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A nossa escola foi selecionada para participar no programa Braço Direito – Um 

dia no teu futuro, que decorreu no dia 21 de novembro último. Este programa permite 

a alunos do ensino secundário acompanharem um profissional durante um dia, no seu 

ambiente de trabalho. Nesse período, os alunos adquirem conhecimentos sobre a 

cultura, ética de trabalho e as várias opções de carreiras disponíveis. Ao longo do dia, 

um profissional partilha experiências e conhecimentos com o aluno, que estará ao seu 

lado, no seu local de trabalho.  

Esta 1ª edição do Braço direito foi organizada pela Junior Achievement Portugal 

(JAP). 

Luís Rodrigues, do 12º ano, turma A, foi o aluno selecionado da nossa Escola 

para passar um dia na empresa PT. Tivemos oportunidade de conversar com o Luís 

sobre a sua experiência e efetuámos uma entrevista para conhecermos a sua 

participação nesse programa. 

 

1 - Tiveste oportunidade de contactar com a realidade do “mundo” do trabalho 

durante um dia. Como é que correu a tua participação na 1ª edição do Braço Direito 

– Um dia no teu Futuro? 

Na verdade foi um dia muito produtivo em que pude contar com a total 

disponibilidade do Eng.º Paulo Melo que me levou numa visita guiada por todo o 

edifício da Portugal Telecom. Explicou-me vários conceitos técnicos e o funcionamento 

da tecnologia usada atualmente e a que se usava no passado. Mostrou-me ainda as 

tecnologias antigas em vigor, em que consistia o seu trabalho e foi me dada a 

oportunidade de participar nas suas atividades a nível da administração, podendo, 

deste modo, compreender o modo como os assuntos estudados nas várias disciplinas, 

como Física e Matemática, são aplicados neste mundo. 

  

2 - Achas importante este tipo de iniciativa? 

Este tipo de iniciativa permite uma visão do mundo escola-trabalho por outro prisma, 

sendo, deste modo, extremamente importante. 
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Teve um peso enorme na minha vida e penso que é uma mais valia para quem tiver a 

oportunidade de acompanhar um profissional durante um dia. 

  

3 - O que é que significou para ti teres tido oportunidade de acompanhar um 

profissional durante um dia, no seu local de trabalho? 

Para mim foi uma oportunidade única, o facto de ter podido acompanhar um 

profissional no mundo do trabalho, durante um dia e ter experiência da sensação e o 

conhecimento necessário envolvido.  

 

4 - Esta experiência ajudou-te a decidir a tua profissão futura? 

Esta experiência deu-me a oportunidade de compreender o quanto me interessa a 

área em questão (telecomunicações) mas não me permitiu decidir, ao certo, a minha 

profissão futura. 

  

5 - O que é que podes transmitir aos teus colegas sobre esta experiência? 

Pretendo transmitir aos meus colegas que a  oportunidade que me foi dada foi 

extremamente aproveitada, não só pelo conhecimento tecnológico e acerca do mundo 

do trabalho que o Eng.º Paulo Melo me providenciou, mas também por todas as 

amizades que construí com ele e com muitos outros profissionais da PT. 

Espero, sinceramente, que quem tiver a mesma oportunidade no futuro use-a em seu 

proveito, pois é uma mais valia, que poucos podem ter acesso.   

  

 


