
28 de Maio - CAREER DAY 

 

 

No dia 28 de maio, no âmbito das atividades do Clube Jovens Empreendedores, a 

Junior Achievement Portugal trouxe à Escola Secundária de Cascais voluntários da 

ACCENTURE que conversaram com os alunos do 12.º E2/H2 sobre as carreiras 

profissionais . 

Durante a sessão foi explicado aos alunos que a ACCENTURE é uma das mais 

conceituadas empresas de prestação de serviços a clientes em mais de 120 países nas 

áreas de estratégia, consultadoria, digital e tecnológica. A responsabilidade da 

ACCENTURE é definir o futuro na interceção entre negócio e tecnologia, transformar 

os negócios através de insights e conhecimento profundo das indústrias, criar valor 

através de novas experiências, desenvolver novas ferramentas de inteligência e novas 

ligações e potenciar os negócios com soluções de última geração, utilizando 

tecnologias estabelecidas e emergentes. 

Os alunos ficaram a saber que aqueles quadros da ACCENTURE não sabiam fazer uma 

linha de programação e que tiveram de se desenvencilhar para ficarem com o seu 

primeiro emprego naquela empresa. Explicaram que o que se aprende numa faculdade 

é uma ínfima parte do que irão necessitar para sobreviver a um primeiro emprego, 

sendo, por isso, fundamental a aprendizagem ao longo da vida. Esta vertente da 



formação contínua e continuada ao longo da vida profissional foi muito reforçada 

pelos voluntários. 

O debate entre os alunos e os voluntários foi muito interessante. No final foi 

valorizado pelos voluntários a participação, desde o ensino secundário, nos programas 

do concurso A Empresa (entre outros) e no Braço Direito, ambos desenvolvidos pela 

J. A.P., por serem experiências únicas no mercado de trabalho porque ajudam a 

percecionar a realidade do mundo laboral. 

Esta foi mais uma sessão Making a Difference  com  os alunos do 12.º ano a frequentar 

a  disciplina de Sociologia com a professora Margarida Rufino.  

Os alunos interessados em fazer uma carreira na Accenture devem inscrever-se em:  

https://www.accenture.com/pt-pt/careers 

M. Margarida Rufino 

Cascais, 8 de junho de 2019 
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