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25 empresas nacionais de topo avaliam finalistas da Católica Porto
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Sonae, Delloite, BPI, Optimus ou Ascendi são algumas das
entidades que analisam trabalhos dos alunos da Faculdade de
Economia e Gestão
É já na próxima segunda-feira, 28 de Maio, que representantes de 25 empresas
nacionais avaliam, na Católica Porto, os projectos finais de licenciatura
desenvolvidos pelos alunos da Faculdade de Economia e Gestão da instituição.
Sonae, Delloite, Optimus, Mota Engil Turismo, BPI, Sogrape, Ascendi ou o
Instituto de Seguros de Portugal são algumas das entidades que já garantiram
presença no evento que dá a conhecer os resultados atingidos na fase final do
curso. O encontro está agendado para as 14h15 e decorre no Edifício Central
do Campus Foz.

Durante o último semestre de aulas, os alunos tiveram a oportunidade de escolher uma das quatro
modalidades da disciplina de Projecto Final. Enquanto uns decidiram realizar um estágio, outros optaram
por desenvolver projectos de gestão, baseados na análise de uma empresa. O desenvolvimento de um
plano de negócio – que é agora apresentado a um júri externo – e a criação de um projecto final de
Economia, que este ano se dedica à análise do sector do azeite, são as duas outras vertentes da disciplina.
O evento assume-se como o momento final deste processo e é aquele em que os estudantes demonstram as
suas competências. Das empresas presentes recebem feedback personalizado e garantem o contacto
directo com representantes de algumas das mais importantes entidades do panorama nacional. A iniciativa
assume, também, uma relevância extrema ao nível da aprendizagem e do networking, cruciais para alunos
que estão prestes a entrar no mercado de trabalho. Além disso, revela que a Católica Porto fomenta cada
vez mais a aproximação da Universidade às empresas e mostra que a Faculdade de Economia e Gestão
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vem apostando num modelo de ensino inovador, já reconhecido pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE).
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