetivos.
Garantindo que estamos permanentemente
atualizados e que efetuamos com sucesso todos
os objetivos que traçamos.
No final de contas o significado de carreira é um
trilho, um caminho, um percurso profissional.
Quando iniciamos a nossa carreira e nos
propomos a dar os primeiros passos, muitas
vezes não conhecemos quais os passos fundamentais que temos de dar.
Se nos propusemos a aconselhar os jovens relativamente à sua carreira, ou outros profissionais,
eu diria que, existem 10 passos fundamentais,
que devemos ter em conta numa carreira profissional, que são:

Nádia Miranda
LÍDER DA ÁRE A DE INFR AESTRUTUR A , OPER AÇÕES
E CORPOR ATE DELIVERY NA WORTEN TECH TE AM
NO GRUPO SONAE

Nádia Miranda é Responsável pela área de infraestrutura, operações e corporate delivery da Worten
na Worten Tech Team @ Sonae.
Possui larga experiência nas áreas de sistemas de
informação, gestão de projetos e programas e ainda
competências na área de Marketing digital, nomeadamente na tomada de decisão e no desenvolvimento de processos e acompanhamento de projectos
Nacionais e Internacionais.
Mais de 20 anos de experiência na gestão e coordenação de equipas (software development and
projects implementations), implementação e desenvolvimento de processos; monitorização e gestão de
projectos e programas nacionais e internacionais.
Doutorada em Engenharia Informática na Universidade Pontifícia de Salamanca, campus Madrid
na área de Knowledge Management (gestão do
conhecimento).
Mestrado em Planeamento e Estratégia Empresarial e Pós-Graduação de Executivos em Gestão
de Marketing Digital na Universidade Católica
Portuguesa.
Faz parte do grupo de investigação (Knowledge
Management Area) da Universidade Pontifícia Salamanca e Certificada em Inovação pelo GIMI.
Autora do livro Women in Tech e não só!

1.

Gestão de conhecimento, é importante que estejamos permanentemente informados e formados nas áreas de especialização; aprendam a gerir o vosso
conhecimento;

2.

Sejam proativos; façam as coisas acontecer nas vossas vidas e à vossa volta;

3.

Sejam focados, persistentes e resilientes, não saiam dos vossos objetivos, até
estarem concretizados;

4. Sejam disciplinados, criem uma disciplina diária;
5.

Criem planos, definam um planeamento a curto, médio e longo prazo para a
vossa carreira;

6. Tenham bom senso e criem empatia com todos à vossa volta;
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7.

Trabalhem a vossa inteligência emocional,
gerir as vossas emoções é meio caminho
andado para o vosso sucesso;

8. Trabalhe bem as expetativas, o que nos faz
desistir, são normalmente expetativas mal
geridas;
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Fazer um plano de carreira é fundamental, este
plano deve ter objetivos pessoais e profissionais.
Só somos verdadeiramente felizes no trabalho,
quando sentimos que estamos em pleno também
na nossa vida pessoal.

Sejam dedicados, dediquem-se a tudo o que
se comprometem;

Por isso aprenda a fazer uma carreira pessoal e
profissional, mas que lhe dê felicidade.

10. Divirtam-se, coloquem amor no que fazem
e tirem proveito do que criam.

Coloque amor no que faz, na sua entrega e de
modo profissional.

Outro aspeto importante é trabalharem a vossa
rede de relações, a vossa rede de relações é
fundamental para crescerem e devem dar a
conhecer aos que vos rodeiam, o que fazem,
como fazem, nomeadamente os vossos sucessos
e entregas.

Lembre-se que fazer uma carreira é fazer um
caminho. Por isso no seu caminho, não desista
nas adversidades.

Por isso é importante que aprendam a trabalhar
o vosso marketing pessoal.

Em suma, se é um jovem universitário e está a
começar, ou um profissional que está a mudar
de carreira, comece primeiro por refletir relativamente à sua carreira, lembre-se que todos
os dias contam, inicie hoje o seu futuro passo a
passo, com foco persistência e resiliência, mas
acima de tudo com a certeza que para triunfar,
tem de comprometer-se consigo e com os que
o rodeiam!

Se estás a começar uma carreira, cria as tuas
experiências. Algumas vezes questionada com
a pergunta “Achas que a tua experiência pode
alavancar-te a fazer o teu caminho? “. Claro que
sim, mas o teu sucesso é o que crias diariamente,
por isso foca-te em todos os dias entregares um
pouco de algo.
Todos os dias devemos olhar para o que
queremos alcançar e se não soubermos bem
o que queremos, pelo menos temos de saber o
que não queremos!
Ao longo da nossa carreira devemos trabalhar
diariamente as expetativas, porque normalmente
começamos cheios de energia e força, mas à
medida que vamos encontrando obstáculos é
mais fácil desistir. Tudo requer tempo e trabalho,
por isso não devemos desistir nas adversidades,
pois o que nos faz desistir, são normalmente
expetativas mal geridas.
No entanto, para quem está a começar, também
é importante, rodearem-se de mentores ou de
pessoas que tenham experiência e que vos aconselhem bem, como a sua visão experiente, crítica
e atenta sobre o presente e as possibilidades de
oportunidades que podem surgir a curto, médio
e longo prazo no vosso futuro.

Aprenda que a felicidade está na caminhada,
que faz diariamente até atingir o topo.

ARTIGO

9.
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Artigo
As guidelines que (não) se ensinam
Começo este artigo por agradecer à AAUMinho
o convite que me dirigiram para partilhar com a
comunidade académica, em particular os estudantes universitários, uma reflexão pessoal e
experiente sobre a exigente e imprevisível fase
que vos espera no mundo profissional.
A minha expectativa é de que no final desta
reflexão, eu tenha contribuído para atenuar o
sentimento de incerteza, e ao mesmo tempo
traçar algumas guidelines e caminhos para esta
importante etapa que vos espera.
Quando fizeram a vossa opção sobre qual o
curso universitário que gostariam de concretizar,
certamente teriam nessa altura em mente o que
gostariam de fazer profissionalmente. Mas nem
sempre é assim.
Entre os vários motivos subjacentes ao facto
de nem sempre ser assim, gostava de me focar
mais na constatação de que a sociedade e o
mundo estão em constante evolução e naturalmente as organizações se vão adaptando e
com isso surge uma imensidão de oportunidades
e possibilidades de explorar novas profissões,
mesmo dentro da mesma área de formação
académica de base. E ainda bem que assim o é.
Acreditem que a vossa formação de base será
apenas o início.
Assim, começo esta minha reflexão, com três
importantes orientações, que espero vos sejam
úteis, nesta nova fase que inauguram.

Sandra Cerqueira
ADMINISTR ADOR A-E XECUTIVA DOS
TR ANSPORTES URBANOS DE BR AGA , E.M.

Sandra Cristina Leitão Cerqueira é CEO da TUB Transportes Urbanos de Braga, EM, desde novembro
de 2017. Licenciada em Negócios Internacionais pela
Universidade do Minho, concluiu os seus estudos
na University of Central Arkansas, no âmbito do
programa de intercâmbio EU-US.
Detém um MBA pela Porto Business School e uma
pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde
pela Universidade do Minho. Ao longo da sua carreira profissional desempenhou funções na AICEP
- Agência Portuguesa de Investimento e Comércio
Externo, em empresas têxteis nacionais e no Gabinete de Internacionalização da AEP - Associação Empresarial de Portugal. Este último como responsável
pela implantação, operacionalização e gestão de um
showroom permanente para 16 empresas nacionais
da Fileira Casa-Decoração, em Nova York, EUA.
Em 2007, integrou a ALERT Life Sciences Computing, uma empresa multinacional dedicada ao
desenvolvimento de soluções de software clínico,
onde foi responsável pelos diálogos competitivos
da empresa e licitações internacionais, bem como
apoiou o estabelecimento de parcerias de licenciamento dentro do Programa de Parceiros da empresa.
Adicionalmente, foi membro do Conselho de Administração da - BRAVAL, uma empresa multimunicipal
de valorização e tratamento de resíduos da região
Baixo Cávado.
Desde novembro de 2017, é Administradora-Executiva dos Transportes Urbanos de Braga, E.M. e integra
o Conselho de Administração da empresa municipal.

Primeiro: Foco e Determinação.
Independentemente da formação académica, existem alguns aspetos que considero
diferenciadores e desde logo mandatários. Por isso merecem foco e determinação:
1.
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Adquirir experiência internacional, quer seja ao nível de formação ou especialização complementar, quer seja em contexto de trabalho numa organização
fora de Portugal. Construir o nosso percurso académico e profissional em
contexto internacional oferece vantagens a tantos níveis, não só nas dimensões mencionadas anteriormente como também na vertente social, humana
e cultural. Mas regressem ao nosso país e participem no seu desenvolvimento
com todo o conhecimento e experiência adquiridos.

A RTI G O

3.

Nunca estagnar ou acomodar. Procurar
alargar sempre os vossos horizontes. Ter
uma atitude aberta à mudança, absorver
ensinamentos daqueles que vos rodeiam e
procurar colocar-se sempre numa posição de
aprendizado. Ter uma atitude de formação
continua.
Ser empática(o) e humilde. Nunca confundir
a empatia com fraqueza ou ser-se pouco
agressiva(o). A humildade é uma qualidade
de enorme importância pois assumir responsabilidades sem arrogância e prepotência é o
reflexo de uma pessoa que conhece as suas
próprias limitações, que respeita e é cordial
na relação com os outros.

Segundo: Aposta nas competências transversais.
Não tenham dúvidas que a Universidade vos
prepara bem para as competências técnicas.
Nas organizações colocamo-las em prática,
aprofundamos estas competências e desenvolvemos outras.
Nos últimos anos tenho acompanhado a
evolução e esforço das Universidades em dar
resposta a algumas lacunas identificadas pelas
empresas, designadamente a adequação da
formação para uma aposta nas competências
transversais. Aquelas que conhecemos como
competências emocionais e comportamentais.
A minha experiência tem-me mostrado que
estas competências são essenciais para um bom
desempenho profissional, independentemente
da formação de base.
É fulcral que haja formação em áreas como a
liderança, a iniciativa, a proatividade, e assertividade, o trabalho em equipa, a gestão de
equipas, a gestão do tempo, a tolerância ao
stress, estimular a criatividade e inovação. Isto
para mencionar alguns.
A título pessoal, além das competências técnicas
que tenho e que me permitiram evoluir profissionalmente, considero que as competências
transversais tiveram um papel importante na
minha evolução pessoal e profissional.
Não assumam que muitas daquelas competências são inatas, que nascem com cada indivíduo.
Nunca como hoje tivemos tanto talento, tantos
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quadros altamente qualificados. A diferenciação
pode estar precisamente em ter pessoas nas
nossas organizações que evidenciam, além da
competência técnica, outras capacidades mais
do foro emocional e social.
Terceiro: O maior desafio está na gestão de
pessoas.
O grande ativo de uma organização são as
pessoas. Mas também a área mais desafiante
e complexa é gerir pessoas.
Como gestores, líderes de uma organização ou
equipa não tenham medo de “empoderar” os
vossos trabalhadores(as), capacitá-los, delegar,
dar autonomia. Ao descentralizar poder de
decisão significa responsabilizar.
Sou uma acérrima defensora de que um líder
deve promover a participação dos colaboradores nas atividades da empresa, no processo
de decisão, conferindo-lhes maior autonomia de
decisão, pois assim serão os primeiros a apropriarem-se das medidas implementadas.
Repetidamente o afirmo. Enquanto gestora e
líder o que mais valorizo é a proximidade que
estabeleço com os meus colaboradores. É
permitir-me conhecer bem a organização e os
colaboradores que nela trabalham, e que são os
principais motores para o sucesso da empresa.

ARTIGO

2.

M AG A Z I N E

É muito gratificante potenciar o talento individual
dos colaboradores, participar no seu crescimento
individual dentro da empresa. A empresa só tem
a ganhar com esse crescimento.
O melhor conselho que vos posso dar é: procurem
gerir e relacionar-se com os vossos colaboradores de forma honesta, rigorosa, transparente
e criem confiança com a equipa. Estabeleçam
uma comunicação direta, clara e verdadeira.
Se no vosso percurso, enquanto gestores e
líderes, se lembrarem destas palavras, destes
valores, vertidos aqui num registo muito cândido
e pessoal, então terá valido a pena escrever
este artigo.
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A PRIMAVERA é o resultado de uma ideia disruptiva e determinação contínua
que, desde 1993, junta um ecossistema de 500 parceiros e mais de 40 mil clientes
espalhados por cerca de 20 países. Acreditamos na importância de simplificar a vida
das organizações e das pessoas, mas não nos ficamos por aqui: deixamos a marca
um pouco por todo o Mundo, sempre com o foco na criação de valor e soluções
inovadoras que respondem às exigências das empresas de todas as dimensões e
setores de atividade.
Desde junho de 2021 que integramos o novo Grupo Primavera, líder ibérico, contando
já com 600 colaboradores, 60 milhões de Euros de receitas e 55.000 clientes. Desta
forma reforçamos o propósito de perseguir a estratégia de inovar continuamente
na gestão empresarial, com a firme convicção de que a partir de agora existirão as
condições ideais para disponibilizar soluções ainda mais inteligentes e disruptivas
de suporte à transformação digital do tecido empresarial.

Perguntas & respostas
O que nos move?
São as pessoas, a tecnologia e os clientes satisfeitos que nos movem diariamente!

Acreditamos na tua carreira:
Desafia-te a criar o teu caminho. Nós damos-te
o mapa!

Queremos inovar, marcar pela diferença, fazer
mais e melhor, todos os dias. E tu és a peça que
vai impulsionar a nossa missão diária: acrescentar valor aos negócios!

Somos 350, mas tu és único:
Cada um de nós é especial e, juntos, somos mais
fortes.

A PRIMAVERA somos todos nós.
Porquê a PRIMAVERA?
Reconhecemos o teu desempenho: Cada meta
alcançada e o contributo de cada um de nós é
valorizado nos nossos processos e ferramentas.
O teu bem-estar é a nossa prioridade:
Proporcionamos o melhor work-life balance e
as melhores experiências!
Work hard, play harder:
Gostamos de festejar e celebrar as nossas vitórias, sempre juntos!
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Desenvolve-te todos os dias:
As experiências de aprendizagem acontecem
quando quiseres, on demand e em diferentes
canais.
Queres juntar-te a nós ou conhecer-nos
melhor?
Contacta-nos nas redes sociais, consulta as
nossas vagas no nosso website ou envia-nos
email para:				
human.resources@primaverabss.com

A RTI G O

STA RT P O I NT

M AG A Z I N E

Artigo
Acabei o curso. E agora?

É óbvio que a conjugação ideal de fatores
passaria por encontrar essa área e, simultaneamente, também algo que se gosta. Mas isso nem
sempre é possível. Nestes casos será preferível
acautelar o primeiro fator, saída profissional,
em detrimento de algo que nos possa agradar
e que implique o desemprego.
Para tal, na minha opinião, e apesar da era digital
em que nos encontramos, nada melhor que falar
pessoalmente com quem já esteja ativamente no
mercado de trabalho, idealmente de diferentes
áreas. Quanto maior for o número de conversas
mais informado se pode ficar. Esse conhecimento
permitirá que as escolhas feitas sejam muito mais
sustentadas. Essa sustentação implicará, com
certeza, um futuro mais auspicioso.

Hugo Portela
SENIOR MANAGER DA ACCENTURE E O RESPONSÁVEL PELO
TECHNOLOGY CENTER DE BR AGA

Hugo Portela tem 42 anos e é natural de Viana do
Castelo. Formou-se, em 2003, em Engenharia de
Sistemas e Informática pela UMinho. Ainda enquanto estudante colaborou com a Universidade
dando aulas de Investigação Operacional em alguns
cursos. Realizou o estágio curricular na Microsoft.
Entrou na Accenture assim que concluiu o curso,
para a área de Finantial Services em Tecnology, onde
participou em diversos projetos de desenvolvimento
de novas soluções em vários Clientes nacionais da
área da banca.
Atualmente é Senior Manager da Accenture e é o
responsável pelo Advanced Technology Center, que
fica localizado em Braga, desta consultora tecnológica multinacional, Centro esse que faz parte da
rede Europeia e que faz sobretudo nearshore para
Clientes/Projetos internacionais.

ARTIGO

Muitos estudantes, quando chegam ao término
da sua jornada académica, têm dúvidas sobre o
seu futuro profissional. Dúvida essa que, muitas
vezes, até já vem de trás, nomeadamente do
ensino secundário quando é necessário escolher
um curso superior. Dúvida essa que assenta
principalmente no desconhecimento, e é muito
comum, mas, na minha opinião, não o devia ser.
Seria, portanto, fundamental ter maior informação sobre as áreas de negócio que estão
em expansão e que, nos anos vindouros, mais
precisarão de mão de obra qualificada.

Adicionalmente, e no que diz respeito à totalidade
do Technology Center, Braga e Lisboa, é o Director
of Delivery (responsável pelo acompanhamento de
todos os projetos desenvolvidos) e é também responsável pelo Delivery Excellence (onde são medidos
diversos KPIs para uma competição saudável interna
com os restantes Centros a nível Europeu, e onde
atualmente está a desenvolver uma iniciativa de
boas práticas para aplicação em todos os projetos
de tecnologia em Portugal). Coordena a prática de
testes (nomeadamente Test Automation) e é o responsável pelos Serviços de Resiliência Empresarial
e também por Information Security (onde acompanha as práticas de Contract Compliance e Client
Data Protection, bem como certificações externas
tal como a ISO 27001). É, mais recentemente, o
responsável da prática de H&PS (Health and Public
Services) e também o Innovation Lead.

Posso partilhar a minha experiência pessoal.
No liceu era bom aluno a Matemática, tive
um professor que, durante esses 3 anos, me
andou a convencer a seguir o curso de Ensino
de Matemática. Ele achava que para além de eu
ter o conhecimento tinha também uma excelente
Foi Mentor UMinho nas passadas quatro edições e
capacidade para explicar, de forma simples e
é o responsável pela ligação da Accenture às instituições de ensino superior da Região Norte.
intuitiva, a matéria a outros colegas. Acabei
por não seguir essa via porque antes de fazer a
escolha falei com pessoas que já trabalhavam
e que me inclinaram para algo curricularmente parecido (pois pude usar muito as
bases de matemática), mas totalmente diferente no que diz respeito à sua mutação
(pois em vez de ser algo que há muitos anos não muda, é algo que evolui quase
diariamente). Optei por Engenharia de Sistemas e Informática. Acabou por se afigurar
a escolha certa pois gostei do curso, fiz o que na altura era uma Licenciatura de 5

19 / 40

STA RT P O I NT

M AG A Z I N E

A RTI G O

anos (Pré-Bolonha), com uma boa média (acima
de 14), e sem repetir nenhum ano (algo também
raro em “LESI”).
Uns anos mais tarde repeti a “dose” quando
estava a terminar o curso, aí para perceber quais
poderiam ser as empresas mais interessantes.
E mais uma vez os conselhos surtiram efeito.
Acabei por fazer o estágio curricular numa
empresa e, posteriormente (depois do curso
terminado), abracei uma carreira profissional
noutra empresa, e em ambas o balanço é muito
positivo. Mantenho-me nessa segunda empresa
desde então, com algumas responsabilidades e
onde o meu empenho é reconhecido.
De qualquer forma não é a escolha de um curso
superior que vai limitar totalmente o percurso
profissional seguinte. É importante referir isto.
Uns cursos podem limitar mais que outros, claro,
mas passará sempre pela pessoa encontrar algo,
mais ou menos próximo do que aprendeu, onde
se consiga adaptar.
Isto porque as ditas “hard skills” acabam por
ser muito importantes para os empregadores,
é preciso saber minimamente o que se vai fazer,
mas cada vez mais as “soft skills” são valorizadas
pelo mercado. Características individuais como
proatividade, trabalho em equipa, adaptabilidade, comunicação (oral e escrita), pensar “fora
da caixa” e criatividade, são muito privilegiadas
por quem está a recrutar. Não referi línguas,
como o Inglês, pois considero que nos dias de hoje
já é considerada uma “hard skill” na maioria das
áreas de negócio. Quem não sabe terá maiores
dificuldades em encontrar emprego.
Portanto, e para terminar, a sugestão que dou
é: informem-se o mais possível antes de cada
decisão!
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Artigo
O início da vida profissional

Tal é perfeitamente legítimo e bastante natural,
algo que até acontece muito frequentemente
noutra fase das nossas vidas, quer seja numa
mudança de escola durante o ensino pré-universitário, como na mudança para o ensino universitário ou mesmo ao longo da nossa vida, quando
se muda de emprego pela primeira vez, de cidade
ou mesmo de país… deparamo-nos sempre com
uma experiência nova e estimulante.

Alexandre Marques
SITE ADMINISTR ATOR NA ZF GROUP

Alexandre licenciou-se em Engenharia de Materiais
pela Universidade do Minho, em 2002, ano esse em
que iniciou a carreira profissional na multinacional
ZF, em Vila Nova de Cerveira.
Começou como Engenheiro de Produto e, em 2007,
passou a ser Responsável de produto no desenvolvimento de Sacos Airbag. No ano seguinte, assumiu
a Coordenação do departamento de I&D de Sacos
Airbag.
Em 2013, ascendeu a Responsável do Centro I+D, em
Vila Nova de Cerveira, sendo que, a partir de 2017,
com a abertura do segundo polo de I+D da ZF em
Portugal, na localidade de Ponte de Lima, assumiu a
responsabilidade de Administrador do Centro de I+D
no nosso País, onde se realçam as áreas de I+D de
Sacos Airbag, Módulos Airbag e Volantes de Direção.

A passagem da carreira de estudante à de profissional, é talvez aquela experiência em que o
impacto que se tem é de maior desafio, ansiedade e descoberta, por outro lado define o início
da autonomia do ex-estudante universitário,
onde procura a aplicação de todo o trabalho e
aprendizagem adquirida durante os estudos. Daí que seja muito natural se pensar,
na influência da média final de curso na procura do primeiro emprego, nas soft
skills que o empregador mais valoriza em determinada função, em como construir
o curriculum vitae ou mesmo na postura a ter na primeira entrevista de emprego.

Realmente são muitas dúvidas, que têm de certeza várias respostas diferentes.
No entanto vamos por partes e desmistificando já um dos temas, poderá ser
facilmente constatado que são raras as entrevistas em que a média final do curso
é perguntada, não se quer dizer que seja desprezada, mas seguramente não é o
critério mais importante para contratar. Então, se a média final de curso não é o
mais importante, então o que será?
Efetivamente, a primeira prioridade é conseguir uma primeira entrevista, ou não
se estaria a abordar a melhor forma de como conseguir o primeiro emprego. No
entanto, para isso é preciso ter um CV e uma carta de apresentação. E aqui o
mais importante é construir algo simples e resumido, o estudante está a sair da
universidade, não tem de certeza uma experiência profissional que seja relevante
detalhar, por isso um CV muito resumido é o mais importante bem como uma carta
de apresentação. CV extensos, mencionando o plano curricular do curso ou outros
trabalhos realizados durante o mesmo, não serão de bastante relevância, tornando
o CV de difícil avaliação. Não esquecer, que as entidades terão muitos candidatos
na mesma situação, onde terão sempre de fazer uma pré-análise dos CVs, uma
triagem e realmente escolher os melhores, mas não esquecer, o CV é a primeira

ARTIGO

Para quem está prestes a terminar os estudos
e está prestes a iniciar uma carreira profissional
depara-se sempre com bastantes questões,
mas também muitas vezes com alguns ideais
pré-definidos, os quais poderão até condicionar
escolhas.
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imagem do candidato e o seu reflexo para com
a entidade empregadora: um CV desatualizado,
com erros ortográficos, com dados contraditórios
ou imprecisos, é sempre muito questionável.
Com isto, pode-se já enquadrar que o recém-graduado, deve demonstrar várias soft skills e uma
delas será a capacidade de síntese. O tempo é
muito importante no mundo profissional, onde
se procura a maior eficácia e eficiência possíveis,
por isso na entrevista já começa a busca.
Mas realmente o que se procura na contratação
de um recém-graduado?
Acima de tudo, as entidades procuram em
primeiro lugar conhecer a atitude do recém-graduado, as suas motivações e ambições.
Realmente é implícito que as entidades enquadrem essas características nos valores da própria
entidade, fazendo esse enquadramento. O
candidato deverá acima de tudo ser honesto e
comunicativo, somente assim haverá conhecimento mútuo.
O recém-graduado poderá realizar alguma
preparação para o primeiro emprego e existem
algumas formas bastante eficazes de o fazer,
como os estágios de verão, estágios curriculares, as feiras de emprego onde é muito comum
fazerem-se fast pitchs com representantes de
empresas ou outras entidades, mas também
com os conselhos de amigos que já passaram
pela experiência.
Efetivamente, há de facto uma necessidade da
sociedade se abrir ainda mais ao ensino superior de um modo geral, mas particularmente,
criando oportunidades para os recém-graduados
entrarem mais rapidamente no mercado de
trabalho e de o experienciarem numa fase mais
tardia do curso superior. Esse espírito crítico,
reverência e dinâmica do recém-graduado, ajuda
e muito na evolução das instituições, criando
novas aprendizagens para todos os que já estão
no mercado de trabalho, mas também pelo
facto de questionarem dados adquiridos (em
alguns casos quase que são dogmas), permitindo
assim que exista reciprocidade na evolução e
na inovação.
Para os recém-graduados, é importante não

22 / 40

desperdiçar oportunidades, mas acima de tudo
o mais importante é que cada candidato siga a
sua vocação, nem sempre se consegue tudo à
primeira, é preciso persistência e perseverança
para conseguir um objetivo: às vezes precisamos
dar um passo atrás para mais tarde dar dois
em frente.

M AG A Z I N E

Somos a European Multi Talent Group (EMTG), empresa holandesa de recrutamento
de Enfermeiros para a Holanda. A nossa missão é conectar os Profissionais de
Saúde da União Europeia com as Instituições de Saúde holandesas. Desde 2012,
contratámos mais de 400 Enfermeiros e Assistentes de Enfermagem de mais de
10 diferentes países.
Em 2020, a GHP’s Healthcare and Pharmaceutical Awards nomeou-nos como a
Melhor Empresa de Recrutamento e Pessoal de Enfermagem na Holanda.
Visita o nosso stand e fica a conhecer o Programa EMTG que temos para ti!
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Artigo
O desenvolvimento profissional no início
de carreiras para estudantes universitários
Cada vez mais somos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa carreira profissional. Desde
cedo somos confrontados com a dinâmica do
1º emprego e com tudo o que ela envolve. É
por isso frequente, que na altura da universidade o fantasma da procura da colocação
no mercado de trabalho comece a assombrar
qualquer estudante.
Por este motivo, é imperativo iniciar o mais
cedo possível a planificação e a estruturação
da carreira profissional.
Mas como desenvolver um plano de desenvolvimento de carreira se muitas vezes o estudante
nem sabe o que realmente gosta ou pretende
fazer no seu futuro profissional? Sim, porque
o facto de ter feito a opção por uma determinada área de estudo não lhe garante o início
de carreira na mesma área e muito menos a
colocação imediata no mercado de trabalho.
Para início de reflexão é importante abordarmos
a temática do autoconhecimento.
É imperativo, que qualquer pessoa, estudante
ou não, se conheça a si mesmo.

Carla Sepúlveda
ATUAL VERE ADOR A DA EDUC AÇ ÃO, INOVAÇ ÃO
E COESÃO SOCIAL DA C ÂMAR A MUNICIPAL DE BR AGA

Empresária e Administradora de Empresas desde
2000, em Portugal e Guiné-Bissau. Consultora Empresarial Internacional nos PALOP’s e países CPLP.
Gestora de Projetos onde inclui a elaboração e desenvolvimento de Projetos de Formação Profissional, Projetos de Investimento, Empreendedorismo,
Empreendedorismo feminino, Planos de Negócio e
Estudos de Mercado.
Gestora de Formação Profissional e Recursos
Humanos. Conta com mais de 100.000 horas de
monitoragem de formação profissional.
Formadora Certificada pelo IEFP. Desenvolve atividades de Mentoria em Empreendedorismo: Universidade do Minho, Universidade de Economia da
Universidade do Porto e Universidade de Economia
de Coimbra.
Blogger e Profissional de Comunicação com rubrica
semanal, em direto, no Porto Canal, entre 2016 e
2020, no Programa “D´mais” rubrica “Faz Acontecer” – Empreendedorismo e Boas-Práticas de RH.
Titular de uma Certificação Internacional em Coaching pelo ICC - International Coaching Community
(2016/2017) e Mestrado em Educação no ramo:
Formação, Trabalho e Recursos Humanos pela Universidade do Minho (2011/2013). É ainda Licenciada em Relações e Cooperação Internacionais pela
Universidade Fernando Pessoa Porto (1990/1995).

A compreensão profunda do EU permite
descobrir quem somos, onde estamos e para
onde queremos ir. Desenvolver o autoconhecimento permite, conhecer as nossas qualidades,
fraquezas, capacidades, motivações, metas e até o propósito de vida. Estas revelações permitem-nos investir continuamente na melhoria das fraquezas e ultrapassar
crenças limitantes aumentando o grau de satisfação permanente rumo à luta pelos
nossos sonhos!
Ora costuma dizer-se que se não soubermos quem somos, onde estamos e para
onde queremos ir qualquer lugar serve. Se pensarmos bem não será bem assim...
pois se assim acontecer a insatisfação será provavelmente uma constante e nada
terá sabor.
Então para traçar objetivos dever-se-á, primeiro que tudo, fazer uma boa reflexão
sobre nós mesmos para permitir dar os primeiros passos no desenvolvimento do
plano de desenvolvimento de carreira individual. Nunca antes foi tão importante
ter domínio sobre nós próprios como atualmente. O autoconhecimento é, cada
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Após ter consciência do nosso verdadeiro EU e,
partindo do princípio, que estamos no caminho
consciente da nossa opção, há que aproveitar
todas as oportunidades, ferramentas e pessoas
que nos rodeiam no sentido de iniciar e traçar o
percurso profissional.
Das ferramentas mais poderosas que podemos
gratuitamente assimilar ao longo do nosso
caminho e ter sempre ao nosso alcance, para os
mais variados contextos, é sem dúvida a rede de
contatos, também tradicionalmente conhecida
como rede networking.
Este talvez seja o segredo bem guardado, do
êxito dos conhecidos empreendedores e mais
carismáticas pessoas de sucesso que nos
rodeiam.
Frequentemente ouvimos dizer “diz-me com
quem andas dir-te-ei quem és!”. Se olharmos
para o verdadeiro sentido deste ditado popular
poderemos daqui retirar o melhor que ele tem:
Se queres ser bom rodeia-te dos bons e de quem
é melhor que tu!
O meio académico é riquíssimo em contactos
variados ao mais alto nível! Se olharmos ao
redor e percebermos quem está a ministrar as
aulas, quem é convidado para os workshops
de trabalho, seminários e outras atividades,
facilmente percebemos que são pessoas com
alto desempenho profissional e conhecimento
do mercado de trabalho e que procuram talento
para aportar aos seus negócios e atividades
profissionais. Ora aqui está um nicho importantíssimo de profissionais capazes de nos poder,
num futuro próximo, oferecer a primeira oportunidade de integração num projeto profissional
interessante. Mesmo que não seja tão imediato,
nunca perder de vista as pessoas que dentro das
áreas de maior interesse para nós se cruzaram
connosco num qualquer contexto na academia.
Mas como estabelecer o contato pessoal? Podem
estar a questionar-se....
É natural sentir receio e um pouco de acanhamento para abordar alguém a quem se reco-
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nhece elevado potencial. Contudo, se estivermos
focados no nosso futuro profissional e se não
estivermos presentes apenas em corpo na atividade proposta, estou certa que naturalmente
a aproximação acontecerá. Um conselho que
posso deixar é investir num cartão de visita
pessoal simples, uma vez que ainda não têm
uma referência profissional propriamente dita, e
que contenha o nome próprio e apelido, número
de telefone e email e eventualmente a área de
estudo. Nestas ocasiões o tempo é demasiado
curto para se trocar mais que um cumprimento e
se se munirem de um cartão de visita facilmente
o poderão oferecer à pessoa que pretendem
cumprimentar e conhecer e quem sabe mais
tarde poderá por curiosidade até estabelecer
contacto connosco.
Como nada também cai do céu a não ser
chuva..... durante todo o percurso de estudo
é fundamental a participação na vida cívica
quer na academia quer socialmente na zona de
residência em que se está inserido. Pertencer a
associações de estudantes, grupos de trabalho
específicos dos cursos, organizando jornadas e
outras atividades que aproximem a vida académica e profissional é fundamental para estreitar
laços. Aceitar cargos de responsabilidade nestes
contextos irá permitir o desenvolvimento de
competências transversais que de outra forma
só mais tarde, por força das circunstâncias, serão
desenvolvidas.

ARTIGO

vez mais, fundamental para o equilíbrio entre a
emoção e a reação.

M AG A Z I N E

Por outro lado, a responsabilidade social deverá
estar incutida em cada um de nós tornando-nos pessoal melhores e mais empáticas pois
percebemos que o mundo é muito mais do que
o que nos rodeia e as oportunidades, apesar de
estarem ao nosso alcance, não são as mesmas
para todos...
Não menos importante a realçar neste processo,
são também as oportunidades de estágios e
experiências durante o percurso académico
que deverão, sempre que possível, agarrar-se.
Destaco o Programa ERASMUS, por exemplo,
que abre horizontes e a possibilidade de experiências únicas para o início da vida profissional.
Mais que isso permitirá o desenvolvimento de
competências diversas tais como a autonomia,
a capacidade de adaptação a novas culturas e
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realidades sociais, trabalho em equipas multidisciplinares e interculturais, aprendizagem de uma
nova língua estrangeira, competências de comunicação, entre outras... e fundamentalmente
permitirá alargar a citada rede de contactos,
desta feita a nível internacional.
À medida que vamos alicerçando o caminho
profissional também vamos tomando consciência das competências que nos farão falta
para nos tornarmos profissionais de Excelência.
Neste contexto, paralelamente ao percurso
académico há que aproveitar também as ações
de formação específicas que estão ao alcance
de todos e nem sempre são aproveitadas. Estas,
permitirão conhecer e desenvolver competências
em ferramentas específicas que marcarão a
diferença no curriculum vitae e que poderão ser
fator diferenciador e de desempate na hora em
que o recrutador estiver indeciso na escolha do
potencial candidato ao lugar que procura. É que
normalmente só 1 é que ocupará a vaga!
Neste contexto, não devemos esquecer que as
ferramentas informáticas, as línguas estrangeiras
e as formações na área de desenvolvimento
pessoal como a Inteligência Emocional, a Gestão
do tempo, a Programação Neurolinguística,
entre outras que são cada vez mais apreciadas
e necessárias ao dia-a-dia de qualquer profissional. Aquele que pretender marcar pela diferença deverá desenvolver o máximo de competências a nível do saber-fazer e do saber-ser e
saber-estar.
Não menos importante é a leitura de livros
variados e revistas de especialidades diversas,
fora do contexto académico. Estes inputs
permitirão o desenvolvimento da cultura geral
e marcarão a diferença nos variados contextos
sociais para todos aqueles que aspiram por um
futuro diferenciador. Convençam-se que esta é
uma ferramenta poderosa que fará a diferença
numa futura entrevista de emprego pois qualquer empregador gosta de ter na sua equipa
de trabalho pessoas cultas e informadas que
saibam comentar, contextualizar e conversar
sobre temas da atualidade nos mais variados
contextos.
Já ouviste dizer que a zona de conforto é muito
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boa mas nada acontece lá? Pois é isso mesmo...
Chega mais longe aquele que sai da sua zona de
conforto e assume a autoria de suas conquistas,
a partir de uma postura proativa e realizadora.
Uma atitude positiva e proativa abre caminhos
novos, permite a consciência do que realmente
é importante, aprimora competências que já
possui e descobre novas habilidades!
Qualquer pessoa é capaz de desenvolver-se
pessoal e profissionalmente e desenhar um plano
de desenvolvimento profissional diferenciador de
acordo com as suas aspirações rumo à concretização dos seus sonhos. Passo a passo, saboreando o caminho e cada conquista, vai permitir
a satisfação contínua e o gosto pela procura de
novos resultados.
A sorte dá muito trabalho e também cheira a
suor!!
Todos estes inputs pretendem incentivar o
desenvolvimento da autonomia de cada um
de forma a despertar o espírito empreendedor.
Sim porque ser empreendedor não é só criar
empresas! Cada vez mais é importante tomar
iniciativas nos vários contextos e deixar uma
marca pessoal com o máximo de contributos
por onde passamos.
Em jeito de resumo os profissionais do futuro são
aqueles que reúnem um conjunto de competências transversais e habilidades pessoais que se
vão destacar no seio das equipas de trabalho.
Entre as principais destaco a Inteligência
Emocional, Comunicação, Liderança, Ética,
Empreendedorismo, Resiliência e Flexibilidade,
Entusiasmo, Motivação e Gestão do Tempo.
Não esquecer que as empresas procuram pessoas
audaciosas. Os profissionais inovadores são
curiosos, receptivos, não têm medo de arriscar e
errar e sabem trabalhar em equipa promovendo
melhorias significativas no ambiente de trabalho.
Com a consciência que esta não é uma trajetória fácil desafio-vos a debruçarem-se sobre
vocês próprios. Estou certa que com propósito, foco, empenho e determinação, é possível
chegar longe! E lembrem-se que a nossa
evolução depende muito mais das nossas
próprias ações do que de fatores externos!
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Artigo
O contraste impulsionador na transição
da Universidade para o mercado de trabalho
e a intrigante experiência inversa

Estarás a pensar “que pré-histórico este Ser
Humano”, mas fica a saber que é assim que vais
sentir-te, se transitares da universidade para o
mundo empresarial ou associativo empresarial/
industrial, que posso falar com conhecimento de
causa. Mas anima-te, a sensação é fantástica,
finalmente colocas os saberes académicos e
outros que vais adquirindo em ação e de forma
veloz, verás as coisas a acontecer.

Isabela Oliveira
FUNDADOR A DO PROJE TO PALE TA DE RECURSOS

Iniciou o seu percurso profissional enquanto Auditora de Projetos de Investimento, credenciada pelo
IAPMEI e pelo ITP. Passou pela Gestão/Coordenação
de equipas e Projetos Associativos e Empresariais.
Após Coordenação Pedagógica Intraempresas,
criou a marca "Paleta de Recursos", com o propósito de promover competências de Carreira, junto de
Agentes Educativos e Líderes Organizacionais, nos
domínios de inteligência intrapessoal, interpessoal
e social, promovendo a resiliência emocional e o
desenvolvimento individual, dos grupos e dos contextos, em resposta capaz às mudanças constantes e
imprevisíveis da era global e digital, que vivenciamos,
no exercício de diferentes papéis.

ARTIGO

Terminei a Licenciatura de Gestão de Empresas,
em dezembro de 2001, sem ter computador,
internet e email. No curso aprendi, no tocante
a competências informáticas, a utilizar o Office,
nomeadamente o Word, o Excel e o Power Point.
Cheguei ao mercado de trabalho associativo
(empresarial e industrial), em janeiro de 2002,
para exercer funções de Auditoria. Tinha já um
computador, um email profissional, conheci o
símbolo da internet para pesquisar e do chat,
para ligar-me em rede, conseguindo, também,
aceder a informação partilhada. Tínhamos site
com newsletter.

Mestre em Temas da Psicologia da Educação, com
Projeto de Investigação-Ação no domínio de Aconselhamento e Desenvolvimento de Carreira. Licenciada
em Gestão de Empresas. Certificada em: Coaching
Profundo, Coaching Clássico e Master em Programação Neurolinguística. Desde 2013, tem vindo
a especializar-se em processos inconscientes da
mente, que mais afetam e moldam os comportamentos individuais, em grupo e nos contextos. Estuda
e pratica permanentemente junto de Psicodramatistas, Psicoterapeutas Junguianos e Psicólogos
Sistémicos, atenta aos conteúdos e ferramentas que
melhor funcionam no fomento da compreensão do
que é ser-se humano em pleno, com a consequente
promoção do bem-estar psicológico e resultados
visíveis de excelência.

Tive o privilégio de ser acolhida por uma colega
sénior, exímia profissional, que mostrou elevadas
competências intra e interpessoais, certificando-se que eu tinha todas as competências
práticas integradas. Assim como o meu superior
hierárquico, que coordenava e avaliava o meu
desempenho, enquanto responsável da União
das Associações Empresariais da Região Norte,
sendo a Associação, onde eu trabalhava, associada, mostrando-se sempre um líder
carismático, inteiramente atento e disponível, com elevada cortesia.

Como depreendes, a transição foi empolgante e positivamente transformadora, a
beber de diferentes departamentos/pessoas e parceiros. Foi a primeira de muitas
transições profissionais, sendo que acumulava, ao que já fazia, a execução de
projetos anuais, que sendo sempre o último grito no tocante à inovação, implicava
uma semana de formação intensiva em rede (dos Técnicos Superiores das diferentes
Associações, afetos a cada projeto) e, na semana seguinte, avançávamos para a
execução em massa, passando todo o conhecimento aos empresários associados
da nossa região, via seminários de apresentação, levantamento de necessidade e
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implementação de planos de ação à medida, que
eram cumpridos escrupulosamente e no tempo
delineado, certificando-nos atempadamente que
as competências estavam integradas.
Para teres consciência, entre 2002 e 2003,
tinha já acumulado 258 horas de formação,
50% online (teoria) e 50% presencial (prática
transversal), no tocante à Internet, Gestão
da Informação e do Conhecimento em rede,
Novas Tecnologias e Sistemas de Informação,
Plataformas Tecnológicas, Desenvolvimento
e implementação de processos e-business.
Curiosamente, a formação em massa em
tecnologias digitais só ocorreu na Educação,
recentemente, à força do fenómeno invisível
de graça covid-19. Vinte anos de atraso, pelo
menos, comparativamente ao mundo associativo/empresarial, assim como 24 anos de atraso
no tocante a outras competências práticas e
transversais, nos domínios de desenvolvimento
intrapessoal, interpessoal e social, previstas no
Projeto DeSeCo (1997), que originou o atual perfil
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.
Para atingir-se a Persona desejável, nos alunos,
no tocante a competências comportamentais,
na relação consigo mesmos e com os demais,
primeiro há que uniformizar-se a Persona dos
educadores, logo na academia, que forma quem
vai para o terreno.
Em sentido inverso, regressei à Universidade,
em 2018, para realizar Mestrado em Temas da
Psicologia da Educação, identificando um salto
quântico na Universidade, no que concerne a
competências digitais. Mas rapidamente perdi
o entusiasmo, ao perceber o contraste entre
o que já havia estudado em termos práticos e
transversais e também teóricos sobre a mente
humana (consciente e inconsciente), a sistémica/campos mórficos e o lugar do corpo no
funcionamento humano, fora da universidade
e o que encontrei no ensino superior. Para teres
consciência, desde 2013 que utilizo a tecnologia
humana e metaforicamente deparo-me com a
máquina de escrever e uma enorme “resistência
psicológica” a tudo que é diferente do que já
conhecem, confirmando o porquê do atraso na
Educação, relativamente a competências de
desenvolvimento de carreira.
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Treinada a auditar e focada no que funciona e
serve a todos, averiguo que o contraste temporal
demasiado longo e nos dois sentidos, deve-se
a padrões de pensamento tipicamente engessados na academia e maioritariamente flexíveis
nas empresas/associações empresariais, que
projetam diferentes telas mentais, que moldam
as pessoas que lá trabalham e, consequentemente, os lugares.
Na academia, predomina o pensamento lógico
e abstrato, com foco tipicamente nas questões sobre conceitos, mostrando-se competição agressiva entre investigadores, quando
creem ter descoberto algo inovador, que só o é
quando mostra transformações estruturais na
sociedade, em resposta à sua missão educativa.
Nas empresas/associativismo empresarial e
industrial, valoriza-se o pensamento lógico e
específico, com energia aplicada, no sentido
das coisas, reconhecendo-se cooperação entre
os diferentes níveis de saber e posições hierárquicas, sendo que cada qual se questiona e questiona os demais sobre: o Como fazer(mos)? Como
chego(amos) aos resultados? O que depende de
mim(nós)? Para que serve isto? Que resultados
se pode obter, que detalhes são importantes
atentar, quanto tempo temos, para executar,
do que precisamos e de quem para cumprirmos
os prazos. Valoriza-se e visualiza-se o saber em
movimento.
Este artigo foi escrito para ti, e por ti, estudante
universitário, em quem deposito muita fé, para
elevares a tua consciência e te colocares em
ação, alterando o que entendas necessário,
no exercício de diferentes papéis, enquanto
cidadão ativo e responsável, que acredito que
és. Nasceste na era digital, já dominas as competências que vieram impulsionar a disponibilização
do conhecimento, à escala global, à distância
de um clique, para progredirmos enquanto
espécie, saindo das “grilhetas da ignorância”.
Brevemente, abraçarás um cargo profissional
e estarás a vivenciar a transição para a “nova
era”. Seja qual for o cargo e o local em que te
encontres, reconhece o melhor dos dois mundos,
que experienciei, integrando a importância de
saberes o que algo é, mas encontrando sempre
um sentido prático, testando se funciona, senão

A RTI G O

M AG A Z I N E

STA RT P O I NT

ARTIGO

de nada serve. Sê um agente consciente da
Carreira Planetária, reconhecendo a tecnologia
humana, que trazes contigo, sendo que vens
equipado com um hardware (corpo), um software
(mente) e uma rede hi-fi (portas sensoriais e
multidimensionais, que funcionam magneticamente na relação contigo, com os demais e
os contextos), para que potencies tudo aquilo
que és capaz de ser, indo além da normalidade,
que apenas replica o que já existe. Diferencia-te,
identificando o que é naturalmente forte em
ti, aprimora-te e traz algo de inovador para
o coletivo, que mais ninguém faça como tu,
porque foste semeado para dar algo original.
Toma consciência sempre, que cada um de nós
é um aprendiz permanente, nesta escola que é
a vida, todos precisamos uns dos outros e de
diferentes saberes, para fazermos sempre mais
e melhor, em progresso permanente.
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Vestas is the energy industry’s global partner for sustainable energy solutions.
To strengthen its Global R&D setup, Vestas established a technology centre in
Porto in 2017.
Along with similar centres in Denmark, India, Germany and the UK, Vestas Porto
plays a key role in developing new products and technologies for the global market
in an ever-changing environment, ensuring Vestas continues to have a market-leading portfolio.
Securing capabilities in a cross-functional and agile development environment,
Vestas Porto covers a broad set of different disciplines across renewable energy
value engineering, from software development, mechanical design, electronics,
power systems, control systems, aeroelasticity, data analytics and materials.
With more than 29.000 employees across the globe and almost 500 in Porto,
everyone at Vestas is proud of working in a company which greatly contributes to
a more renewable future, ensuring the delivery of best-in-class sustainable energy
solutions while setting the pace in our industry to the benefit of our customers and
our planet.
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Analisando em retrospectiva, confirmo seguramente a insegurança e ignorância
que acabaram por caracterizar o meu ingresso no Ensino Superior. Alicerçado por
opiniões de terceiros e breves pesquisas online, o meu processo de candidatura
deu-se de forma incerta e arrojada, sem garantias das consequências de tais decisões. A verdade é que, oriunda de conversas e observações, a pouca experiência
que possuo indica-me que a incerteza que me orientou não é característica única
da minha condição, sendo, aliás, apanágio representativo da condição de grande
parte dos jovens que ingressam no Ensino Superior.
Analisando a minha situação atual, confirmo, apesar da instabilidade do processo de
candidatura, a minha elevada satisfação relativamente aos traços do meu percurso
académico. Estudo, atualmente, no 4º ano de Engenharia e Gestão Industrial.
Apesar do alinhamento que sinto para com várias das Unidades Curriculares que me
vão sendo lecionadas, não as destaco como fator prioritário da minha satisfação.
Procurando cultivar e maturar o espírito proativo e ambicioso com que sempre me
tentei educar, dediquei-me a compreender melhor a atividade que mais impacto
teve na minha vida até então: o Associativismo Universitário.
A paixão que nutro pelo cinema, fez-me, no início do meu segundo ano letivo, de
forma inoportuna, conhecer o CineFOCUM, o Núcleo de Cinema da Universidade do
Minho. A liberdade criativa e a margem de progressão da associação catapultaram
a minha motivação para promover a atração de jovens, como eu, para uma área
não popular, pela inacessibilidade de consumo instantâneo: a cultura e as artes, de
uma perspetiva mais profunda ou, na gíria, alternativa.
Paralelamente, fui-me envolvendo em eventos dinamizados pelo meu Núcleo de
Estudantes, NEEGIUM & LG Minho, quer como participante, quer como organizador.
Idilicamente, descobri a ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and
Management), a rede que une os diversos estudantes europeus de Engenharia e
Gestão Industrial através da dinamização de eventos internacionais. Como membro
do Local Group Minho, assumi prontamente o lema “Work Hard, Play Hard”, tendo
participado em eventos de caráter cultural, profissional ou académico. A ESTIEM
ensinou-me o que é a Engenharia e Gestão Industrial, pelo contacto recorrente com
profissionais, metodologias pedagógicas e estudantes de países diferentes. Mas,
acima de tudo, a ESTIEM ensinou-me que, em equipa, a receita para o sucesso tem
como principais ingredientes a cooperação, o respeito e a diversão.
Por último, destaco a Young Minho Enterprise - YME, a casa que me fez nascer,
crescer e maturar. Acredito que o associativismo é uma rota de progressão, tendo
como motivo demiúrgico um sentimento de descoberta e valorização pessoal. Com
a evolução, transforma-se numa vontade crescente de reconhecimento e confirmação. A médio prazo, a equipa e a amizade materializam-se como um dos principais
fatores de motivação. A longo prazo, o aumento de responsabilidades implica um

VOZ DO ALUNO

Voz do Aluno
O associativismo como a plataforma de evolução
e maturação de que todos os estudantes
universitários necessitam
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sentimento contínuo e altruísta de evolução da associação e dos que a rodeiam.
A YME, pela exigência e dinamismo de ser Júnior Empresa, fez-me encontrar o nosso
propósito: a possibilidade de impactar de forma positiva a vida dos estudantes da
Universidade do Minho: quer profissionalmente, através do desenvolvimento das
suas competências técnicas, quer socialmente, através da melhoria na integração
no mundo académico, quer pessoalmente, através do desenvolvimento da capacidade de superação dos obstáculos e dificuldades que se enfrentam diariamente.
O associativismo mudou a minha vida e fez-me acreditar que posso conseguir mudar
a dos outros. Do que estão à espera? A vida é isto.

David Ribeiro
ESTUDANTE DE 4.º ANO DO MESTR ADO INTEGR ADO
EM ENGENHARIA E GESTÃO INDUSTRIAL NA
UNIVERSIDADE DO MINHO
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Start With Why
de Simon Sinek

4 LIVROS,
4 PESSOAS

É um livro que nos faz refletir sobre o nosso propósito, sobre as
nossas causas e as nossas crenças, a nível pessoal e sobretudo
a nível profissional. Através de exemplos reais, atuais e bastante
conhecidos (como o caso da Apple), Sinek desconstrói o padrão
comum a todos os líderes e organizações de sucesso - o que nos
faz pensar acerca da forma como nós pensamos, comunicamos,
agimos e nos relacionamos com o próximo.
Selecionei este livro porque nos faz também questionar acerca
das nossas ações, as nossas atitudes e a postura com que encaramos a vida e o dia-a-dia, ao mesmo tempo que chama a atenção
para uma duas das características mais importantes de um líder:
a paixão (é o combustível que nos move e nos leva a fazer mais e
melhor) e a comunicação (é o que permite que consigamos transmitir
com empatia aquilo em que acreditamos, levando outras pessoas
a acreditar e a sentir o mesmo que nós).

Rui Pinheiro

CEO DA PL ATAFORMA ESCOL A DO EMPREENDEDOR E
CONSULTOR NA SE T.UP GUIMAR ÃES

Atomic Habits
de James Clear

Grandes projetos exigem muitas vezes mudanças comportamentais. Quer seja acordar mais cedo ou ser mais organizado.
Pessoalmente, sempre achei ser um desafio mudar hábitos e
reconheço que insistentemente era demasiado ambicioso nos
objetivos que estabelecia. De facto, mais do que uma vez, disse
que era a partir de amanhã que passaria a ir mais do que três
vezes ao ginásio. Isto serve de contexto para ter decidido ler o
Atomic Habits, um dos livros mais recomendados do mundo e,
que mesmo assim, impressionou-me ultrapassando todas as
expectativas. Estruturado à volta de quatro leis que formam
os hábitos, o autor consegue que as mesmas sejam intuitivas
através de inúmeros exemplos. Em cada uma das leis disponibiliza
também mecanismos para tirar proveito das mesmas, quer seja
para formar novos hábitos ou quebrar vícios. Sabendo que, a
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compreensão destes conceitos, não se traduz numa instantânea
mudança comportamental. James Clear (o autor) disponibilizou
recursos digitais com uma síntese dos conceitos abordados e com
algumas das estratégias a se usar. Graças a isso, senti que foi um
dos poucos livros da área de desenvolvimento pessoal que, para
além de ter a intenção de inspirar (acabando por ser quase sempre
só de forma momentânea), disponibiliza um sistema que permite
aplicar no dia-a-dia todos os conceitos aprendidos muito para
além das duração da leitura.
Pegando numa das mais conhecidas citações do livro, e peço
desculpa pelo inglês mas é a versão que li: “You do not rise to the
level of your goals. You fall to the level of your systems.” E foi essa
mudança de perspetiva que mais destaco. Mais do que dizer quero
“ser melhor”, a importância fortemente subestimada das pequenas
ações sucessivas e cumulativas. Mentia se dissesse que mudou a
minha vida. Contudo agora sempre que quero corrigir hábitos já
não tenho uma ilusão impraticável e sei sempre que recurso
consultar caso precise de uma mão.

Martinho Aragão
HE AD OF PRODUCT NA UTRUST

Blockchain:
The Next Everything
de Stephen P. Williams

Pela importância que teve na minha vida, pela teia conceptual
que reúne e introduz não posso deixar de recomendar a leitura
do livro “Criar modelos de Negócio” do Alex Osterwalder. É uma
referência incontornável. No entanto, por esta altura, faz sentido
incentivar que todos saiam da Universidade a conhecer a Blockchain
e as suas implicações no desenvolvimento tecnológico de novos
produtos digitais e da web 3.0 e das suas consequências sistémicas
na sociedade, comércio e nas relações de trabalho e cidadania.
Recomendo para começar o Blockchain: The Next Everything de
Stephen P. Williams.

Alexandre Mendes
HE AD OF VENTURES DA SUBSISUAL
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Invisible Women:
Data Bias in a World
Designed for Men
de Caroline Criado Perez

4 LIVROS,
4 PESSOAS

“Imagine um mundo onde o seu telemóvel é grande demais para
a sua mão, onde o seu médico prescreve um medicamento que
é errado para o seu corpo, onde num acidente de carro tem 47%
mais hipóteses de se ferir gravemente, onde todas as semanas
as incontáveis horas de trabalho não são reconhecidas ou valorizadas. Se alguma destas coisas lhe parece familiar, é provável
que você seja mulher.”
Todas e todos gostamos de opinar, muitas e muitos gostam de
ser desafiadas e desafiados a argumentar sobre os mais variados
temas e demasiadas nos sentimos discriminadas em alguns (vários)
momentos da nossa vida.
A subjetividade perde espaço quando são apresentados factos e
dados, mas parece ainda haver muita falta de informação e uma
lacuna de dados de género que tornam sistémica a discriminação
contra as mulheres.

Convido todos a lerem este livro com a atenção que a revelação
de alguns dados (ou a falta deles) merece, até mesmo os que se
sentem cansados do feminismo, e espantem-se com todos os
cantos e recantos onde a desigualdade ainda reside. Se é uma
mulher que já se sentiu invisível na sociedade, poderá ainda assim
ficar admirada com algumas das comparações apresentadas
neste livro.

“A solução para a falta de dados de sexo e género é clara: nós
precisamos acabar com a falta de representatividade feminina.
Quando mulheres estão envolvidas no processo de tomada de
decisão, em pesquisa, em produção de conhecimento, as mulheres
não são esquecidas.”
São dados, minhas senhoras e meus senhores, ou a falta deles?
E onde cabe a subjetividade?

Joana Barbosa
COORDENADOR A START ESPOSENDE E TÉCNIC A
SUPERIOR NA DIVISÃO DE ATIVIDADES ECONÓMIC AS E
EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE ESPOSENDE
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11 anos do LIFTOFF
- Hub de Empreendedorismo
O LIFTOFF nasceu a 9 de novembro de 2010 contando com o apoio de vários
parceiros institucionais com destaque para a Universidade do Minho. O projeto
sempre procurou contribuir para facilitar a transformação de conhecimento em
ideias de negócio, criando oportunidades, crescendo e inovando.
Em 2020, o LIFTOFF reconheceu a necessidade de se adaptar/reestruturar, porque
a comunidade empreendedora no meio universitário foi-se desvanecendo um pouco
ao longo dos anos e surgiu um gap entre os estudantes e as empresas/startups.
Assim, o LIFTOFF ressurgiu com um objetivo ligeiramente renovado que é ser o
ponto de referência para a comunidade académica, no apoio ao empreendedorismo,
fomentando e apoiando o espírito empreendedor.

O que podes esperar do LIFTOFF - Hub de Empreendedorismo?

Comunidade no Slack com os alunos que querem
saber mais sobre empreendedorismo

Disponibilização de conteúdo sobre
empreendedorismo em startpoint.pt/liftoff

Apoio a alunos com ideias de negócio

Organização de atividades na área do
Empreendedorismo
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Junta-te a nós e vem descobrir
mais sobre a START POINT!
START POINT
 @startpoint
 @startpoint

AAUMinho
 @aauminho
 @aauminho

Visita startpoint.pt

Visita startpoint.pt/GIP para estares
a par de todas as ofertas de emprego

Visita startpoint.pt/LIFTOFF
para aprenderes mais sobre
empreendedorismo

Visita startpoint.pt/magazine
para consultares todos os artigos
da Magazine

Download da App
START POINT Summit
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O teu futuro
começa aqui!

