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Manchete volta a apostar nos estudantes de
Comunicação
Ao realizar desde Abril uma parceria de estágios profissionais com a Escola Profissional Bento
Jesus Caraça (EPBJC), a Manchete (www.manchete.pt) reforça o seu apoio aos estudantes de
comunicação em começo de carreira. São quatro estagiárias que começaram no mês passado a
colaborar com a empresa na Área de Media Based (análise, monitorização e alertas SMS).
A Manchete, maior empresa portuguesa de gestão e análise de conhecimento e informação
pública do grupo Novabase, assinou igualmente no início de 2009 um protocolo de cooperação
com a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (FCH/UCP),
tornando-se no principal patrocinador do Prémio de Investigação FCH/Manchete, dirigido a
investigadores e docentes da FCH, e que premeia a Investigação Cientifica na área da
Comunicação.
Ambos os protocolos prevêem a integração de alunos vindos de cursos de Comunicação
através da realização de estágios curriculares. “Queremos contribuir para a formação de
potenciais colaboradores proporcionando uma experiência profissional adequada à área
escolar que frequentam, numa empresa jovem e competitiva”, explica Fátima Rebelo,
Managing Partner da Manchete.
“Este tipo de parcerias é essencial como complemento da qualificação profissional dos nossos
alunos, é uma fase imprescindível no currículo do curso (Formação em contexto de trabalho) e
a EPBJC tem vindo a conseguir ao longo dos anos promover a realização de estágios
profissionais junto de empresas e instituições que correspondem às saídas profissionais de
cada curso”, afirma Maria Emília Leite, Directora da EPBJC.
Segundo a explicação da dirigente, os alunos são seleccionados e orientados de acordo com
uma avaliação realizada pelos professores de cada uma das disciplinas técnicas dos vários
cursos. Esta selecção combina 3 principais factores: o perfil do aluno, as exigências de
qualidade da escola e as necessidades das empresas. A combinação destes factores deverá ver
reflectido o seu resultado no projecto final, que é obrigatório após o estágio. A duração média
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de um estágio é de 420 horas e é obrigatório para todos os alunos da EPBJC de acordo com os
requisitos do Programa oficial de Estudos.
A Manchete está atenta ao mercado de trabalho e investe na procura de jovens profissionais,
dinâmicos, inovadores e com fortes apetências para a pesquisa e gestão de informação nos
novos media.

Manchete, a Knowledge Based Company

Sobre a Manchete
A Manchete é a maior empresa portuguesa na gestão e análise de conhecimento e informação
pública do grupo Novabase, conta já com enumeras parcerias nacionais e internacionais e com
a presença em Angola desde 2007. Com 13 anos de história e mais de 65 colaboradores,
apresenta um volume de negócio na ordem do 1,9M€. Desenvolve a sua actuação segundo
três orientações: Media Based, Reputation Based e intelligence Based, a Manchete soma
actualmente mais de 250 clientes nas mais variadas áreas de actividade, são disso exemplo a
SAP, Deloitte, Microsoft, IBM, Pfizer, Somague, Ministério da Administração Interna ou
Presidência do Conselho de Ministros. Desenvolveu o primeiro sistema de "Information
Management" - MyNetpress - a funcionar em Portugal. A Manchete tem como principais
factores de sucesso a aposta na qualidade dos serviços prestados, o acompanhamento
personalizado dos clientes e um contínuo investimento na área da inovação, nomeadamente
na Internet.
Para mais informações consulte o site www.manchete.pt

Sobre a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça
A Escola Profissional Bento de Jesus Caraça (EPBJC), é uma instituição sem fins lucrativos,
criada em 1989 por contrato-programa assinado entre a CGTP-IN e o Ministério da Educação.
Está presente de Norte a Sul do país, com delegações no Barreiro, Beja, Lisboa, Pedome (Vila
Nova de Famalicão), Porto e Seixal. Os cursos profissionais leccionados representam a via
profissionalizante do Ensino Secundário (10º a 12ºanos) que privilegia a formação prática e
que incluem, obrigatoriamente, um Estágio Curricular (Formação em Contexto de Trabalho)
que complementa a qualificação profissional e permite concorrer ao ensino superior.
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