
Perguntas Frequentes

O que é Academia Olá? 
!

A Academia Olá é um programa de Verão para estudantes do ensino superior e politécnico que 
combina formação e experiência profissional.

!
Durante 1 mês, os participantes na Academia vão ser desafiados a transformar a função do 
vendedor ambulante de gelados, aplicando conceitos de gestão, tomando decisões no que 
respeita à estratégia e táctica a aplicar e avaliando o impacto que os aspectos comportamentais 
e a optimização das características pessoais têm no sucesso profissional.



Perguntas Frequentes

Quem pode participar? 
!

Podem participar na Academia Olá todos os estudantes do ensino superior e politécnico com 
idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos.

!
Onde terá lugar a Academia Olá? 
!

As sessões de formação (3 sessões de 1 dia) terão lugar em Lisboa, em local a designar. As 
deslocações para a formação e o alojamento dos participantes de fora do distrito de Lisboa e 
península de Setúbal serão comparticipadas.

!
As acções de trabalho de campo (25 dias) acontecerão em todo o litoral. Os locais de trabalho de 
campo serão atribuídos aos  participantes consoante a sua área de residência.




Perguntas Frequentes

Quando se realiza a Academia Olá? 
!

A Academia Olá realiza-se em 2 vagas. De 1 de Julho a 1 de Agosto, a primeira vaga, e de 29 de 
Julho a 29 de Agosto, a segunda vaga.

!
As inscrições são limitadas? 
!
Cada uma das vagas terá lugares para 100 participantes. Os candidatos serão seleccionados de 
acordo com as informações prestadas no momento de candidatura e de acordo com o n.º de 
vagas por região: Porto e Norte (20) Lisboa e Centro (40) Algarve (40).

!
têm algum custo? 
!
As inscrições não têm qualquer custo.

Como me inscrevo? 
!

Para te inscreveres basta preencheres a ficha de 
candidatura no seguinte endereço: http://
www.academiaola.com/fb/inscricao

!

http://www.academiaola.com/fb/inscricao
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O que ganho com a Academia Olá? 
!

A Academia Olá é um programa de formação de elevada qualidade que te vai dar conhecimentos 
base sobre planeamento, definição de estratégia e avaliação de resultados.

!
Neste programa, vais ainda aprender a importância de trabalho em equipa, descobrir os diversos 
tipos de personalidades e como coordenar os aspectos comportamentais, por forma a maximizar 
resultados profissionais. Podes consultar o programa de formação no site www.academiaola.com

!
Para lá da experiência proporcionada na Academia Olá, ganhas ainda um valor por cada dia de 
trabalho de campo, que se traduz numa remuneração total de 525 euros.

!
Existe ainda um desafio de performance em que a equipa premiada ganhará um estágio 
remunerado de 3 meses na Unilever Jerónimo Martins.

!
!
!
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Materiais necessários à participação? 
!

Para participar na Academia Olá terás de ter alguns materiais necessários ao trabalho de campo 
e à produção do relatório diário de actividade:

!

✤ Forma de registar em imagens o teu trabalho (pode ser um telemóvel ou uma máquina 
fotográfica digital);

!

✤ Protector solar (vais andar na rua, ao sol, pelo que deves tomar precauções);

!

✤ Acesso diário à Internet para poderes preencher o teu relatório diário de actividade;

!

✤ Transporte para os locais de trabalho de campo, que ficarão na tua região de residência.

!
Todos os outros materiais te serão facultados pela Academia.


!
!
!


