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COMPETIÇÃO

Porta de entrada para  
o mercado de trabalho
IT Sector contrata  membros de uma equipa que apoiou na edição de 2015

André Costa e João Barbosa par-
ticiparam na última edição do 
Global Management Challen-
ge, integrados numa equipa de 
estudantes que contou com o 
apoio na inscrição da IT Sector, 
uma tecnológica especialista no 
desenvolvimento de soluções de 
sistemas de informação. Chega-
ram à final nacional da compe-
tição e acabaram por integrar a 
equipa desta empresa.

Após terem ficado em terceiro 
lugar na fase final da edição de 
2015, a IT Sector convidou os 
elementos da equipa a irem à 
sua sede no Porto, para os po-
der conhecer melhor e perceber 
se os poderiam enquadrar nos 
seus projetos futuros. Como 
resultado convidaram os dois 
jovens e mais um colega para 
trabalharem na organização. O 
terceiro elemento, por não ter 
ainda terminado o mestrado e 
não saber se o seu futuro passa-
va ou não por uma oportunida-
de de trabalho no estrangeiro, 
declinou o convite.

Com mestrado integrado em 
engenharia eletrotécnica e de 
computadores pela Faculdade 
de Engenharia da Universidade 

do Porto (FEUP), André Cos -
ta esteve três semanas na IT 
Academy da IT Sector com o 
objetivo de adquirir conheci-
mentos e técnicas necessárias 
no desenvolvimento dos proje-
tos desta empresa. Atualmente 
desempenha funções de pro-
gramador.net num projeto na 
área da banca. Já João Barbosa 
está a concluir um estágio na 
empresa com vista à conclu-
são do mestrado integrado na 
FEUP, também em engenharia 
eletrónica e de computadores, 
com especialização em gestão 
industrial. Mas, segundo Inês 
Domingues, diretora de recur-
sos humanos da IT Sector “já 
tem pré-acordo de contratação 
connosco em setembro”.

Conhecer talentos

Para a responsável de recursos 
humanos, “o Global Manage-
ment Challenge é uma boa es-
tratégia de captação de recur-
sos, pois é um desafio complexo 
e exige determinadas compe-
tências, não só técnicas mas 
também comportamentais, que 
valorizamos bastante e conside-
ramos essenciais para enfrentar 
o mundo do trabalho como hoje 
o conhecemos, ou seja, competi-
tivo”. Entre elas aponta a capa-
cidade de trabalho em equipa e 
a análise necessária na tomada 
de decisões e liderança.

Inês Domingues acredita que 
a predisposição para enfren-

os conhecimentos obtidos du-
rante a competição. Contudo, 
as boas práticas aprendidas 
neste evento, nomeadamente 
de trabalho em equipa e rigor 
de análise nas decisões a tomar 
mantêm-se sempre presentes. 
Salienta ainda que este desafio 
de gestão “promove a intera-
ção entre os pro�ssionais do 
dia de amanhã e as empresas 
de hoje”.

Contacto com empresas

João Barbosa, de 24 anos, acre-
dita que o Global Management 
Challenge pode funcionar 
como uma porta de entrada 
para o mercado de trabalho. O 
seu caso e o de André Costa são 
disso exemplo. “É a maior com-
petição de gestão do mundo, 
organizada de forma excelente 
e que conta com a presença de 
empresas de renome em diver-
sos sectores de atividade. O 
networking  é constante, o que 
permite uma enorme aproxi-
mação entre as empresas e os 
jovens”, salienta.

É por isso que recomenda a 
participação a outros universi-
tários. “A formação académica 
garante-nos um bom domínio 
de conhecimentos, mas compe-
tições como esta obrigam-nos a 
ir mais longe no sentido de nos 
tornarmos profissionais mais 
completos.”

Maribela Freitas
mfreitas.externo@impresa.pt

tar uma competição destas de 
forma proativa é já por si um 
indicador de ambição e von-
tade de aprender. Além disso, 
“a prova exige concentração, 
organização e capacidade de 
aprendizagem, mas também 
de conhecimentos de base em 
áreas transversais à gestão de 
uma empresa”, acrescenta. 
Quanto ao futuro deste jovens 
explica que passa por conhe-
cerem melhor a realidade da 
organização onde trabalham 
e, pouco a pouco, assumirem 
responsabilidades de gestão.

André Costa tem 26 anos e, 
na sua perspetiva, esta “oportu-
nidade surgiu como uma ótima 
possibilidade de me integrar no 
mercado de trabalho, permitin-
do-me aplicar conhecimentos 
obtidos na minha formação 
num ambiente empresarial. 
A IT Sector dispõe de uma in-
fraestrutura muito favorável 
ao crescimento profissional e à 
formação contínua”.

Até aqui o seu trabalho diá-
rio tem sido enriquecedor em 
termos técnicos, mas não tem 
utilizado de uma forma direta 

O Global Management 
Challenge  
é um desafio complexo  
que exige competências 
valorizadas  
pelas empresas

Inês Domingues, diretora de recursos humanos da IT Sector, com João Barbosa e André Costa FOTO RUI DUARTE SILVA

Luís Alves Costa recebeu 
o prémio carreira na 
qualidade de antigo aluno 
desta escola e pelo seu 
percurso como gestor  
e empreendedor

ISEG distingue fundador da competição

O dia do ISEG e do antigo alu-
no foi celebrado a 23 de maio, 
coincidindo, este ano, com o 
105º aniversário da instituição 
de ensino superior. Durante 
as comemorações foram dis-
tinguidos dois antigos alunos, 

Aníbal Cavaco Silva e Luís Al-
ves Costa. O ex-presidente da 
República foi agraciado com 
o prémio carreira económica, 
política e social e o fundador do 
Global Management Challenge 
pela sua carreira de gestor e 
empreendedor.

Desde 2007 que a Associação 
dos Antigos Alunos do ISEG 
atribui a distinção ‘Antigos alu-
nos do ano’, que resulta da vota-
ção de um júri constituído por 
23 antigos alunos. Luís Alves 

Costa é fundador e presidente 
da SDG — Simuladores e Mo-
delos de Gestão, empresa que 
juntamente com o Expresso or-
ganiza há 37 anos esta compe-
tição. Na sua opinião o prémio 
só lhe foi atribuído “graças ao 
sucesso nacional e internacional 
do Global Management Chal-
lenge, hoje considerada a maior 
competição de estratégia e ges-
tão do mundo, presente em 30 
países, disponível em 18 idiomas 
e por onde já passaram mais de 

meio milhão de participantes”.
Luís Alves Costa foi tam-

bém professor nesta casa. Foi 
aqui que nos anos 70 utilizou 
nas suas aulas simuladores de 
gestão da primeira geração. A 
reação dos alunos foi positiva 
perante esta metodologia e mais 
tarde, quando encontrou um 
simulador mais evoluído em que 
equipas concorriam entre si, 
teve a ideia de lançar uma com-
petição nacional de estratégia e 
gestão. M.F.

ASSALTO ÀS LIDERANÇAS 
As equipas em competição tomaram esta semana a 
segunda decisão da primeira volta o que provocou 
mudanças no topo dos grupos. Em relação à semana 
passada e como se pode verificar na tabela publicada em 
anexo, estão 41 novas equipas na liderança dos seus grupos 
e apenas 23 mantiveram a sua posição. Faltam ainda às 
formações tomarem mais três decisões e daqui até ao final 
desta primeira etapa, assitir-se-á a mais mudanças nas 
lideranças. Isto porque na quinta e última decisão, apenas 
as equipas que estiverem na chefia dos grupos irão passar 
à segunda volta, agendada para setembro. Após esta 
segunda decisão e quanto a entidades com mais equipas 
no topo, continua a ser o IEFP a liderar com o total de 
oito. Segue-se-lhe a Staples com seis. Tanto a CGD Como 
o Millennium BCP contam ambos com cinco formações 
na chefia de grupos. A Intrum Justitia e a EDP alcançaram 
ambas quatro. Ainda neste ranking figuram a Accenture, 
Indra e Soares da Costa com três equipas cada no topo. Os 
CTT, a Universidade Católica, a Marinha, a TAP Portugal e 
IT Sector não ultrapassaram as duas lideranças.

Classi�cação após a 2ª decisão — 1ª  volta

1º LUGAR 2º LUGAR

CGD Centro Estratégias@Incm-Dojo(E@Id
Qatar Leroy Merlin
CGD Risk Management Starting Point
IEFP/Ubi Printstrong CGD_Bragança
CTT_Topmail IEFP/Ismai Gmkt
Accenture/Ulp1 IEFP/Inovegest
Indra Golden Je� Popular-Team Xelb
Intrum Justitia-Ulp2 Popular Lpab
IEFP/Ulp4 CGD_Mais-Alentejo
CatolicaPorto_Intangibles Noesis IST
Konicaminolta/Boas Ações Noesis/Sperantus Jagem
Brisa Next Gen CatólicaPortoBs/Fntstik5
Catolica Porto/Divergents Siemens4Life
Escola Naval-Cad An RNA/4 The Win
Predict By Chronopost IAPMEI/Consulai
Rentability Popular Portuenses
Synergize Alumnigmc/To Play
IEFP/Landlord Alumnigmc/Winner
Centro Investigação Naval IEFP/Vitoriaaa
Accenture 3 Caixa Portalegre Team
Accenture Strategy REN/Gestone
Millennium BCP\Networking IP Scorpion
IEFP\Capitalnow Accenture/Electrus3
IAPMEI/Crossjoin Team IEFP\Greenfin
Fidelidade/Vai Nova Millenniumbcp\Gmcwinners
EDP Olisipo IEFP\Esgin_Cgf
Intrum Justitia/Jms IP Vision
Soares da Costafinancial CTT Em Movimento
CTT-I9a (I Nove A) Zurich Intelligence
Indra Supreme 6Sigma Staples/Unknown
Soares da Costa\Qatar TAP/Developers
Staples Business Tour Soares da Costa Ao
Intrum Justitia/All In Alumnigmc/Contas À Parte
Staples/Inception IT Sector/Electric Dream
Istmc/EDP/Os Taliscas Staples/Iseguianos
Somincor Sa Staples/Headhunter
EDP_Os "Bô" CTT Analistas
Millennium BCP\Ffcs Staples/Economics
Indra Genius Jaap Staples_Schain
EDP_Topteam Intrum Justitiagmciencias
IEFP/Ja Foste!! Accenture/Biomedgmc
Millenniumbcp_7 EDP Os Pandas
IEFP/Ipc Engine IP Next
Soares da Costa Jls Popular-Ermesinde
Alumnigmc/Critical Value IEFP/Super Fcp
Intrum Justitia/Covilandia Alumnigmc/Miratejo
TAP Straight To The Bank EDP&Tornadu
MBA ISEG/31.ª Edição Alumnigmc Não Digo
IT Sector/Superávite Staples/Warriors 2
CGD/ISEG Mc/Manageworld IT Sector/Triple B
IT Sector/Mcmanagers IT Sector/Leds
TAP/Longshot TAP/2Manyzeros
Staples\As Usual IEFP/Expendables3
CGD/ISEG Mc/Godfather Staples/Petrogroup
Staples/Gameofgmc Millenniumbcp_Dream Team
Staples/Lastsecond Alumnigmc/Friday HH
Millenniumbcp_Crediteam Accenture/Aim4thetop
Staples/Ravens IEFP/Gestores Amigos
IEFP/5forone Accenture/Wemanage
NOS Of Cards IEFP/Ignição
Millenniumbcp_Corporate N Staples/Pace
CGD/ISEG Mc/Mlbc IT Sector/I9a
IEFP/Evenbetter Accenture/Jjresgin
Alumnigmc/Aprender Alumnigmc/Jogo
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IT Sector contrata  membros de uma equipa que apoiou na edição de 2015

André Costa e João Barbosa par-
ticiparam na última edição do 
Global Management Challen-
ge, integrados numa equipa de 
estudantes que contou com o 
apoio na inscrição da IT Sector, r, r
uma tecnológica especialista no 
desenvolvimento de soluções de 
sistemas de informação. Chega-
ram à final nacional da compe-
tição e acabaram por integrar a 
equipa desta empresa.

Após terem ficado em terceiro 
lugar na fafaf se final da edição de 
2015, a IT Sector convidou os 
elementos da equipa a irem à 
sua sede no Porto, para os po-
der conhecer melhor e perceber 
se os poderiam enquadrar nos 
seus projetos futuros. Como 
resultado convidaram os dois 
jovens e mais um colega para 
trabalharem na organização. O 
terceiro elemento, por não ter 
ainda terminado o mestrado e 
não saber se o seu futuro passa-
va ou não por uma oportunida-
de de trabalho no estrangeiro, 
declinou o convite.

Com mestrado integrado em 
engenharia eletrotécnica e de 
computadores pela Faculdade 
de Engenharia da Universidade 

do Porto (FEUP), André Cos -
ta esteve três semanas na IT 
Academy da IT Sector com o 
objetivo de adquirir conheci-
mentos e técnicas necessárias 
no desenvolvimento dos proje-
tos desta empresa. Atualmente 
desempenha funções de pro-
gramador.netr.netr num projeto na 
área da banca. Já João Barbosa 
está a concluir um estágio na 
empresa com vista à conclu-
são do mestrado integrado na 
FEUP,P,P também em engenharia 
eletrónica e de computadores, 
com especialização em gestão 
industrial. Mas, segundo Inês 
Domingues, diretora de recur-
sos humanos da IT Sector “já 
tem pré-acordo de contratação 
connosco em setembro”.

Conhecer talentos

Para a responsável de recursos 
humanos, “o Global Manage-
ment Challenge é uma boa es-
tratégia de captação de recur-
sos, pois é um desafio complexo 
e exige determinadas compe-
tências, não só técnicas mas 
também comportamentais, que 
valorizamos bastante e conside-
ramos essenciais para enfrentar 
o mundo do trabalho como hoje 
o conhecemos, ou seja, competi-
tivo”. Entre elas aponta a capa-
cidade de trabalho em equipa e 
a análise necessária na tomada 
de decisões e liderança.

Inês Domingues acredita que 
a predisposição para enfren-

os conhecimentos obtidos du-
rante a competição. Contudo, 
as boas práticas aprendidas 
neste evento, nomeadamente 
de trabalho em equipa e rigor 
de análise nas decisões a tomar 
mantêm-se sempre presentes. 
Salienta ainda que este desafio 
de gestão “promove a intera-
ção entre os pro�ssionais do 
dia de amanhã e as empresas 
de hoje”.

Contacto com empresas

João Barbosa, de 24 anos, acre-
dita que o Global Management 
Challenge pode funcionar 
como uma porta de entrada 
para o mercado de trabalho. O 
seu caso e o de André Costa são 
disso exemplo. “É a maior com-
petição de gestão do mundo, 
organizada de forma excelente 
e que conta com a presença de 
empresas de renome em diver-
sos sectores de atividade. O 
networking  é constante, o que 
permite uma enorme aproxi-
mação entre as empresas e os 
jovens”, salienta.

É por isso que recomenda a 
participação a outros universi-
tários. “A formação académica 
garante-nos um bom domínio 
de conhecimentos, mas compe-e-e
tições como esta obrigam-nos a 
ir mais longe no sentido de nos 
tornarmos profissionais mais 
completos.”

Maribela Freitas
mfreitas.externo@impresa.pt

tar uma competição destas de 
forma proativa é já por si um 
indicador de ambição e von-
tade de aprender. Além disso, 
“a prova exige concentração, 
organização e capacidade de 
aprendizagem, mas também 
de conhecimentos de base em 
áreas transversais à gestão de 
uma empresa”, acrescenta. 
Quanto ao futuro deste jovens 
explica que passa por conhe-
cerem melhor a realidade da 
organização onde trabalham 
e, pouco a pouco, assumirem 
responsabilidades de gestão.

André Costa tem 26 anos e, 
na sua perspetiva, esta “oportu-
nidade surgiu como uma ótima 
possibilidade de me integrar no 
mercado de trabalho, permitin-
do-me aplicar conhecimentos 
obtidos na minha formação 
num ambiente empresarial. 
A IT Sector dispõe de uma in-
fraestrutura muito favorável 
ao crescimento profissional e à 
formação contínua”.

Até aqui o seu trabalho diá-
rio tem sido enriquecedor em 
termos técnicos, mas não tem 
utilizado de uma forma direta 
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ASSALTLTL O ÀS LIDERANÇAS 
As equipas em competição tomaram esta semana a 
segunda decisão da primeira volta o que provocou 
mudanças no topo dos grupos. Em relação à semana 
passada e como se pode verificar na tabela publicada em 
anexo, estão 41 novas equipas na liderança dos seus grupos 
e apenas 23 mantiveram a sua posição. Faltam ainda às 
forforf mações tomarem mais três decisões e daqui até ao final 
desta primeira etapa, assitir-se-á a mais mudanças nas 
lideranças. Isto porque na quinta e última decisão, apenas 
as equipas que estiverem na chefia dos grupos irão passar 
à segunda volta, agendada para setembro. Após esta 
segunda decisão e quanto a entidades com mais equipas 
no topo, continua a ser o IEFP a liderar com o total de 
oito. Segue-se-lhe a Staples com seis. TaTaT nto a CGD Como 
o Millennium BCP contam ambos com cinco formações 
na chefia de grupos. A Intrum Justitia e a EDP alcançaram 
ambas quatro. Ainda neste ranking figuram a Accenture, 
Indra e Soares da Costa com três equipas cada no topo. Os 
CTTTTT , a UniT, a UniT versidade Católica, a Marinha, a TATAT P Portugal e 
IT Sector não ultrapassaram as duas lideranças.
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