
 

 

Michael Page cria Programa de 

Embaixadores 

 

Lisboa, 12 de abril de 2016 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento e seleção 

especializada do PageGroup, anuncia o Programa de Embaixadores destinado a universidades, 

criado para assegurar um maior investimento na preparação dos alunos na entrada no mercado e 

criação de carreiras de sucesso. 

Através desta iniciativa, a Michael Page estabelece parcerias com academias por todo o país 

designando um Embaixador para cada universidade ou faculdade, que tenha sido estudante nessa 

mesma entidade, para uma maior partilha de experiências e aproximação com os alunos. 

Contando já com a parceria de FEUP, ISEC e ISCTE, este programa anuncia agora o seu 

alargamento com a parceria com a ISCTE Business School, celebrada com um workshop dedicado 

à partilha de técnicas para a elaboração de um curriculum vitae atraente e entrevistas de emprego 

de sucesso.  

Através do Programa de Embaixadores da Michael Page, as universidades terão à sua disposição 

apoio especializado para realizar workshops, palestras e seminários, ações de formação, mock 

interviews, ou participar em eventos e feiras de empregabilidade, ideais para ajudar os alunos a 

melhorarem os seus CV’s, posicionarem-se numa entrevista, abordarem o mercado de trabalho, e 

conhecerem quais as capacidades e habilitações valorizadas pelas empresas.  

“Esta iniciativa permite construir novas pontes entre a academia e o mundo empresarial, 

sustentando e apoiando as futuras escolhas profissionais dos futuros candidatos a cargos nas 

empresas. O nosso objetivo é não só dotar estes alunos com as ferramentas e os conhecimentos 

adequados para ingressarem no mercado laboral, como também dar-lhes a conhecer a realidade 

empresarial que terão de enfrentar brevemente”, refere Álvaro Fernández, Managing Director 

de Operações da Michael Page em Espanha e Diretor-Geral da Michael Page Portugal. 



 

 

A Michael Page pretende continuar a alargar este programa, criando ligações de proximidade com 

universidades de todo o país e seus alunos, para a promoção do talento jovem e a sua inclusão no 

mercado de trabalho. 

 

 

 

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 anos no 

Reino Unido, tem actualmente 154 escritórios em 35 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção especializada de quadros 

médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por consultores especializados, que 

apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 
www.michaelpage.pt/index.html  

 

 


