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1. Âmbito  

O “Power Trade” é uma iniciativa da EDP – Energias de Portugal, S.A, cujo objetivo é promover uma maior 

interligação entre as universidades e o mundo empresarial, permitindo aos alunos: 

a) Desenvolver competências de gestão e soft skills; 

b) Conhecer o Grupo EDP, assim como a dinâmica e complexidade do mercado energético;  

c) Compreender como as variáveis do mercado e a competitividade afetam a estratégia e a evolução do 

mesmo;  

d) Assumir o papel de gestores de topo, em equipa, e tomar decisões estratégicas com impacto nos 

diversos mercados. 

2. Requisitos de candidatura 

Podem candidatar-se ao “Power Trade” todos os interessados que preencham, à data da candidatura, os 

seguintes requisitos: 

a) Frequência do último ano dos Mestrados de Bolonha das áreas de Engenharia, Matemática, Gestão e 

Economia; 

b) Estarem organizados em equipas de 2-3 elementos, sendo que os membros da equipa poderão ser 

ou não do mesmo curso. 

3. Procedimentos da candidatura 

As candidaturas que reúnam as condições exigidas no artigo anterior, deverão ser formalizadas, por um dos 

membros da equipa, através do envio de um e-mail para rh_edp@edp.pt, onde terão de constar os seguintes 

elementos:  

• Nome da equipa e do “team leader”; 

• Origem da candidatura: Universidade ou Talent City (http://thetalentcity.com/edp/); 

• Nome, data de nascimento, e-mail, telemóvel, Universidade, ano e nome do curso dos alunos que 

constituem a equipa; 

• Apresentação da equipa e dos motivos da candidatura.   

 

A EDP fará a seleção das equipas tendo em consideração 2 critérios: a ordem de inscrição e os motivos 

apresentados pelas equipas.  
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4. Regras do Jogo 

A competição é composta por 3 fases: 

Fase I - “Power Trade”: jogo que tem como objetivo simular o mercado de energia elétrica, num ambiente 

competitivo, onde várias equipas têm de tomar decisões de planeamento de capacidade. 

a) A competição terá sessões eliminatórias, participando 6 equipas em cada uma. O local será definido 

de acordo com a localização das equipas. O jogo será moderado por um responsável da área de 

Planeamento Energético da EDP; 

b) O jogo terá a duração aproximada de 3h00; 

c) Cada equipa do “Power Trade” terá de tomar decisões até um máximo de 12 jogadas; 

d) A equipa vencedora será a que ocupar o primeiro lugar na última jogada; 

e) Em cada uma das sessões será apurada uma equipa vencedora que passará à fase seguinte. Os 

resultados serão anunciados às equipas no dia da competição, em sala. 

Fase II – Desafio + Workshops: apresentação de um caso sobre uma Unidade de Negócio do Grupo EDP, 

nacional ou internacional, para o qual a equipa terá de identificar soluções e apresentar um plano de ação. 

a) A cada uma das equipas apuradas na fase I, será atribuído um trabalho específico, relativo a uma 

Unidade de Negócio (nacional ou internacional), adequado à formação académica dos participantes, 

assim como um Orientador da EDP que acompanhará a realização do trabalho validando a sua versão 

final; 

b) O trabalho realizado deverá ser apresentado em formato powerpoint/prezi e enviado para a Direção 

de Recursos Humanos da EDP, para o endereço rh_edp@edp.pt, numa data a indicar pela 

Organização, com conhecimento do respetivo orientador; 

c) As equipas terão também a possibilidade de participar, durante esta fase da competição, em 

workshops promovidos pela EDP.  

Fase III – Final Nacional: Apresentação do trabalho realizado no Desafio da fase II. 

a) As equipas terão de apresentar, durante 15 minutos, o trabalho realizado no Desafio, a um júri 

nomeado pela EDP; 

b) A apresentação do trabalho do Desafio terá de ser feita por todos os elementos da equipa; 

c) A equipa que obtiver a maior pontuação, será a vencedora do Ano letivo 2013/2014. No caso de 

empate vence a equipa com maior pontuação na fase I da competição.  

5. Júri  

A avaliação do Desafio será feita por um júri composto por elementos da EDP, a quem competirá deliberar, 

tendo por base critérios definidos pela EDP. 

6. Prémio 

Os elementos da equipa vencedora da Final Nacional terão direito a um estágio na EDP. 


