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Rita Sobral
A participação no Global Management Challenge foi extremamente interessante,
tanto a nível pessoal como profissional.
Foi com grande gratidão e felicidade que celebrámos a vitória na final desta
competição de gestão nacional. O trabalho de equipa e as boas relações que
estabelecemos enquanto grupo ajudaram em muito nessa vitória.
Das 640 equipas que concorreram neste projecto, nós fizemos parte das 8 que
chegaram à final nacional. O galardão de vencedores que alcançámos, nesta
competição, foi um enorme orgulho, especialmente devido às outras equipas serem
formadas por quadros de grandes empresas.
Enquanto finalistas do mestrado de gestão, termos conseguido alcançar este prémio,
foi o mais gratificante dos resultados. Mas a maior honra será representar Portugal
em Bucareste na final internacional.
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João Miguel Gonçalves
O GMC é o melhor teste às nossas competências em gestão de negócios a nível
Europeu e Internacional. O concurso faz uma ligação perfeita entre o mundo
académico e o mundo empresarial o que, como estudante, penso ser essencial para
estarmos ainda melhor preparados para o competitivo mercado de trabalho. Foram
várias as competências que desenvolvi com este simulador: a habilidade de
pensamento estratégico, compreensão dos aspectos financeiros da gestão de uma
empresa, capacidades de análise e tomada de decisão, (etc.) e tudo isto num
ambiente muito real e de grande pressão.
Para além disso a presença na final nacional foi também muito útil para aumentar o
meu networking, uma vez que me foi possível conhecer e interagir tanto com
representantes de grandes empresas como também com os restantes concorrentes.
Por fim e sendo talvez o maior prémio de toda esta competição, ganhar a final
nacional, abriu-me muitas portas no mercado de trabalho.
Recomendo este desafio a todos os meus colegas da universidade, pois mesmo que
não ganhem, irão seguramente ter a possibilidade de desenvolver muitas
competências essenciais para os dias de hoje. Será sempre uma experiencia
interessantíssima e inesquecível.

