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Antigos alunos da Católica Porto partilham experiências profissionais
Escrito por CienciaPT
19-Dec-2012

Esta sexta-feira, 21 de dezembro, às 18h30
Iniciativa representa um momento de troca de conhecimentos e de esclarecimento para quem pondera trabalhar fora de Portugal

A Católica Porto Business Alumni promove, esta sexta-feira, 21 de dezembro, às 18h30, o encontro Alumni Abroad: Sharing Experiences. Trata-se de uma iniciativa
que conta com a participação de inúmeros antigos alunos da instituição, com percursos profissionais de referência em Portugal e também a nível internacional.
Assumidamente um importante momento de troca de conhecimentos e experiências, o encontro revela-se uma oportunidade para quem pondera trabalhar fora de
Portugal. A sessão decorre no Hotel Fénix Ipanema Porto, na Rua do Campo Alegre.
António Yu Gaspar (regional manager da Unicer, na Suíça), Manuel Luiz (principal consultant na Boston Consulting Group, na América Latina) e Rui Gomes Araújo
(CEO da Babel, no Brasil) – três antigos alunos da Católica Porto que trabalham atualmente no estrangeiro – são os oradores do evento. Durante as intervenções, estes
antigos estudantes partilham histórias e experiências pessoais nos países e empresas por que passaram, revelando as principais diferenças face a Portugal, assim como os
desafios e questões chave para a adaptação a outros países. Revelam, ainda, a importância que estudar Economia e Gestão na Católica Porto assume nos percursos de
cada um.

Aposta em carreiras além-fronteiras

Além de um momento de contato direto entre antigos e atuais alunos da escola, o Alumni Abroad: Sharing Experiences revela a aposta da Católica Porto na
internacionalização. A este nível, refira-se que a mobilidade é uma das apostas da Universidade, que procura de forma transversal preparar os seus alunos para carreiras
internacionais, com especial destaque para os mercados de expressão portuguesa. A Católica Porto Business Alumni possui mais de 1.100 membros – espalhados pelos
cinco continentes, em 26 países diferentes –, que constituem uma importante rede de networking para todos aqueles que procuram carreiras internacionais.

