
 

 

Michael Page na Talk A Bit  
 

Lisboa, 26 de janeiro de 2016 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento de recrutamento e 

seleção especializada, marca presença na Talk A Bit, conferência da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto que promete trazer a lume as principais tendências do mundo tecnológico, a 30 de 
janeiro, no Porto. 

Carlos Andrade, Senior Manager da Michael Page Porto, e Andreia Pereira, consultant da Michael Page 

especializada em IT, participam nesta edição explorando as implicações de tendências como a Internet of 

Things, Biotecnologia, mobilidade empresarial ou segurança da informação para o recrutamento. 

Sobre o impacto da evolução tecnológica no mercado de trabalho, Carlos Andrade refere que “as 

tendências e a evolução tecnológica vão continuar a ditar novas regras sobre aquilo que é exigido aos 

profissionais nas mais diversas áreas e a mudar a forma como é encarado o talento. Na era da conetividade 

e da sustentabilidade, oscilarão constantemente as competências necessárias ao mercado mas seguindo 

sempre em direção ao alargamento do leque de conhecimento a diferentes áreas, o domínio de 

competências analíticas e digitais, sensibilidade multicultural e mobilidade.” 

A Talk A Bit inclui ainda as conversas Startup A Bit – sobre as startups portuguesas, Revolutionize A Bit - 

envolvendo importantes players, Research A Bit – explorando ideias para o futuro, Learn A Bit – sobre os 

hot topics tecnológicos, Code A Bit - pitches de 5 minutos sobre os projetos da FEUP e Discover A Bit – 

introduções de 5 minutos sobre diferentes tópicos. 

Para mais informação sobre a conferência Talk A Bit, visite: http://talkabit.org. Para saber mais sobre a 

Michael Page, consulte: www.michaelpage.pt.  

 
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 155 escritórios em 36 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. 
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