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Eles querem v ender ideias às empresas
São cinco finalistas da Católica do Porto. Têm todos menos de 22 anos, falam
como profissionais e admitem emigrar. Respiram confiança
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Confiança é a palav ra que m elhor caracteriza estes cinco
jov ens finalistas da licenciatura em Econom ia e Gestão da
Univ ersidade Católica do Porto. T êm todos 22 anos ou m enos,
encaram a em igração com o natural e v ão estar, segunda-feira,
à frente de ex ecutiv os da Sonae, Deloitte, Mota-Engil T urism o,
iPad Mini revelado a 23 de
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BPI e Sogrape, entre outras grandes em presas nacionais, a

O tablet mais pequeno
deverá funcionar apenas...

brilhante. E só saem de lá com um a nota atribuída: o professor

Este é o quadro mais caro do
Mundo: 26,4...

Leilão de obra de Gerhard
Richter que fazia...
Fox transforma Merche
Romero em zombie e pede...

O canal temático está a
partir de segunda...

ex plicar com o o futuro do sector do azeite nacional pode ser
só dá até 16 v alores e as em presas conv idadas atribuirão os
restantes quatro.
Eles tinham o perfil certo. Agora têm a oportunidade. Leia
m ais aqui
Mas, afinal, como chegaram até aqui Ana Rita Preto (21 anos), Filipa
Teix eira (21 ), Francisco Almeida (20), Ana Correia de Matos (21 ) e
Duarte Reis (22)? São apenas cinco numa turma de 1 8 alunos do Projeto
Final de Economia que "tiv eram três meses para responder a v ários
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desafios". Um dos primeiros que tiv eram de v encer, e que se rev elou
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trabalho. "Não entendo por que motiv o as empresas se fecham a dar

Dormir a sesta no escritório
nunca foi tão...

Quantas vezes já deu por si
a aconchegar a...

particularmente difícil, foi conseguir a informação necessária para o
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dados, até porque só ganham em ficar a conhecer melhor o mercado
com estes estudos univ ersitários", diz Ana Correia de Matos.
"Quero que eles descubram soluções por eles mesmos e este ano resolv i
lev ar os trabalhos ao Prémio Univ ersitário CAP - Cultiv a o Teu Futuro",
ex plica o professor Mário Pedro Ferreira. Em outubro, ficarão a saber se

Crónicas de uma
Desempregada: Viver em...

O divórcio é a principal
causa de falência...
De onde vêm as ideias? Pedro
Bidarra explica

O publicitário,
psicossociólogo e autor...

ganharam ou não - até lá, v ão v ender as suas ideias sobre azeite a 25
empresas nacionais.
"O azeite português é de maior v alor acrescentado comparativ amente
com o espanhol. Nós ex portamos o produto a um preço mais elev ado do
que Espanha. Não temos é a mesma escala. Em 201 0, o v alor do azeite
ex portado foi igual ao do importado, mas a v erdade é que comprámos
metade, em termos de quantidade. Este é um bom indicador de que
estamos a v ender ao dobro do preço de Espanha", ex plica Francisco
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há muito e longe da consultoria. Depois de terminar a licenciatura, este
ano, começará a trabalhar de imediato numa empresa de calçado em
Felgueiras, que pertence à sua família.
Mas Francisco é a ex ceção. Os seus colegas não têm qualquer certeza
sobre o seu futuro profissional. Ana Rita confessa que tem um
fraquinho por assuntos de finanças, mas também gosta de recursos
humanos. Ana Correia de Matos quer ir para Inglaterra para
desenv olv er as suas competências. "Era uma coisa que gostav a de fazer
[emigrar] e v ou tentar, porque é uma ex periência de desenv olv imento
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pessoal", ex plica. Também Duarte Reis está de malas av iadas, mas para
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âmbito do Católica Mov e, uma ONG sem fins lucrativ os que pretende

São Tomé e Príncipe. V ai, durante alguns meses, para aquele país no
ajudar a desenv olv er o empreendedorismo, atrav és de formação e
acesso ao microcrédito.
Mesmo sem certezas quanto a conseguirem emprego num país onde o
desemprego jov em real atinge 45% da população entre os 1 5 e os 24
anos, confiança é algo que não falta aos cinco jov ens. Mas será isso que
falta ao país? "As pessoas têm de trabalhar e acredito que, com
sacrifícios, tudo se v ai resolv er", diz Ana Rita.
"Mais de 90% do tecido empresarial português são nano, micro,
pequenas e médias empresas", diz Francisco, com um sorriso aberto são empresas como a da sua família. O jov em empreendedor ainda não
enfrentou a realidade, mas já tem uma boa ideia daquilo que quer. "A
banca está a dificultar o acesso ao crédito, mas as empresas que não
estão sólidas e recorrem ao crédito só v ão agrav ar a sua situação", diz
Francisco.
Duarte Reis coloca-se do lado dos que dão prim azia ao crescim ento:
"As medidas de austeridade ainda estão a agrav ar mais os problemas da
economia. As pessoas não estão a consumir e sectores como o v estuário
sofrem as consequências.
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São cinco jovens a acabar o curso de
Economia e Gestão, na Universidade
Católica. Respiram confiança, algo que
dizem fazer falta ao país
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Susana de Matos | Com entado em 29/05/2012 às 23h58
Parabéns pela aos professores, pelo desafio lançado; aos alunos pelo trabalho; e também ao
jornalista porque fazem faltas mais noticias destas!

