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U ma edição com um foco notoriamente positivo, mes-
mo marcada pelo contexto da pandemia. Olha-se 
para o futuro. Pensa-se (n)a sustentabilidade e (n)a 
inovação. Aponta-se caminhos fora do habitual no 

que diz respeito à saúde e ao bem-estar das pessoas nas organi-
zações, mesmo que tantas vezes delas fisicamente afastadas, em 
modo remoto.
Não que este foco seja uma novidade. Não. Que me lembre, mes-
mo no meio da tempestade onde temos vindo a caminhar distan-
tes uns dos outros, mesmo aí nunca fizemos a «human» a olhar 
para o chão. De cabeça baixa. Passando uma mão pelo cabelo, 
por vezes agarrando-o com os dedos. Com força. Num desespero. 
Nunca fizemos a «human» assim. Nunca desde Fevereiro de 2020 
e nunca antes disso, em todos os anos que nos trouxeram com o 
projecto desde o primeiro mês de 2009.
Mas agora, ao finalizar esta edição, a 132 (que número… terei 
alguma vez no início do projecto pensado nele?), agora, mesmo 
que apareça a pandemia e o contexto com que nos tem envolvido, 
noto, noto mesmo, que é tão positiva esta edição. Mais do que ou-
tras. Tantas outras. Poderia ser eu a ver à minha maneira. Poderia 
essa maneira ser uma maneira estranha. Mas não. Não me parece. 
Não é. Tenho a certeza. O foco é positivo. Notoriamente. Tão difícil 
o contexto, que não é apenas o da pandemia – basta juntar-lhe os 
desafios do ambiente. Mas o foco é positivo. Mesmo. E nem somos 
nós, da «human», que estamos de parabéns. São as pessoas que 
nos permitiram fazer esta edição. Com os seus exemplos. O seu 
optimismo quase sempre. Um tremendo optimisto. 

No editorial da «human», o autor não segue
o novo acordo ortográfico para a língua portuguesa.

Positivo
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Novidades na 
Direção de Marketing 
e Comunicação da 
Edenred Portugal
Com 15 anos de experiência no sector 
da tecnologia e oito em grande consumo 
(FMCG, ‘fast-moving consumer goods’), Joa-
na Peixoto é a nova diretora de ‘marketing’ e 
comunicação da Edenred Portugal. Assume 
a Direção de Marketing e Comunicação da 
Edenred deixando o ‘marketing’ de consul-
toria da Deloitte, onde foi responsável pela 
comunicação de novas ofertas e parcerias 
tecnológicas.
Com uma sólida experiência em ‘marketing’ 
e desenvolvimento de negócios, Joana Pei-
xoto tem agora a oportunidade de aplicar a 
sua experiência em tecnologia a um sector 
em grande transformação. Licenciada em 
Business Administration pela Universida-
de Católica Portuguesa e com um MBA na 
NOVA School of Business and Economics, 
iniciou a carreira na atual Coca-Cola Euro-
pean Partners, na área de ‘trade marketing’, 
e posteriormente foi responsável pela Dire-
ção Comercial e de Marketing da Opensoft.

ZOOM SPOTLIGHT

Galp aposta 
na cultura de 
inovação
A Galp apresentou Ana Casa-
ca como diretora de inovação. 
Numa altura em que a inovação 
está no centro das prioridades 
da energética, Ana Casaca fica 
responsável pelos diferentes 
projetos de inovação da em-
presa, tendo em vista acelerar a 
transição energética.
A executiva assume este novo 
cargo com o objetivo de enrai-
zar na Galp um espírito e uma 
cultura de inovação aberta e 
colaborativa. O seu contributo é 
considerado na empresa como 
fundamental para posicionar a 
Galp como ‘player’ de referência 
na resposta aos desafios que o 
sector energético enfrenta.

Marta Vicente foi nomeada ‘head of people’ 
da Neotalent, empresa do Grupo Novabase 
especializada em encontrar talento tecno-
lógico para as necessidades de negócio 
das empresas. Com experiência anterior na 
área de consultoria, onde integrou projetos 
internacionais ligados a áreas de desenvol-
vimento de talento e gestão de carreiras, 
Marta Vicente conta ainda com experiência 

Nova diretora
de relações humanas
da L’Oréal Portugal
Sara Silva é a nova diretora de relações hu-
manas da L’Oréal Portugal, substituindo 
Clara Trindade, que após cinco anos de su-
cesso e modernização da gestão de recursos 
humanos da L’Oréal Portugal, passa a inte-
grar a equipa do Projeto ONE HR, na sede 
do grupo, em Paris, com a missão estratégica 
de ‘chief human resouces experience officer’ 
(CHREO).
Com 22 anos de experiência na L’Oréal Por-
tugal, Sara Silva tem uma carreira consoli-
dada em diversas divisões, e nos últimos 
três anos na equipa de Recursos Humanos. 
Formada em Marketing pelo Instituto Supe-
rior de Ciências do Trabalho e da Empresa 
(ISCTE), tem um curso de Management pela 
Cranfield School of Management e frequen-
tou o Programa Avançado em Recursos Hu-
manos da Universidade Católica Portuguesa.

numa empresa internacional de ‘quality 
shore’, onde coordenou, desenvolveu e 
consolidou durante quase quatro anos a 
área de Recursos Humanos em Portugal.
Marta Vicente é formada em Gestão e Ad-
ministração Pública, com especialização 
em Recursos Humanos no ISCSP e mestra-
do em Gestão de Recursos Humanos pelo 
ISEG.

 Marta Vicente é a ‘head of people’ da Neotalent
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Patrícia Calvário com responsabilidades 
na Essilor a nível europeu
Patrícia Calvário, diretora de recursos humanos (RH) da Essilor Portugal, 
foi promovida a ‘human resources transformation and shared services di-
rector’ para a Europa, para liderar a nível europeu a transformação digital 
e os centros de serviços partilhados na área de RH do grupo francês.
No âmbito das novas funções, Patrícia Calvário, que continua a trabalhar 
em Portugal, lidera uma nova estrutura responsável pela criação e pela 
definição da estratégia de implementação dos futuros centros de serviços 
partilhados de recursos humanos do Grupo Essilor na Europa.
Clara Celestino, ex-Microsoft, assumiu o cargo de ‘country human resour-
ces manager’ da Essilor Portugal.

é o número de novos colaboradores que a 
Intelcia Portugal, empresa do grupo Altice, 

integrou nos seus quadros a 1 de julho. Trata- 
-se de recursos humanos para 12 ‘call centers’, 

numa operação de ‘nearshoring’ (clientes 
estrangeiros), a partir de Portugal. Desde 2019, a 
empresa tem investido no seu desenvolvimento 
em Portugal, apresentando-se atualmente como 
um dos principais ‘players’ em serviço ao cliente. 
Emprega no nosso país cerca de 6.000 pessoas.

Plataforma de recrutamento TI
A multinacional Conquest One entrou no mercado português de 
recrutamento de profissionais de tecnologias da informação (TI) e 
comunicação, com uma oferta global de serviços de ‘staffing’ de TI e 
uma plataforma tecnológica que dá acesso a uma base de dados com 
mais de 230 mil profissionais altamente qualificados nas mais distin-
tas áreas tecnológicas – a CQ1 Talent Search. António Loureiro, o ‘chief 
executive officer’ (CEO), assinala: «Portugal é mais do que uma porta 
de entrada para a Europa, é um ecossistema emergente de acesso a 
profissionais de tecnologia altamente qualificados. A qualidade do ta-
lento português é reconhecida internacionalmente, não só em termos 
técnicos mas também sociais e culturais. Os vários centros de com-
petências que já existem e a crescente atração de investimento inter-
nacional demonstram exatamente isso. Queremos trabalhar em con-
junto com os profissionais e as empresas nacionais para transformar 
Portugal no Silicon Valley da Europa. Este país tem todas as condições 
para isso.» A Conquest One Portugal apresenta uma equipa liderada 
por Joana Crispim, que fica responsável pela gestão centralizada de 
todo o projeto de expansão a nível europeu e pela integração de um 
leque de serviços e soluções tecnológicas desenhado para o mercado 
de recrutamento de TI.

de desconto e mais de 50 euros em ‘vouchers’ 
é o que a Sodexo está a oferecer através do 

Sodexo Club, uma área de descontos que reúne 
as melhores oportunidades e os melhores 
serviços aos utilizadores do cartão Sodexo, 

ao fazer-se uma reserva nos hotéis da cadeia 
IBEROSTAR Hotels & Resorts. Os descontos, 
exclusivos para os mais de 200 mil clientes 

Sodexo, devem ser acedidos através do portal 
Sodexo Club.

1.100

Até 25%

ZOOM BEST OF
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ZOOM

M aria Duarte Bello juntou-se à equipa da 
Your People, unidade do Grupo Your 
vocacionada para o reforço da verten-
te humana dos negócios que acaba de 

lançar o programa The Triple Care Coaching, destinado 
a capacitar os colaboradores das empresas e dar-lhes 
apoio através de ‘coaching’. Pretexto para uma conversa 
com a «human», onde participa também a ‘chief executive 
officer’ (CEO) e ‘partner’ da Your People, Sandra Lourenço.

O que está na base desta aposta da Your People? 
Sandra Lourenço [SL] Sempre considerei o ‘coaching’ 
uma ferramenta fundamental de autoconhecimento e de-
senvolvimento pessoal e profissional, capaz de promover 
resultados fantásticos. Sendo a Your People uma empresa 
focada no desenvolvimento do potencial das pessoas, a 
nível individual e de equipa, o ‘coaching’ é uma ferramenta 
indispensável para identificar e estimular o potencial de 
cada um. Acredito no seu poder transformador, pois poten-
cia os pontos fortes, trabalhando os pontos de melhoria e 
eliminando gradualmente as crenças limitantes que impe-
dem o desenvolvimento. Conseguimos despertar o melhor 
de cada pessoa, elevando-o ao máximo potencial.

Como conjugam o ‘coaching’ com a vossa restante 
oferta ao mercado?
[SL] Pode ser trabalhado como uma metodologia por 
si só, mas frequentemente incluímo-lo nos projetos de 
desenvolvimento e formação como ferramenta comple-
mentar para apoiar a transferência dos conhecimentos 
para a realidade, sobretudo em programas de cultura e 
transformação. Também temos tido resultados muito po-

Capacitar os colaboradores das 
empresas, com o apoio do ‘coaching’

sitivos em equipas comerciais, no programa de formação 
de vendas, em sessões individuais e em equipa.

Que impacto tem a integração de Maria Duarte Bello?
[SL] Vem reforçar as áreas de ‘coaching’, ‘mentoring’ e lide-
rança, com especial foco nas mulheres. A Maria tem uma 
abordagem diferenciadora no ‘coaching’, com a qual nos 
identificamos. Além disso, partilhamos o mesmo entendi-
mento metodológico. Acreditamos numa abordagem inte-
grada, prática e muito focada na obtenção de resultados, 
onde a empatia entre ‘coach’ e ‘cochee’ é determinante 
para o sucesso do processo. A longa experiência da Maria e 
o seu ‘know-how’ vieram acrescentar valor à nossa oferta.

O contexto laboral decorrente da pandemia traz novos 
desafios com impacto nos vossos serviços?
[SL] Sim. O teletrabalho criou a necessidade de proximida-
de. O digital ganhou uma pertinência enorme nos nossos 
métodos de trabalho e de relacionamento. Tivemos de 
nos adaptar rapidamente, desde o modelo de formação 
tradicional que passou para o digital até à oferta de servi-
ços, pois as pessoas mudaram, as equipas mudaram e por 
isso as empresas têm também de atualizar a sua gestão de 
pessoas. Outro tema relevante, que a pandemia colocou na 
ordem do dia, é o bem-estar e a saúde mental, que passou 
a ser uma preocupação das empresas. E é também nesta 
vertente que a Maria se junta à Your People. 

****
Como encara este novo desafio?
Maria Duarte Bello [MDB] Atividades desafiadoras po-
dem levar a resultados extraordinários. Por isso, não existe 
um atalho para a superação, mas desafiar-me sim. 

SANDRA LOURENÇO E MARIA DUARTE BELLO, DA YOUR PEOPLE

Texto: Redação human

Fo
to

s: 
D

R
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FLASH INTERVIEW

Que propostas de ‘coaching’ tem vindo a lançar?
[MDB] A mais recente é o programa The Triple Care Coa-
ching, desenhado a pensar nas necessidades sentidas 
pelas pessoas. Abrange três vertentes: ‘performance’, 
porque as pessoas têm necessidade de apresentar me-
lhores resultados; ‘career’, uma vez que não deixaram de 
pensar no percurso profissional e de colocar hipóteses 
de como querem evoluir; e ‘wellbeing’, dado que o bem-
-estar é ainda mais relevante em épocas de crise e impac-
ta fortemente o desempenho pessoal e profissional.

O que acha da evolução do ‘coaching’ em Portugal?
[MDB] Fui a primeira ‘coach’ em Portugal (noticiou o «Ex-
presso» em 2002). Assisti à proliferação do ‘coaching’, mas 
o mais importante é que, independentemente da área, do 
sector ou do conhecimento, ‘coaching’ é sempre ‘coaching’. 
Fiz uma tese de doutoramento sobre as características pes-
soais do ‘coach’ que impactam no desenvolvimento dos 
indivíduos e, por consequência, nas organizações. Como 
sabemos, em muitas profissões sobrevivem os melhores.

Pensando nas necessidades das empresas e das suas 
pessoas nestes tempos, o ‘coaching’ pode ajudar?
[MDB] As empresas são feitas por e com pessoas. Nes-
tes tempos de incertezas e preocupações, começaram a 
entender o quanto é necessário terem os colaboradores 
cuidados, satisfeitos e realizados, pois assim conseguem 
melhores resultados. Se tiverem a leviandade de esquecer 
isto, ficarão sem os seus talentos. O ‘coaching’ e o ‘mento-
ring’, cada um com a sua especificidade, trazem inúmeras 
competências: proatividade, lidar com os outros, reprogra-
mar crenças, autoconhecimento, autoconfiança, lidar com 
a pressão, organizar e planear, perceção, determinação, 
persistência, resolver problemas, tomar decisões, lideran-
ça, coragem, estabilidade emocional, motivação interior, 
objetividade, foco e paixão pela profissão. O ‘coaching’ e 
o ‘mentoring’ são responsáveis pela maioria dos planos, 
dos objetivos e das ações desenvolvidas pelas pessoas. 
Deixo uma nota aos leitores… Se não estiverem satisfei-
tos, mudem! Não se preocupem com a quantidade de ve-
zes... Recomeçar é uma espécie de vida nova. 

Sandra Lourenço 
destaca o facto 
de a integração 
de Maria Duarte 
Bello acrescentar 
valor à oferta 
da Your People, 
reforçando 
as áreas de 
‘coaching’, 
‘mentoring’
e liderança
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Quem tem uma posição de liderança precisa de pedir ajuda e deixar-se 
ajudar, precisa mais do que nunca de apoiar-se e de apoiar as equipas 
de Recursos Humanos.

Q uem nas organizações está em 
maior esforço são as pessoas que 
exercem posições de liderança. 
Têm de lidar consigo mesmas, 

como pessoas que são, com ‘languish’ instalado 
em si, e evoluir no grande desafio da liderança 
destes tempos, de ‘languishing’ por todo o lado, 
espiral de apatia.  
Ouço todos os dias «a minha memória está um 
desastre», «não consigo ter vontade de fazer 
o que tenho para fazer e que dantes adorava», 
«concentrar-me já era», «sinto-me cansadíssi-
mo, estou todo roto», «no mesmo dia tenho altos 
e baixos», «não me apetece fazer nada, parece 
que um vazio tomou conta de mim», «a dormir 
não sonho e acordado nada também… é triste, 
só quero que isto tudo passe», «não me reconhe-
ço, este não sou eu, estou a definhar». E todos os 
dias ouço a pergunta «como é que saio disto?».
Em relação a quem lidera equipas, ouço ainda: 
«a malta parece que se está a ralar para tudo», 
«as pessoas estão muito negativas, muito fá-
ceis de se deixarem contaminar com o ‘mood’ 
umas das outras», «não sei detetar se um cola-
borador, que aparentemente está bem em todas 
as reuniões ‘on-line’, e me parece bem, ativo, 
normal, está mesmo bem», «quando deteto 
que alguém não está bem, e se for alguma coi-
sa que me aconteça a mim, dou uns conselhos, 
mas se for alguma coisa diferente, não sei como 
reagir», «‘feedback’, nestes dias, à distância, é 
complicado», «debater ‘on-line’ não me ajuda 
a ser criativo, nem à minha equipa», «estou e 
estamos muitas horas ‘scrolling down’, há tanta 
coisa interessante, mas e depois?». E ouço prin-
cipalmente a pergunta «como é que os posso 
motivar?».
Sinto que o vazio se instalou, um desânimo co-
letivo, mas quero acreditar que entramos no 
que podemos chamar de estado de hibernação 
coletivo, um limbo, de onde não há meio de 

acordarmos, mas que ainda assim seja um es-
tado de transição. Pergunto-me se daqui para a 
frente hibernar não passa a ser algo com que te-
nhamos de lidar (uma vez por ano, como acon-
tece com alguns dos seres com que partilhamos 
este planeta?, e quanto tempo leva o período 
de hibernação para cada um?). Compreendo as 
causas de aqui termos chegado, acredito que 
hibernar cumpre uma funcionalidade de prote-
ção, mas questiono-me sobre o clique que nos 
vai acordar. Será que esse clique pode ser con-
trolado por nós próprios? Que ajuda é preciso 
dar para que ele aconteça? Os líderes consegui-
-lo-ão sozinhos? E qual será o formato de que 
precisamos? A ver…
Sobre o termo ‘languishing’, deixo que a vossa 
curiosidade se satisfaça na leitura do trabalho 
de investigação do psicólogo social Corey Keyes 
e na leitura do artigo do psicólogo organizacio-
nal Adam Grant, com publicação no «The New 
York Times». Vão gostar.
Quem tem uma posição de liderança precisa de 
pedir ajuda e deixar-se ajudar, precisa mais do 
que nunca de apoiar-se e de apoiar as equipas 
de Recursos Humanos. São quem melhor está 
preparado para esta fase. Sabem fazer acon-
tecer, mas precisam que os deixem avançar e 
que sejam agora disponibilizados recursos para 
uma intervenção consolidada.
O que acho que devem fazer rapidamente em 
conjunto? Organizem a ‘rentrée’ como o mo-
mento firme da transição, garantir que este seja 
curto e intenso – já não se aguenta mais!... Pen-
sem em iniciativas regulares diversificadas para 
os meses de outono e inverno, surpreendam e 
principalmente não deixem ninguém sozinho. É 
também agora que brigadas de ‘coaches’ e faci-
litadores devem intervir, sempre num formato 
conjunto e articulado.
E a diversidade de interações é um ‘must’ para 
esta ‘rentrée’. Somos seres sociais. 

PRIMEIRA OPINIÃO

Sofia Calheiros
Partner da Sofia Calheiros & Associates
www.sofiacalheiros.com

Liderança e ‘languishing’ – como
é que saio disto?

A ver se na ‘rentrée’ conseguimos
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TEMA DE CAPA

SAÚDE E BEM-ESTAR
NAS EMPRESAS
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Novos tempos com novos desafios para as empresas 
não deixaram as questões ligadas a saúde e segurança 
no trabalho (SST) de fora. Se nos focarmos apenas na 
saúde, o que se nota é uma preocupação cada vez 
maior com a saúde mental e com o bem-estar dos 
colaboradores, inclusive a nível de entidades
da União Europeia.
Texto: Redação human

A atual situação obrigou a uma mudança 
repentina do paradigma da maioria das 
empresas no que concerne à organização 
dos serviços de SST.» Quem o diz é Rute 

Castanheiro, diretora geral da Centralmed, uma pres-
tadora de serviços nesta área. A responsável assinala 
que a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no 
Trabalho (EU-OSHA) realizou no dia 5 de julho um 
simpósio para assinalar o lançamento do novo Qua-

Até aonde nos levou
a pandemia
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dro Estratégico da União Europeia para a SST 2021-2027, 
destinado a melhorar a proteção dos trabalhadores e 
assegurar que a SST acompanhe os desafios em rápida 
evolução que se colocam aos locais de trabalho na Eu-
ropa. E diz: «Ser saudável no trabalho não tem apenas 
a ver com o estado físico, tem também a ver com a nos-
sa saúde mental, o bem-estar e a forma como lidamos 
com os outros socialmente. O novo quadro antecipa 
e gere a mudança, dadas as transformações funda-
mentais em torno da digitalização, do teletrabalho, do 
trabalho em plataforma, da inteligência artificial e da 
agenda verde.»
Os tempos de pandemia têm de facto feito repensar 
muitas coisas nesta área. As questões ligadas a saúde 
mental ganharam importância, para além dos aspetos 
ligados à prevenção no combate ao vírus. Rute Casta-
nheiro concorda, acrescentando que «devemos evoluir 
para uma visão holística quanto às políticas, à preven-
ção e aos diferentes riscos e não só a este ou aquele; 
holística quando à saúde física, mental e social e não 
apenas física, como habitualmente, não apenas de 
remediação da doença ou da sua prevenção, mas de 
promoção do bem-estar». Assinala ainda: «Cada vez 
mais, as condições de vida e o bem-estar no trabalho 
não são influenciadas apenas pela SST nos locais de 
trabalho, mas também por fatores psicossociais, como 
as relações interpessoais ou a organização do traba-
lho, por exemplo.» A partir da sua atividade na Central-
med, a responsável nota que «as empresas valorizam 
programas integrados de SST e promoção da saúde», 
salientando: «Apesar de cada vez mais os nossos em-
presários terem uma maior consciência da importância 
de adotarem comportamentos ajustados a uma cultura 
de prevenção e promoção da saúde nos locais de tra-

balho, os factos demonstram que esta mesma cultura 
não tem ainda o enraizamento necessário com o con-
texto atual e com as exigências e os desafios do mundo 
de hoje. Em relação aos trabalhadores, querem mais 
do trabalho do que a simples troca de tempo e esfor-
ço por dinheiro. Querem reconhecimento, significado 
para o trabalho que desenvolvem, sentido de pertença, 
querem uma missão. As empresas com uma cultura de 
segurança forte podem ir ao encontro das expetativas 
dos seus trabalhadores, uma vez que a SST é também 
bem-estar e produtividade.»
Trata-se de algo ainda pouco generalizado no tecido 
empresarial português, «com honrosas exceções», diz 
Rute Castanheiro. E partilha: «É também por isso que 
adotamos como nossa a missão, junto das empresas 
clientes, fomentar a importância da SST e as suas inú-
meras vantagens. Somente o custo dos acidentes de 
trabalho, das doenças profissionais e da falta de bem-
-estar no trabalho, acrescido do impacto económico 
que têm na produtividade e na qualidade do trabalho, 
colocam em evidência que a SST é imprescindível a 
uma boa gestão empresarial.»
Para um tempo pós-pandemia, a diretora geral da Cen-
tralmed espera «que possamos evoluir e refletir para 
termos empresas genuinamente sustentáveis, permi-
tindo que os seus trabalhadores tenham condições 
de saúde e bem-estar, considerando o trabalho como 
central, não somente para a construção da saúde, de 
relações saudáveis, do desenvolvimento das pessoas, 
mas também da própria organização e da sociedade 
como um todo».

A saúde mental e a performance
na vida profissional
Márcia Miranda, consultora bioquímica nutricional e 
naturopata, e Rita Ramalho, fisiologista desportiva e 
‘health coach’, criaram o projeto «Conscious Lifestyle», 
algo que resulta da paixão que nutrem pela saúde e pe-
las ciências aplicadas à biologia humana. Trata-se de 
um programa em que colocam as suas valências ao ser-
viço de quem está interessado em transformar a pró-
pria vida, tornando-se mais saudável, recuperando os 
níveis de energia e vitalidade e aumentando os índices 
de confiança e segurança. 
As duas especialistas notaram que, impulsionadas 
pela necessidade e pela obrigatoriedade do trabalho 
remoto, no último ano foram muitas as empresas que 
as contactaram. «O objetivo foi perceber de que for-
ma o nosso projeto as poderia ajudar a contrariar e 
até mesmo anular muitos dos efeitos malignos do re-
ferido trabalho remoto nas suas pessoas», conta Már-
cia Miranda, adiantando ainda: «Quase sem exceção, 
já sabemos que esta nova realidade, mais ou menos 
transitória, colocou as pessoas a trabalhar muito mais 
horas, isoladas, afastadas e com mobilidade/ liberda-
de altamente condicionada, gerando-lhes incertezas 
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Rute Castanheiro, a diretora 
geral da Centralmed, espera que 
possamos evoluir e refletir para 
termos empresas genuinamente 
sustentáveis, permitindo que os seus 
trabalhadores tenham condições de 
saúde e bem-estar.
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e inseguranças relativas ao futuro, e com elas surgiram 
os medos, a ansiedade e a depressão. Também na di-
mensão física orgânica, encontramos inúmeros exem-
plos de pessoas com perdas ou ganhos exagerados de 
peso, muitas vezes e erradamente desvalorizados por 
supostamente resultarem de uma realidade e um mo-
mento de exceção, sendo esta questão um pouco mais 
profunda, pois muito mais do que o alargar ou apertar 
do cinto, existem impactos imediatos tanto na saúde 
física quanto na saúde mental, especialmente evidente 
nos níveis de autoestima e autoconfiança, fazendo da 
recuperação da forma física um fator determinante.»
Rita Ramalho considera «muito interessante ver a saú-
de mental com grande destaque nos últimos tempos, 
principalmente no mundo corporativo». E explica: «Sig-
nifica que os empreendedores e as chefias estão cada 
vez mais despertos e conscientes de que o ser huma-
no funciona integralmente. Não somos máquinas nem 
‘robots’, se não estivermos bem emocionalmente a 
nossa mente vai refletir esse desequilíbrio traduzindo-

Com o projeto «Conscious Lifestyle», 
Márcia Miranda e Rita Ramalho, 
colocam as suas valências ao serviço 
de quem está interessado em 
transformar a sua vida, tornando-se 
mais saudável, recuperando os níveis 
de energia e vitalidade e aumentando 
os índices de confiança e segurança.

SAÚDE E BEM-ESTAR NAS EMPRESAS
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-se numa quebra da produtividade e da criatividade 
que claramente se manifesta através do absentismo e 
do presentismo laboral. A saúde física e saúde mental 
devem andar de mãos dadas, e um ambiente corpora-
tivo mais inclusivo, interativo e prestado ao cuidado da 
saúde física e mental dos colaboradores é uma aposta 
no crescimento sustentável de uma organização.»
As transformações decorrentes da pandemia acelera-
ram este processo, disso as criadoras do projeto «Cons-
cious Lifestyle» não têm dúvidas. O projeto assenta em 
três pilares que proporcionam a um grupo de pessoas 
um aumento do equilíbrio entre o bem-estar físico e 
psicológico: Nutrição Consciente; Treino Funcional; In-
teligência e Gestão emocional. Márcia Miranda explica: 
«A proposta passa inicialmente pelo pré-diagnóstico 
do perfil individual de cada participante e como este 
se encaixa no perfil do grupo empresarial, de forma a 
preparar a melhor abordagem para a transformação de 
cada um, alinhada com aqueles que são os objetivos 
individuais e coletivos. O projeto tem a duração de três 
meses, com ‘workshops’ quinzenais com o propósito 
de transmitir conhecimento com base científica so-
bre cada um dos pilares do projeto, elaborar o plano 
alimentar e o plano de treino e lançar novos desafios 
em cada etapa do processo. Cada etapa irá propor 
uma nítida mudança/ evolução a nível físico, mental e 
emocional.» Segundo assinala, «os benefícios que têm 
sido apontados pelas empresas passam não só pelo 
aumento da produtividade e dos índices de confiança, 
mas também pela melhoria dos relacionamentos inter-
pessoais na organização».
Rita Ramalho corrobora, referindo: «Trata-se de uma 
aposta que incide particularmente nos colaboradores, 
mas que gera resultados individuais e coletivos. Um dos 
benefícios espelha-se no equilíbrio entre a vida pessoal 
e a vida profissional, passando pelo aumento da ener-
gia, da saúde e da vitalidade, e que naturalmente se tra-
duz num aumento da motivação, do foco e da produtivi-
dade, reduzindo o absentismo e o presentismo laboral. 
Ambas as partes beneficiam dos resultados.»

Promover atividades digitais de bem-estar
Chama-se JIMU e é uma plataforma que conecta pes-
soas nas áreas de exercício físico, saúde, beleza e re-
laxamento. A colaboração com as empresas do Grupo 
ANF (que integra nomeadamente a Alliance Healthcare 
e a Glintt) levou-nos a uma conversa com Patrícia Va-
lente, diretora corporativa de recursos humanos do 
grupo, que recorda: «Desde 2018 que a nossa organi-
zação disponibiliza um programa de bem-estar a todos 
os colaboradores. O programa tem uma abordagem 
holística, considerando as vertentes física, mental e 
social, e o foco é a promoção da saúde e do equilíbrio 
pessoal, familiar e profissional. Até ao início de 2020, o 
programa era presencial e todas as atividades de bem-
-estar, como o exercício físico, o relaxamento, a nutri-

ção, ou o ‘coaching’, decorriam nas nossas instalações, 
sendo que facilitávamos o acesso de todos a estes ser-
viços. Quando se iniciou o teletrabalho, tivemos que 
repensar o programa. Uma coisa sabíamos: em fase 
de pandemia, seria ainda mais importante garantir 
o bem-estar de todos e para isso teríamos que rein-
ventar a forma como promovíamos a saúde e o bem-
-estar. É nesta fase, em início de pandemia, que surge 
a colaboração com a JIMU, que veio a revelar-se uma 
peça-chave na disponibilização de ofertas variadas e 
personalizadas de atividades de bem-estar digitais. Foi 
esta parceria estratégica com a JIMU que nos permitiu 
uma rápida readaptação, sem que em momento algum 
deixássemos de dar resposta às necessidades dos nos-
sos colaboradores.»
Em termos de resultados, Patrícia Valente diz que 
«um bom indicador é a adesão, que tem sido gradual 
e consistente». Mas destaca «sobretudo a avaliação 
e os testemunhos de quem aderiu e de quem acom-
panha as equipas, o que tem sido algo francamente 
animador; acreditamos que estamos a impactar posi-
tivamente a vida das nossas pessoas, e se ajudarmos 
uma pessoa nas mais de 2.000 que somos, então o 
programa já vale a pena».
Para a responsável, têm sido tempos «muito diferentes 
daquilo a que estávamos habituados». Ou seja: «Ape-
sar de o teletrabalho não ser completamente estranho 
à nossa organização, sobretudo nas equipas das áreas 
mais tecnológicas, a verdade é que generalizá-lo de um 
dia para o outro foi efetivamente um desafio. O foco foi 
adaptar muitos dos processos que tínhamos e criar ini-

Em tempo de pandemia, Patrícia 
Valente, diretora corporativa de 
recursos humanos do Grupo ANF, 
encontrou na plataforma JIMU
uma forma de manter a prática
de exercício físico e as atividades
de relaxamento e ter ‘webinares’ 
sobre alimentação saudável, postura 
e bem-estar mental.
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ciativas novas que permitissem aos nossos líderes e às 
nossas equipas enfrentar a nova realidade da melhor 
forma possível. Isto implicou que todos reajustassem 
um pouco as suas rotinas, pelo que um dos fatores crí-
ticos de sucesso foi a constante comunicação. Era muito 
claro para todos que a estratégia não poderia passar por 
suspender as atividades, pelo que o nosso esforço ini-
cial concentrou-se no acompanhamento das equipas e 
na sua rápida adaptação às plataformas ‘on-line’.»
A saúde e o bem-estar de todos constituem um dos 
pilares da estratégia de gestão de recursos humanos 
do Grupo ANF, e isso é anterior à pandemia. Patrícia 
Valente refere: «O equilíbrio de todos os nossos co-
laboradores na sua atividade profissional sempre foi 
muito importante e as atividades associadas ao pro-
grama de bem-estar nas vertentes física, mental e so-
cial são muito anteriores à atual realidade, pelo que 
não são mais importantes agora do que eram antes. 
Mas tivemos que revisitar toda a nossa abordagem a 
este tema. A distância física imposta pela pandemia 
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aumentou a necessidade de uma comunicação in-
terna mais eficaz, pelo que, entre outras iniciativas, 
destaco o reforço do nosso Programa de Apoio ao 
Colaborador (linha aberta aos colaboradores para 
temas de natureza psicológica, jurídica ou financeira, 
em parceria com uma entidade externa) e o lança-
mento do programa de saúde e bem-estar através da 
plataforma JIMU, o que nos permitiu manter a prática 
de exercício físico e as atividades de relaxamento e 
ter ‘webinares’ sobre alimentação saudável, postura 
e bem-estar mental.»
A responsável conta que «foi definido um plano de 
comunicação para a divulgação das atividades digi-
tais disponibilizadas pela JIMU, integrado na estraté-
gia de comunicação interna», sendo que «hoje a saú-
de e o bem-estar constituem já um pilar fundamental 
na relação do Departamento de Recursos Humanos 
com as pessoas». E prossegue: «Além dos habituais 
canais de comunicação para o bem-estar, como um 
‘e-mail’ dedicado, ou um ‘spot’ na Intranet, temos 
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uma ‘app’ desenvolvida para o efeito – a UQUIO. O 
nosso mote é ‘Atividades de bem-estar à distância 
de um clique…’. Foi interessante ver as diferentes 
reações. No início foi natural alguma estranheza em 
relação ao digital, mas, como se costuma dizer, «pri-
meiro estranha-se e depois entranha-se». As sessões 
têm agora maior adesão e um reconhecimento gene-
ralizado da importância das mesmas na manutenção 
de rotinas saudáveis.»

Confiança na progressiva retoma da normalidade
Voltemos a uma prestadora de serviços de SST, neste 
caso a Interprev. O diretor geral da empresa, Pedro 
Soares, assinala que «a crise pandémica não teve 
apenas repercussões a nível da saúde pública», des-
tacando no que diz respeito a SST o facto de ter sido 
inclusivamente «considerada uma atividade priori-
tária, obrigando a uma intervenção e a uma restru-
turação» no âmbito de atuação da empresa. «Desde 
logo, e apesar da obrigatoriedade da organização e 
da manutenção dos serviços de SST se ter mantido 
em todos os sectores que permaneceram em ativida-
de, fomos confrontados com a resistência por parte 
de muitos dos clientes em aceitar a nossa presença 
com vista ao desenvolvimento das atividades de SST, 
muitos por receio de transmissão do vírus, alguns 
por questões financeiras, o que fez com que interna-
mente fossemos forçados a reformular os modos de 
desenvolvimento de serviços por parte dos nossos 
meios humanos», partilha o responsável. E acres-
centa: «Tecnicamente, esta nova realidade, condi-
cionada pela pandemia e atentas as contingências 
que a doença trouxe fundamentalmente nos modos 
de organização do trabalho, obrigou à reformulação 
das matrizes de risco, à aplicação de novas com-
petências no terreno face a novas realidades e aos 
efeitos a nível de SST, como no caso do teletrabalho 
e da respetiva gradual retoma do trabalho aos modos 
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convencionais, bem como as consequências ao nível 
do desempenho.»
Pedro Soares salienta no entanto «as relações de 
parceria e proximidade com os clientes», algo que 
considera «uma mais-valia no funcionamento da em-
presa e no desenvolvimento da respetiva atividade». 
Mais: «Tal só é possível pela preocupação que temos 
e sempre tivemos com as pessoas que recrutamos 
para a nossa organização e que vestem a nossa ca-
misola. Aspetos que muito prezamos e que conside-
ramos imprescindíveis, como educação, afabilidade, 
cortesia e, fundamentalmente, o profissionalismo de 
todos os nossos recursos humanos são valorizados 
por parte dos nossos clientes. Além disso, queremos 
entender sempre os clientes como verdadeiros par-
ceiros, daí que criámos com eles uma rede através do 
Cartão Cliente Interprev, com o qual promovemos os 
serviços e as atividades prestados e desenvolvidos 
por parte de todos os clientes aderentes».
O responsável afirma ainda que «apesar do estigma 
e da preocupação que a pandemia causou e continua 
a causar na sociedade», desde o início têm procura-
do enfrentar estes tempos «da forma mais positiva». 
E conclui: «Em tempos de maior aperto, a nossa so-
ciedade soube sempre reerguer-se e encarar de fren-
te as dificuldades. Na Interprev comungamos desta 
filosofia, e mesmo em face de todas os condiciona-
mentos causados pela pandemia lográmos conti-
nuar a crescer, tendo diversificado as nossas áreas 
de intervenção e inclusivamente expandido a nossa 
presença a nível nacional, com a abertura de novas 
unidades em Braga, Setúbal, Lousada, Vila Real e Por-
talegre. Estamos confiantes na progressiva retoma da 
normalidade, sendo que seguramente continuare-
mos o nosso crescimento e a nossa expansão.» 

Pedro Soares, da Interprev, salienta
«as relações de parceria e proximidade 
com os clientes», algo que considera 
«uma mais-valia no funcionamento
da empresa e no desenvolvimento
da respetiva atividade».
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Um dos fundadores da NBCC 
Academy assinala nesta entrevista 
que «só uma atitude e uma 
mentalidade de integração constante 
de novos conhecimentos permite 
navegar nas ondas turbulentas 
dos nossos tempos». Neste projeto 
empresarial, diz, acredita-se que «a 
essência da formação, no futuro, é 
aprender a aprender, sempre».
Texto: Redação human

C omo surgiu a NBCC Academy?
A NBCC Academy nasce no seio de um grupo 
de empresas das quais a NBCC Consulting é a 
empresa-mãe. Na sua génese está a visão de 

dois colegas e amigos, com um caminho profissional em em-
presas multinacionais ligadas às tecnologias de informação 
(TI), de criarem uma organização com uma identidade que 
ligasse o Homem à Máquina. Sabemos como a identidade, 
as culturas organizacionais, têm tendencialmente a génese 
na natureza dos fundadores. Não deixa de ser curioso, e tal-
vez significativo, que os fundadores das empresas do gru-
po tenham ‘backgrounds’ académicos tão diferentes como 
Ciências Computacionais e Antropologia.
A NBCC Academy bebe dessa ligação, dessa sinergia: criar 
uma empresa de consultoria e formação que abarcas-
se todas as áreas de conhecimento para dar resposta às 
necessidades constantes – cada vez mais e maiores – de 
desenvolvimento de pessoas e profissionais. A visão é 
essencialmente integrativa: onde houver necessidade de 
aumentar conhecimento, habilidades, competências e sa-
beres, queremos estar para dar o nosso contributo.  

O que destacam na vossa proposta de valor?
Acreditamos que não há duas empresas iguais; é talvez 
uma simples constatação. Se não há, não deverá haver 
programas de consultoria e formação iguais. Vemos a for-
mação como a consequência prática, operacional, de uma 
ação de consultoria. Antes de desenhar e implementar 
qualquer ação de formação, há sempre uma consulta e um 
diagnóstico. Para cada diagnóstico há uma prescrição. Claro 
que operamos com quadros de referência, mapas concep-
tuais... São teorias que nos dão suporte para sistematizar as 
prescrições, ou seja, as soluções que apresentamos e que 
são expressões práticas da nossa proposta de valor.
Somos artesãos de programas integrados de desenvol-
vimento pessoal e profissional e praticamos o método 
‘bespoke’, o velho método dos artesãos alfaiates que vão 
ao mais ínfimo detalhe para desenhar e executar fatos à 
medida. É isso que fazemos: trabalhamos com os clientes 
na identificação do ‘gap’ entre situação atual e situação de-
sejada, se quiser, no levantamento do ‘input’ e no desenho 
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programas de formação. Assim como a prática e o experien-
cial. Apenas algumas técnicas são mais precisas, se quiser, 
mais ‘one best way’, e refletem uma suposta melhor forma 
de fazer as coisas, outras são mais contingenciais.

Como olham para o futuro da formação, para as am-
bições dos profissionais nesse âmbito e para os desa-
fios das empresas também nesse âmbito?
Há algum tempo escutávamos o ‘dean’ de uma prestigia-
da universidade portuguesa e a sua preocupação pelo 
carácter efémero dos conteúdos, das teorias, das apren-
dizagens hoje. Questionava ele: como resolver este pro-
blema da brutal aceleração dos saberes e das necessárias 
competências para os tornar úteis e produtivos? Depois 
de 10 anos, já estão ultrapassados. E de facto, esta acele-
ração meteórica obriga a uma atualização constante do 
conhecimento, das tecnologias, das práticas. 
Como fazer então? O que fazer? A resposta está na ro-
bustez dos processos de aprendizagem, na integração 
de métodos e formas de pensar que possibilitem ter 
pensamento crítico e capacidade de resolver problemas 
tendencialmente complexos. Temos um desafio: as pes-
soas querem certezas, ‘frameworks’ fechados, processos 
tendencialmente algorítmicos. Mas a realidade organi-
zacional e os mercados são cada vez mais complexos. A 
solução passa por dar ferramentas para pensar melhor. 
Creio que foi Einstein que referiu com sageza que formar 
não é ensinar factos mas sim treinar a mente para pensar, 
ao que acrescentaríamos, para agir, para pensar e agir.
É esse o sentido da nossa assinatura, ‘learning mindstate’, 
desenvolver mentalidades de aprendizagem constante, 
nas pessoas e nas organizações, as organizações apren-
dentes de que fala Miguel Pina e Cunha. Só uma atitude 
e uma mentalidade de integração constante de novos co-
nhecimentos permite navegar nas ondas turbulentas dos 
nossos tempos. Acreditamos que a essência da formação, 
no futuro, é aprender a aprender, sempre. Só assim esta-
remos equipados para o futuro.

As novas gerações que chegam ao mercado procuram 
novas possibilidades em termos de formação?
A tendência que observamos é a apetência por métodos 
mais fechados, por ‘frameworks’. É natural, o tempo de 
e para reflexão é menor, a aceleração do tempo provoca 
uma necessidade crescente de agir. Temos que lidar com 
isso. Há menos tempo para dúvidas. Há uma forte apetên-
cia pela informação e por soluções fechadas. Por outro 
lado, uma clara apetência pelo digital e pelo remoto.
Temos que trabalhar em duas frentes: primeiro, num 
bom equilíbrio entre o remoto e o presencial; depois, na 
entrega de ‘frameworks’, sim, de ferramentas práticas, de 
técnicas também, mas juntamente com a estimulação de 
pensamento crítico como condição necessária para resol-
ver problemas. Se as competências nucleares 20-30 são 
essas, pensamento crítico e capacidade de resolver pro-
blemas complexos, é para isso que temos de trabalhar. 

tão detalhado quanto possível do ‘output’ pretendido. En-
tão, desenvolvemos e apresentamos soluções: conteúdos 
programáticos, metodologia, atividades, logística e, não 
menos importante, seleção rigorosa dos formadores ou 
consultores que operacionalizam no terreno esse processo 
que transforma o atual no desejado, o ‘input’ no ‘output’.

O facto de se notar um foco nas ‘soft skills’ e nas tecno-
logias denota um olhar mais virado para o futuro…
Desenvolver ações de formação, ou consultoria e forma-
ção, é olhar o futuro. Obviamente aprender no passado e 
escutar o presente, mas a ação é essencialmente a olhar o 
futuro. Se o diagnóstico é sondar o presente, a implemen-
tação olha para o futuro. Quando falamos de identificar o 
‘gap’ entre situação atual e situação desejada o futuro está 
lá, é na sua projeção que reconhecemos o desejado.
Agora, assinala esse foco nas ‘soft skills’ e nas tecnologias, 
conceito que está mais associado às TI, certo? Repare, o 
grande desafio nas organizações é estabelecer múltiplas 
ligações. E ligações fluidas, que funcionem, que sejam oxi-
génio e que não gerem embolias. [risos] Percorremos os 
temas que vão do Homem à Máquina. Claro que andamos 
a trabalhar nisto desde Taylor e Ford, mas a tecnologia hoje 
é incrivelmente mais sofisticada, e global. 
Respondendo de forma mais concreta, diria que sim. Por-
que é no sentido do futuro, de capacitar para o futuro, que 
desenvolvemos a nossa ação e as nossas ações de for-
mação. E o futuro configura-se neste grande desafio geral: 
estabelecer ligações mais «oxigenadas» Homem-Homem; 
Homem-Máquina; Máquina-Máquina. Sim, trabalhamos 
todos os dias para darmos esse contributo às pessoas, às 
organizações e à sociedade em geral.

Onde ficam as competências de natureza mais técnica?
Essa é uma pergunta curiosa. Deixe-me recorrer a uma 
ideia simples, mas que nos parece muito rica, a uma defini-
ção de tecnologia (portanto, o conhecimento das técnicas) 
de Tushman & Anderson [M. L. Tushman/ P. Anderson]: a 
tecnologia é o conjunto das ferramentas e dispositivos 
que medeiam as entradas (‘inputs’) e as saídas (‘outputs’) 
do trabalho. Portanto, aceitando esta definição como boa, 
e nós aceitamos, todas as ações que desenvolvemos para 
transformar ‘inputs’ em ‘outputs’ incorporam técnicas.
Não há técnica na comunicação? Há. E o ‘mindfulness’, que 
arrumamos facilmente na categoria das ‘soft skills’, não tem 
técnicas? Tem, até a meditação tem técnicas. Do comporta-
mental ao técnico há um contínuo... nós é que precisamos 
de arrumar os conceitos em gavetas. Claro que há ativi-
dades que estão mais do lado comportamental, e outras 
mais do lado técnico, mas a maior parte das atividades 
que o ser humano desenvolve em contexto social e orga-
nizacional são eminentemente técnico-comportamentais. 
Para responder de forma mais direta à pergunta, vemos as 
competências de natureza técnica em todas as atividades 
do ser humano. O conhecimento das técnicas é importante 
em todas as atividades, e portanto está em todos os nossos 
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A pandemia mudou o mundo. Mudou 
a forma de estar, de trabalhar e de 
nos relacionarmos. No campo profis-
sional, as empresas foram forçadas a 

reinventar-se e os colaboradores a adotar novos 
métodos de trabalho. Para muitas empresas, a 
nova realidade foi o teletrabalho.
Contudo, o trabalho remoto existe há décadas. Em 
Portugal, era muito pouco utilizado até a Covid-19 
nos obrigar a viver outros tempos. Na Nucase, co-
locámos os nossos 160 colaboradores ativamente 
em casa. Redefinimos os nossos modelos, substi-
tuímos as salas de reuniões e criámos novas prá-
ticas de trabalho.
O teletrabalho tem apresentado uma série de ar-
gumentos a favor. No entanto, importa não esque-
cer que também revela algumas fragilidades. Se 
não, vejamos: permite uma maior flexibilidade ho-
rária, facilita a conciliação entre a vida familiar e a 
vida profissional, reduz as despesas ao minimizar 
o espaço e a logística do escritório e garante uma 
maior produtividade ao diminuir as distrações 
nos escritórios. Por outro lado, o sedentarismo 
cresce e podem aumentar os problemas físicos, 
assim como os psicológicos, podendo aumentar 
também o risco de as pessoas não se conseguirem 
desligar, e a identificação do colaborador à empre-
sa e à sua cultura pode diminuir com o aumento da 
distância e com o pouco contacto com a estrutura. 
Para as empresas de ‘outsourcing’, como a Nucase, 

a realidade de não termos os colaboradores num 
escritório fixo também nos faz pensar noutra ques-
tão: será que o futuro do ‘outsourcing’ passa pelo 
teletrabalho? Num regime de 100% ‘home office’ 
pode não ser exequível, mas numa conjugação 
«casa-escritório» só trará benefícios. Além de que, 
claro, é o futuro e o que as novas gerações procu-
ram. É o equilíbrio para a vida familiar/ profissio-
nal que contribuirá para reter talento.
O ‘outsourcing’ tem crescido ao longo dos tempos 
e pode ser benéfico para todos. Já pensou em re-
duzir custos ao não ter colaboradores da casa, 
mas contratando serviços externos? Não, não que-
remos que dispense colaboradores, mas sim que 
peça ajuda a especialistas que se podem focar nos 
assuntos técnicos libertando os seus recursos para 
assuntos que são a essência do negócio.
Desta forma, permite que a empresa tenha mais 
tempo para pensar na satisfação das necessida-
des dos clientes, ou seja, com a divisão de tarefas 
no seu dia-a-dia vai conseguir concentrar-se mais 
no que é realmente importante, reduz custos ope-
racionais e garante um maior controlo e melhor or-
çamentação dos custos. No entanto, sabemos que 
podem existir algumas questões menos positivas, 
como a perda de controlo da execução das ativida-
des; pode existir um menor alinhamento com a es-
tratégia e com a cultura da empresa ou até mesmo 
a possibilidade de conflito de interesses. Mas, com 
o parceiro certo, o ‘outsourcing’ pode ser a chave 
para o seu sucesso. 
Uma das maiores vantagens deste tipo de servi-
ços é que pode ser feito em qualquer regime: te-
letrabalho, nas instalações do cliente, na própria 
empresa… Precisa apenas de se perceber as ne-
cessidades de cada projeto. É o melhor dos dois 
mundos nos tempos conturbados que vivemos. 

Pode o teletrabalho ser o futuro
do ‘outsourcing’?

TELETRABALHO

Sónia Nunes
Administradora e Diretora de Recursos
Humanos da Nucase
www.nucase.pt

OPINIÃO

O ‘outsourcing’ tem crescido ao 
longo dos tempos e pode ser 
benéfico para todos. Já pensou 
em reduzir custos ao não ter 
colaboradores da casa, mas 
contratando serviços externos?
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P aulo Fradinho, ‘partner’ e ‘country business 
leader’ para Portugal da MMB (Mercer Marsh 
Benefits), propõe que olhemos para a nova rea-
lidade na ótica das pessoas da empresa, para 

refletirmos sobre o papel dos benefícios na compensação, 
enquanto facilitador da mudança na sua organização. Se-
guimos com o seu texto nos dois tópicos seguintes, de um 
total de três que contamos disponibilizar ‘on-line’.  

1. Como é que as pessoas estão a lidar com a Covid-19?
Há um ano, e de acordo com o Mercer’s Digital Focus 
Group (powered by Remesh Technology), 64% dos 
funcionários estavam preocupados com o impacto de 
trabalhar em casa, sobretudo no equilíbrio entre vida 
profissional e vida pessoal, 57% achavam que a pandemia 
afetava a sua capacidade de realizar o trabalho em pelo 

Uma nova realidade
O título vem de um texto de Paulo 
Fradinho, especialista da MMB, 
a partir do qual abrimos esta 
reportagem, onde além de um olhar 
mais global sobre as tendências 
em benefícios extrassalariais, 
apresentamos diversos casos mais 
específicos.
Recolha/ texto: Redação human

menos um grau moderado, 62% experimentavam stresse 
com receio de despedimento e 45% estavam preocupa-
dos com a possibilidade de cortes salariais, em virtude 
do arrefecimento da economia.
Hoje, vemos um aumento médio de seis pontos nos estu-
dos de ‘engagement’ da Mercer, em orgulho, motivação, se-
gurança e compromisso. Temos 94% das empresas a relatar 
que a produtividade permaneceu igual, bem como um au-
mento de 17% no na capacidade dos gerentes para apoiar a 
sua equipa e mais 10% de 1: 1s (‘one-to-one’). (Mercer)
São sinais de evolução, mas não nos podemos esquecer 
de que a pandemia é uma crise de saúde, temos três ve-
zes mais casos reportados de stresse e um atraso de um 
mês no tratamento aumenta em 6% o risco de morte por 
cancro. (NCIS)
O trabalho remoto é uma das mudanças mais significati-
vas. Continuamos com altos e baixos (AECOM, 10/2020): 
as pessoas destacam impactos positivos como a produti-
vidade, a confiança na liderança, a conciliação entre vida 
pessoal e vida profissional, bem como o apoio na saúde e 
no bem-estar. Porém, há um receio generalizado dos efei-
tos na cultura, na inclusão, no ‘networking’ e nas oportu-
nidades de promoção.
Os maiores desafios para os colaboradores são o equilí-
brio entre vida profissional e vida pessoal e o sentimento 
de isolamento em relação à equipa. Quando questiona-
mos o que mais sente falta na experiência do escritório, 
é frequente ouvir conexão social, ‘networking’ e capa-
cidade de «deixar» o trabalho no final do dia. Há novas 

BENEFÍCIOS EXTRASSALARIAIS



25 JULHO | AGOSTO 21

expectativas a ter em conta, 56% mudaria de emprego se 
a sua organização não proporcionar flexibilidade e 52% 
prefere trabalhar de forma remota pelo penos duas a três 
vezes por semana.

2. Como é que as empresas estão a responder? 
Acreditamos que existem quatro grandes impactos do 
«novo normal» na compensação:
- Proliferação do uso de soluções digitais de saúde: 68% 
das empresas dizem que é mais provável investir em saú-
de digital nos próximos cinco anos, 63% dos colaboradores 
sentem mais confiança a utilizar saúde digital promovida 
pela empresa.
- Compromisso com trabalho remoto: 39% das empresas es-
tão a antecipar que pelo menos entre um quarto a metade 
da sua força de trabalho vai trabalhar de forma remota, a 
longo prazo 70% está a alterar as políticas que permitem o 
trabalho remoto ou pelo menos aumentar a flexibilidade.
- Redundância de alguns benefícios ‘on site’ (e a normaliza-
ção dos restantes): 16% das empresas estão a cancelar be-

nefícios ‘on site’ de bem-estar, como vacinação para a gripe 
ou monitorização biométrica, enquanto serviços como EAP 
[‘employee assistance program’] ou telemedicina são agora 
largamente considerados ‘standards’ mínimos.
- Aumento da procura pelo bem-estar: 77% das empresas 
estão focadas em programas de bem-estar em 2021, onde 
32% estão a implementar iniciativas virtuais de bem-estar 
com foco nas ofertas digitais.
Estas tendências têm como pano fundo uma elevada pres-
são para gerir o custo, com 37% das empresas com estraté-
gias de gestão de custo para a sua saúde e programas de 
bem-estar este ano.
À medida que planeamos o futuro, é necessário repensar 
os benefícios à luz de novos desenvolvimentos. Agora, 
mais do que nunca precisamos de garantir que as políticas 
de benefícios são adaptáveis, sustentáveis e inovadoras. 
A ideia dominante é o foco na pessoa como um todo: a 
saúde mental não pode ser ignorada, as empresas estão 
a experimentar com cuidado físico, o bem-estar financeiro 
já não é apenas um ‘nice to have’, há que gerir melhor as 

Paulo Fradinho, 
da MMB, susten-
ta que «à medida 
que planeamos 
o futuro é neces-
sário repensar os 
benefícios à luz 
de novos desen-
volvimentos».
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   WELLBEING

Um novo desafio
A ‘country manager’ da Albenture em Portugal, que tem 
uma vasta experiência no desenho e na implementação 
de programas personalizados de ‘wellbeing’ nas organi-
zações, destaca o facto de vivermos «tempos de incerte-
zas», com «a pandemia a aparecer sem qualquer aviso». 
Ou seja: «Foi, tem sido e será um desafio para as organi-
zações, sobretudo para a gestão de recursos humanos. 
De repente, foi necessário as empresas e as suas pessoas 
reinventarem-se, adaptarem-se e testarem os seus níveis 
de resiliência. O mundo do trabalho como o conhecíamos 
já não voltará a ser o mesmo, fará parte do ADN das orga-
nizações a gestão e a liderança à distância.»
Filomena Chainho assinala que com a pandemia «vá-
rias empresas têm colocado como prioritário o bem-es-
tar dos colaboradores, o que se traduziu num aumento 
substancial da procura de programas de ‘wellbeing’ 
com destaque para o apoio psicológico para colabo-
radores e familiares, mas também com atividades vir-
tuais, como ‘yoga’, ‘mindfullness’, ‘webinares’ de nutri-
ção, ‘coaching’, entre outros». E prossegue: «As pessoas 
estão cansadas, não é raro ouvirmos ‘estou tão cansado 
disto’, ‘não vejo o fim à vista’; a fadiga pandémica afeta-
-nos, como comprova um estudo do ISPA (final de 2020/  
início de 2021): numa amostra de 1.854 indivíduos, cer-
ca de 81% revelava sintomas de fadiga pandémica. Esta 
situação não está isolada das organizações, reflete-
-se na diminuição da produtividade e nos resultados. 
E quando entramos neste registo, entramos na linha 
vermelha, em que é necessário implementar medidas 
para evitar situações críticas.»
Para a responsável da Albenture em Portugal, «os efei-
tos da fadiga não desaparecerão assim que a pande-
mia estiver controlada, haverá repercussões ao longo 
do tempo». Vejamos: «As crianças e os adolescentes, 

condições crónicas (para as quais a maioria dos seguros 
pouco ajuda), continuar a comunicar, promover a diversi-
dade, a equidade e a inclusão, contribuir para cuidar das 
crianças e da família.
Consideramos as empresas com crescimentos acima do 
mercado geral, tal como as tecnológicas, onde 58% das 
pessoas dizem que têm demasiadas prioridades e que 
isto é algo que as distrai. Aqui, a experiência do colabo-
rador é o maior desafio, sobretudo em áreas como ‘coa-
ching’, trabalho flexível, cultura e ‘onboarding’. 
As principais tendências em organizações de elevado 
crescimento são benefícios inovadores (1) que geram 
‘buzz’, nomeadamente no bem-estar físico, financeiro e 
família. Uma maior disponibilidade para investir em be-
nefícios (2) resultante do desempenho do negócio. Bene-
fícios inclusivos (3) em áreas como saúde das mulheres, 
LGBT [‘lesbian, gay, bisexual and transgender’], políticas de 
‘time off’ e mobilidade. Finalmente, a proposta de valor do 

colaborador diferenciada (4) implica ter uma mentalida-
de de ‘total rewards’ para suportar uma cultura orientada 
para a missão. 
O que é que precisa de mudar para moldar e entregar a 
nova narrativa? 
Num mundo em disrupção, o diálogo é o melhor caminho: 
38% das organizações aumentaram os seus esforços para 
ouvir os colaboradores no último ano.
Há uma correlação entre os fatores de proposta de valor 
para o colaborador e os resultados para as pessoas. Embo-
ra os benefícios fiquem aquém da compensação, o apoio 
no bem-estar está geralmente no ‘top’ 3 quer em termos 
de motivação, satisfação, advocacia e compromisso, por 
isso o caminho dos benefícios é apoiar o bem-estar das 
pessoas e a forma de o fazer é com personalização orien-
tada para a empatia e a eficiência – apoiar a pessoa na-
quilo que ela valoriza e de uma forma eficiente, «simples 
e que funcione».

REPORTAGEM

privados das interações sociais numa fase de desen-
volvimento crucial para a formação da personalidade, 
sofrerão com os impactos, pois o que estamos a viver 
é uma situação contranatura à existência humana; so-
mos seres sociais, de toque, de comunidade. Este é um 
desafio que os pais encontram agora e no futuro, e que 
algumas empresas nossas clientes já estão a antecipar, 
implementando programas específicos de ‘coaching’ 
parental, pois sabem que este é um fator crítico ao de-
senvolvimento da fadiga pandémica e para situações 
de ‘burnout’.»
Outra das necessidades sentidas pelos clientes da Al-
benture tem a ver com «conseguir manter a proximida-
de das equipas num cenário de liderança à distância», 
partilha Filomena Chainho, adiantando: «Disponibi-
lizar uma equipa que ajude os líderes a reforçar essa 
relação é de vital importância. E também a preparação 
dos colaboradores no regresso ao trabalho presencial, 
para que se sintam seguros e apoiados. E o aconselha-
mento médico sobre medidas de segurança.»
Filomena Chainho entende que «o reforço do salário 
emocional como um benefício extrassalarial nunca fez 
tanto sentido como agora», salientando que «existem vá-
rios estudos que demonstram que com este tipo de pro-
gramas as empresas aumentam a produtividade, pois me-
lhoram a motivação dos colaboradores e o ‘engagement’, 
reduzem o stresse e melhoram o ambiente laboral».

«O reforço do salário 
emocional como um benefício 
extrassalarial nunca fez 
tanto sentido como agora», 
defende Filomena Chainho, da 
Albenture.
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   PLANOS DE PENSÕES

Benefícios para colaboradores e empresas
«Nos últimos anos, com as novas exigências do mercado 
de trabalho e perspetivas de carreira, tem havido um inte-
resse crescente das empresas na atribuição de benefícios 
extrassalariais. Para se tornarem competitivas e atraírem e 
reterem talento. Já não basta um pacote de remuneração 
tradicional assente no salário. Os complementos de refor-
ma assumem procura crescente, quer pela constituição de 
um plano de pensões para a generalidade dos trabalha-
dores, quer pela constituição de um PPR (plano poupança 
reforma) ou de um fundo de pensões aberto para todos 
ou alguns trabalhadores.» A reflexão é de Carla Teixeira, 
responsável pela Área de Marketing Institucional e Gestão 
de Clientes na Futuro, uma gestora de fundos de pensões.
Para a responsável, «uma empresa que se preocupa em 
constituir um complemento de reforma centra-se, de forma 
global, no bem-estar das suas pessoas durante a vida ativa 
e na reforma». E explica: «No ativo, é uma forma de aumen-
tar a remuneração (possível isenção de IRS e/ ou Segurança 
Social), e na reforma as pessoas veem as suas necessidades 
cobertas, pois conseguem colmatar o decréscimo do rendi-
mento proveniente da pensão da Segurança Social».
Para as empresas também há vantagens, alcançadas por 
duas vias: «A primeira pela melhor gestão do capital hu-
mano. Empresas que se preocupam com o bem-estar geral 
dos trabalhadores promovem a motivação, o desempenho 
e a produtividade, e isso reflete-se no sucesso de qualquer 

Carla Teixeira, da Futuro, diz que 
«uma empresa que se preocupa 
em constituir um complemento 
de reforma centra-se no bem- 
-estar das suas pessoas».

REPORTAGEM

negócio. A segunda, pelos incentivos fiscais, que permitem 
a atribuição de uma remuneração líquida mais elevada. Se 
a opção for um plano de pensões para a generalidade dos 
trabalhadores, o benefício é estipulado ao abrigo do artigo 
43 do CIRC (dedução até 15% da massa salarial, isenção de 
Segurança Social e IRS na subscrição, por abranger a gene-
ralidade dos trabalhadores, e plano definido com critério 
objetivo e equitativo). Se a opção for PPR ou fundo de pen-
sões aberto, o benefício é definido ao abrigo do artigo 23 do 
CIRC (custo fiscal sem limite e isento de Segurança Social). 
Aqui, o valor é considerado como rendimento de trabalho 
dependente, mas permite ao trabalhador deduzir no IRS o 
montante subscrito (artigos 21 do EBF e 78 do CIRS).»
Carla Teixeira assinala ainda: «Um complemento de re-
forma é comum nas multinacionais, essencialmente com 
origem anglo-saxónica. No nosso tecido empresarial é me-
nos usual, pela cultura, pela disponibilidade financeira, 
mas a tendência está a mudar, em particular nas áreas de 
TI (tecnologias de informação) e serviços.»

Uma transformação significativa
Na Arval (e no Grupo BNP Paribas, onde a empresa se in-
tegra), «os benefícios extrassalariais são há muito uma 
realidade», refere a diretora de recursos humanos, Sara Fer-
reira, assinalando «a preocupação constante  para com os 
colaboradores», algo que se materializa «numa aposta na 
valorização dos recursos humanos, que fazem o negócio 
e a empresa acelerar», partilha. Atuando em ‘renting’ auto-
móvel, a Arval «tem apostado em apresentar as melhores 
e mais inovadoras soluções aos clientes», contextualiza 
a responsável, partilhando que já estão a «incluir a oferta 
de viaturas totalmente elétricas e híbridas para os clien-
tes», algo que considera «uma solução eficiente em termos 
ambientais e económicos». A oferta da Arval assenta em 
quatro pilares: «ser um parceiro de confiança há mais de 30 
anos; os escritórios em 29 países gerem anualmente mais 
de 1,2 milhões de viaturas na estrada»;  «ter uma preocupa-
ção constante com o cliente através de equipas dedicadas e 
focadas em compreender as particularidades e exigências 
de cada negócio»; «disponibilizar assistência especializada 
24 horas por dia e sete dias por semana, dando aos clientes 
e seus condutores o descanso que precisam na gestão diá-
ria das suas frotas e equipas»; «dispor de uma experiência 

   O AUTOMÓVEL COMO BENEFÍCIO

excecional ao oferecer conselhos neutros e imparciais so-
bre a construção de uma política de frota que se adapte ao 
negócio da empresa, com os requisitos de segurança neces-
sários para proteger os colaboradores na estrada.»
A responsável refere ainda que «a viatura de serviço sem-
pre fez parte de um conjunto de benefícios extrassalariais», 
assinalando que na Arval acreditam «que, apesar de viver-
mos tempos de mudança, irá continuar a ser assim». Cita 
mesmo o «Arval Mobility Observatory 2021», que mostra 
que 39% das empresas aumentará a frota, apesar da pan-
demia. «Isto vem corroborar o facto de que o automóvel 
sempre foi e continuará a ser visto como um benefício que 
as empresas atribuem aos colaboradores», sintetiza. Na vi-

«O automóvel sempre foi e 
continuará a ser visto como 
um benefício que as empresas 
atribuem», refere Sara Ferreira, 
da Arval.
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mente mais rápido do que o esperado) a oferta de mobi-
lidade aos colaboradores, e a mobilidade nas empresas 
tende a deixar de ser um tema à volta da disponibilidade 
de viaturas a alguns colaboradores, passará a questionar 
a oferta de soluções de mobilidade a todos.’ Outra mu-
dança prende-se com a transição energética, que a pan-
demia acelerou. O estudo refere que ‘se no início de 2021 
apenas 28% das empresas portuguesas estão equipadas 
com viaturas com tecnologias alternativas (42% na média 
europeia), este cenário deverá sofrer uma transformação 
significativa nos próximos três anos; quase oito em cada 
10 empresas terão na frota viaturas com novas tecnolo-
gias’. Por fim, ‘a pandemia trouxe uma nova consciência 
sobre as consequências para a vida nas empresas e para 
os negócios provocadas por fatores externos como vírus 
e a insegurança de não percebermos e prevenirmos os 
efeitos das alterações climáticas. A redução do impacto 
ambiental das frotas surge assim como a razão mais nota-
da por cerca de sete em cada 10 empresas para a utiliza-
ção de viaturas com novas tecnologias’.»

são da Arval, diz Sara Ferreira, «o que mudará é a tipologia 
de veículo a atribuir aos colaboradores». Ou seja: «Será 
fortemente impactado pela eletrificação e por uma maior 
consciência ambiental nas empresas. Nos próximos três 
anos, 80% delas utilizará viaturas com energias alternativas 
nas suas frotas, e este é, de acordo com o nosso estudo, o 
seu maior desafio, já que apenas 22% têm instalados carre-
gadores elétricos. Outro dado,  71% dos gestores nacionais 
considera instalar carregadores elétricos nos escritórios».
Colocada perante a questão de o benefício extrassalarial 
«automóvel» poder evoluir para soluções que assumam 
novos contornos, quer pela tecnologia, quer pelas mu-
danças no mundo do trabalho, pelos desenvolvimentos 
das marcas automóveis, pela própria gestão de todo o 
processo ligado ao uso do automóvel, Sara Ferreira refere: 
«A principal mudança que antecipamos passa por quem 
tem acesso a este benefício. Cito o mesmo estudo: ‘O 
contexto de saúde pública e muito provavelmente o sur-
gimento de novas formas de trabalhar tem levado os em-
presas nacionais e no resto da Europa a repensar (certa-
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   BENEFÍCIOS SOCIAIS

A perspetiva da Edenred
Filipa Martins, a diretora geral da Edenred Portugal, assi-
nala que a pandemia veio enfatizar quatro tendências, e 
todas impactaram o sector em que a empresa atua: digi-
talização, segurança, ‘e-commerce’ e sustentabilidade. 
«Não nos fez repensar a estratégia, mas acabou por ace-
lerar a transformação que tínhamos em curso», diz, para 
logo acrescentar: «Com o teletrabalho e o fecho dos res-
taurantes, tornaram-se mais relevantes as funcionalida-
des de pagamento ‘on-line’ e ‘take away’; a maior necessi-
dade de segurança na saúde veio dar mais ênfase ao pla-
no de saúde gratuito a que os utilizadores de Euroticket 
têm acesso; as preocupações acentuadas com o impacto 
humano no planeta vieram reforçar o nosso objetivo de 
nos tornarmos ‘paperless’ e cada vez mais digitais.»
«A nossa oferta está a convergir para a ‘app’ MyEdenred 
como ponto de contacto com os colaboradores e para o 
Portal Cliente como ponto de contacto com as empresas 
e os estabelecimentos parceiros», diz a responsável. 
«Os primeiros poderão, no mesmo aplicativo, acom-
panhar os seus benefícios sociais (mobilidade, saúde, 
educação), descontos em restauração e retalho e outras 
vantagens em parceiros selecionados. Os segundos de-
verão aceder, selecionar e gerir numa única plataforma 
os nossos produtos Euroticket Refeição, Creche e Es-
tudante.» Cada organização pode customizar a oferta, 
disponibilizando todos os produtos e benefícios da 
Edenred ou apenas os que melhor se adequam à sua 
realidade. As empresas de maior dimensão podem ain-
da personalizar os seus cartões refeição, reforçando o 
seu ‘employer brand’.
Filipa Martins destaca «a experiência da Endered (mais 
de 50 anos, total de 46 países e em Portugal há 35 anos) 
na gestão de benefícios extrassalariais», e assinala ain-
da que «o acompanhamento das tendências de merca-
do faz parte do ADN da empresa, permitindo inovar e 
crescer».

REPORTAGEM

Filipa Martins, da Edenred, 
assinala que «a pandemia veio 
enfatizar quatro tendências: 
digitalização, segurança, 
‘e-commerce’ e sustentabilidade».

«Tanto as empresas como os 
colaboradores procuram as 
soluções mais completas e que 
se adequem melhor às suas 
necessidades», explica Cláudia 
Andrade, da Sodexo.

A perspetiva da Sodexo
Na Sodexo, Cláudia Andrade, diretora de ‘marketing’ 
e vendas em Portugal, refere a pandemia como «um 
fator imprevisível, exigindo uma enorme capacidade 
de adaptação, o que foi atenuado pela forte compo-
nente de investigação da empresa». Mais: «No nosso 
dia-a-dia, analisamos e antecipamos tendências de 
consumo, para desenvolver produtos e serviços que 
respondam às necessidades de empresas, parceiros 
e utilizadores. Queremos impactar positivamente as 
pessoas que contactem com os nossos produtos e 
serviços, proporcionando-lhes melhor qualidade de 
vida. Esta visão estratégica preparou-nos melhor para 
este novo futuro.»
Cláudia Andrade refere o portfolio da Sodexo (Sodexo 
Refeição Pass e Sodexo Saúde Pass), assinalando «os 
diferentes níveis de serviços, para oferecer soluções 
personalizadas e competitivas aos clientes, atenden-
do a cada necessidade». A Sodexo, diz, «aposta numa 
elevada proposta de valor com base tecnológica, as-
sociada ao Portal Cliente e à ‘app’», referindo ainda 
que «o processo comercial pós-venda e o suporte à 
equipa de recursos humanos e aos colaboradores 
das empresas são essenciais».
Na opinião da responsável, «tanto as empresas como 
os colaboradores, ou seja, os utilizadores, procuram 
as soluções mais completas e que se adequem me-
lhor às suas necessidades». E explica: «Nas empresas 
são valorizadas propostas que motivem os colabora-
dores, que ofereçam um suporte dedicado e persona-
lizado e um Portal Cliente intuitivo e de fácil gestão. 
Já os colaboradores procuram soluções que acompa-
nhem o seu estilo de vida e sejam adequadas às suas 
necessidades profissionais e pessoais. E valorizam 
uma rede de aceitação relevante, diversas formas de 
pagamento e soluções competitivas, através de uma 
rede de parcerias, como o Sodexo Club, área de des-
contos ‘on-line’ com um vasto leque de produtos.»
Também «com mais de 50 anos de experiência na 
área de benefícios extrassalariais, a Sodexo atua em 
64 países. Cláudia Andrade ainda refere: «O mun-
do evolui a uma velocidade incrível, propiciando o 
aparecimento de novos produtos e tendências, sur-
gem novas necessidades e alteram-se os hábitos de 
consumo. Por exemplo, com a pandemia verificou-se 
uma crescente adoção do ‘delivery’ e do ‘takeaway’, 
tendência que veio para ficar.»
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REPORTAGEM

   COMPENSAÇÃO 100% DIGITAL

O projeto da Cobee
Desde que foi fundada, a Cobee «sempre viu os be-
nefícios na ótica dos colaboradores, e é nessa mes-
ma ótica que olha para as tendências do mercado». 
Quem o diz é Borja Aranguren, ‘chief executive officer’ 
(CEO) e ‘co-founder’ da empresa, que acrescenta: «Ao 
fim do dia, se estamos a desenvolver um produto fo-
cado na melhoria do bem-estar dos colaboradores, é 
obrigação nossa saber o que pensam sobre os seus 
planos de remuneração e como podem vir a melhorar. 
Por isso, é essencial perguntar, ouvir e, acima de tudo, 
ser transparente. Se a maioria dos colaboradores con-
corda que algo não está a funcionar corretamente, 
não só é detetada uma tendência como também uma 
oportunidade de inovação e mudança, especialmen-
te num sector tão estagnado como o de benefícios e 
remunerações de colaboradores.»
Para o responsável, «a crise da Covid-19 e o novo re-
gisto de teletrabalho meramente aceleraram o ritmo de 
adesão a novos processos», sendo que «urgência da 
digitalização colocou os departamentos de recursos 
humanos numa situação delicada, uma vez que procu-
ram uma transformação digital centrada no bem-estar 
dos colaboradores; para além da folha de vencimen-
tos no final do mês, estamos a ver a experiência em-
pregado/ empregador a tornar-se mais próxima, mais 
transparente e mais colaborativa». E «na área da com-
pensação, os benefícios dos colaboradores também 
começam a adaptar-se à nova realidade. Na Cobee, 
estamos a trabalhar para assegurar que os benefícios 
sejam flexíveis e personalizados, e que possam adap-
tar-se a novos ritmos de trabalho, ao teletrabalho e às 
distintas diferenças de cada indivíduo.» 
Borja Aranguren partilha que na Cobee querem «ex-
pandir a nova categoria de compensação 100% digital 
e flexível, única na Europa, num novo mercado que 
exige cada vez mais benefícios feitos à medida». E 
explica: «A nossa proposta traduz-se num produto 
tangível e operacional – uma aplicação e um cartão 
para funcionários que simplifica completamente o 
conceito de compensação e facilita o seu consumo; 
e um painel de controlo para gestores de recursos 
humanos que automatiza as suas tarefas, evitando a 
necessidade de lidar com fornecedores e simplifican-
do a criação de planos personalizados. Temos mais 
de dois anos de experiência com grandes empresas 
e conseguimos criar um produto sólido e financeira-
mente fiável.»
O responsável menciona ainda o mais recente rela-
tório da empresa sobre tendências de benefícios dos 
colaboradores para Portugal: «Sete em cada 10 colabo-
radores prefeririam um salário mais baixo com um pa-
cote de benefícios personalizados – seguro de saúde, 
bilhetes de cinema, ginásio e Netflix, por exemplo – a 

um aumento salarial. Dentro dos benefícios mais va-
lorizados, vimos como o seguro de saúde se destacou, 
em consequência do impacto que a pandemia teve 
na sociedade. Observámos também que os colabo-
radores se inclinam claramente para produtos tanto 
de bem-estar financeiro (planos de pensões, poupan-
ças...) como de bem-estar físico e mental.»
A Cobee vê o mercado português como tendo «muito 
potencial e várias sinergias com Espanha», de onde é 
originária. «Isto tanto no tecido empresarial como nas 
necessidades dos trabalhadores em termos de remu-
neração», diz Borja Aranguren. «Além disso, muitos 
dos nossos clientes em Espanha também têm ope-
rações em Portugal», assinala ainda, acrescentando: 
«Assistimos também a um grande crescimento nos úl-
timos anos por parte de ‘startups’ e empresas interna-
cionais que tomaram a decisão de se estabelecer em 
Portugal – Revolut, Natixis, SaltPay, entre outras. Tudo 
indica que o futuro empresarial em Portugal tem um 
potencial tremendo.»

Borja Aranguren, da Cobee,
quer «expandir a nova categoria 
de compensação 100% digital
e flexível».
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O que está na génese da Darefy?
Na génese da Darefy está o contexto de 
profunda transformação que observamos 
no mundo do trabalho e das organiza-

ções. Algumas são mudanças mais estruturantes, como a 
transformação sociocultural trazida aos locais de trabalho 
pelas novas gerações Y e Z e a transformação digital, com 
diferentes modelos de negócio e fluidez e simplicidade no 
trabalho; outras são mais conjunturais, como a pandemia, 
que acelerou a transição para modelos de trabalho remotos 
e híbridos. Estamos cá para apoiar as organizações nesta 
transição, para serem mais eficazes no seu propósito e nas 
suas metas e para se tornarem locais de excelência para 
trabalhar.

Que propostas de valor apresentam ao mercado?
As nossas propostas de valor assentam na capacidade de 
diagnosticar rapidamente a realidade organizacional (‘as 
is’) e de ajudar os clientes a projetar e construir o futuro (‘to 
be’). Olhamos de modo integrado para liderança, cultura, 
estratégia e estrutura. Seja na transformação cultural, na 
gestão estratégica e prospetiva de talento, na construção de 
‘employer brands’, no ‘resourcing’ externo de novos líderes 
(que tragam diversidade às equipas de gestão) ou no ‘de-
sign’ e na implementação de novos modelos de liderança; 
trabalhamos numa ótica ‘tailor-made’, em cocriação com os 
clientes, para garantir resultados. Em suma, assumimo-nos 
como aceleradores da mudança.

O contexto de pandemia influenciou a conceptualiza-
ção da Darefy?
Sim, no sentido em que acelerou novos modelos de traba-
lho e mudou radicalmente a «experiência de trabalho» do 
mundo ‘corporate’. E veio trazer o imperativo de novas cul-
turas e modelos de liderança. As nossas metodologias e so-
luções têm em conta esta realidade; antecipam os modelos 
híbridos, que terão desafios ao nível de entrega de resulta-
dos, liderança, ‘engagement’ e coesão cultural das equipas.

Que necessidades detetam no mercado?
Estes tempos trazem a necessidade de culturas corporati-
vas mais colaborativas, com foco na flexibilidade, na agili-
dade e no ‘empowerment’; e, consequentemente, novos 

Carlos Sezões é ‘managing partner’ da Darefy – Leadership & Change Builders, uma 
plataforma de transformação da lideranças e culturas empresariais, com o objetivo de apoiar a 
aceleração da mudança nas organizações. A Darefy foi lançada a 3 de maio de 2021.

EM DIRETO

«Assumimo-nos como 
aceleradores da mudança.»

Num projeto recente que surge no 
contexto de profunda transformação 
no mundo corporativo, Carlos Sezões 
propõe-se apoiar as organizações 
nesta transição para, como assinala, 
«serem mais eficazes no seu propósito 
e nas suas metas e para se tornarem 
locais de excelência para trabalhar».
Texto: Redação human
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líderes e novos modelos de liderança, orientados para o 
desenvolvimento das equipas (e não no velho paradigma 
de «comando e controlo»). Por outro lado, uma forma di-
ferente de potenciar talento, com foco num ‘forecast’ mais 
estratégico, e ‘employer brands’ com atributos diferencia-
dores. No fim da linha, veremos a necessidade de estru-
turas organizacionais mais adaptáveis, funcionando cada 
vez mais em rede. Quem tem um ‘mindset’ ancorado aos 
modelos do passado terá uma dificuldade (natural, diga-
-se) de ser eficaz neste novo mundo organizacional.

Como perspetiva o pós-pandemia para a empresa?
A nossa empresa nasce em tempo de pandemia, orientada 
para o mercado global, com forte adaptabilidade e num 
modelo de trabalho ‘anytime-anwwhere’. Como tal, sejam 
quais forem os desafios do futuro (são imprevisíveis), esta-
remos capacitados para nos adaptar e ultrapassar. Quanto 
ao nosso modelo operativo, penso ser o mais indicado para 
maximizar o valor acrescentado e o impacto nos clientes.

Como olha para este projeto no âmbito da sua carreira?
Como um novo ciclo, algo que faz sentido neste contexto. 
Não tenho uma visão linear das carreiras, uma vez que exis-
tem sempre variáveis que não controlamos. Acredito que 
existem «encruzilhadas» em que se conjugam necessida-
des de mercado/ da sociedade com as nossas competên-
cias e motivações. Por exemplo, há 20 fez-me sentido cola-
borar num projeto para lançar o primeiro portal integrado 
de ‘e-recruitment’ e gestão de carreiras em Portugal; há 14 
senti o impulso para criar um projeto diferenciador de for-
mação ao nível das ‘soft-skills’; há 11 estive de corpo e alma 
no estabelecimento em Portugal de um projeto multina-
cional de referência em ‘executive search’. Hoje é o projeto 
Darefy que me faz sentido e me dá energia todos os dias.

Que exigências vê nas empresas para as lideranças?
A exigência (direi mesmo, imperativo, numa perspetiva 

«kantiana») de liderar pelo exemplo. De ser forte nos valo-
res e consistente nas palavras e nas ações. De autenticida-
de, humildade, condimentada com muita ambição. De ser-
mos responsáveis pelo cumprimento da missão das nossas 
organizações, de ambicionar concretizar a nossa visão e de 
atuarmos de acordo com os nossos valores. De pugnarmos 
pelo bem-estar e pela realização das nossas pessoas. E de 
termos um impacto social na comunidade em que estamos 
inseridos que vá bem para além da vertente financeira. 
Aliás, o impacto social é o lado B da Darefy, onde aplicamos 
parte do nosso tempo a capacitar e ajudar a escalar proje-
tos inovadores (em educação, ‘reskilling’, combate à exclu-
são social, entre outros).

E para a generalidade dos colaboradores?
O imperativo do brio profissional (conceito que valorizo, 
mas que parece um pouco fora de moda), da aprendiza-
gem constante e da adaptabilidade. Traz a responsabilida-
de de serem ‘owners’ do seu desenvolvimento e da gestão 
do seu portfolio de competências e das suas carreiras. Em 
algumas culturas (como a portuguesa) esta última dimen-
são ainda é um desafio.

Será um mundo progressivamente diferente do que 
conhecemos?
Será certamente diferente na experiência que temos do 
próprio mundo; mais digital e virtual, por exemplo. Com 
muita conectividade e experiências para além do mundo 
físico – com emergência das tecnologias 5G, IoT [Internet 
das Coisas] e realidades aumentada e virtual. Mas também 
mais colaborativo, no qual as empresas serão «ecossiste-
mas» cada vez mais abertos, com imensa diversidade (ge-
rações, modelos de trabalho, origens culturais e, em breve, 
inteligência artificial generalizada). Neste contexto, a forma 
de mobilizar tempo, talento e energia das pessoas para as 
diversas causas, empresariais ou sociais, trará muitos desa-
fios aos líderes e às organizações. 
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EM FOCO

Como as empresas
se preparam para o futuro

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

Não é alheia à atividade 
das empresas a 
perspetiva de um 
futuro marcado pela 
exigência cada vez 
maior de procurar 
a sustentabilidade 
e também pela 
necessidade de apostar 
na inovação. Como 
sempre, há quem 
tenha maior foco 
nestes objetivos tão 
importantes para a vida 
de todos em sociedade. 
Deixamos aqui quatro 
exemplos a seguir.
Texto: Redação human

E m destaque no mercado de ‘car-as-a-service’ 
e soluções de mobilidade, a LeasePlan «quer 
construir uma empresa de futuro que equili-
bre as necessidades das pessoas, do planeta 

e dos rendimentos», começa por dizer Filipa Moreno, 
‘director’ em Portugal da área de People & Performance, 
Legal & Compliance , para logo explicar: «A nossa estra-
tégia de sustentabilidade baseia-se em três áreas prio-
ritárias: 1 – Moldar o futuro da mobilidade com baixas 
emissões (a LeasePlan está empenhada em assumir um 
papel de liderança na transição dos motores de combus-
tão interna para motores alternativos, e para isso estabe-
lecemos o objetivo de alcançar zero emissões líquidas 
da nossa frota até 2030). 2 – Reforçar a contribuição para 
o bem-estar da sociedade (áreas como diversidade e 
inclusão no local de trabalho, desenvolvimento profis-
sional das pessoas, gestão responsável de fornecedores 
e clientes, programas de segurança para os nossos con-

dutores, iniciativas comunitárias voluntárias e angaria-
ção de fundos de solidariedade). 3 – Reduzir o impacto 
ambiental (queremos dar o exemplo, aumentando a 
proporção de energia renovável utilizada no negócio). 
Além disso, temos investido no digital para ajudar a au-
mentar a eficiência, melhorar a segurança dos conduto-
res e criar modelos de negócio e serviços que permitam 
gerir os veículos à distância de um clique. Exemplos: o 
lançamento em 2020 do My Fleet – portal para gestores 
de frota, para ‘reporting on-line’, que simplifica a gestão 
e dá aos clientes maior autonomia e controlo sobre os 
dados da frota; a ‘app’ LeasePlan, ferramenta completa 
de ‘self-service’ que disponibilizamos desde 2018, ponto 
de contacto único para tudo o que está relacionado com 
assistência, manutenção e serviços automóvel; e o Photo 
Tool, nova funcionalidade para descomplicar o envio da 
informação necessária em caso de sinistro, deixando de ser 
preciso a deslocação a uma oficina para a peritagem.
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A responsável assinala ainda que «com a crescente pro-
cura pela mobilidade elétrica», continuam «a desenvolver 
estudos que demonstram quais os fatores que tornam os 
automóveis elétricos ou híbridos mais interessantes do 
que os tradicionais». Têm ainda uma solução elétrica, que 
considera «muito completa», o Start Electric, «que vai para 
além dos aspetos relacionados com o veículo, pois inclui 
carregador, veículo a combustão para necessidades extra e 
um cartão a partir do qual o utilizador pode fazer os carre-
gamentos, seja em casa ou na rede pública», explica.
Filipa Moreno faz notar que, «em linha com as tendências 
internacionais, e de acordo com o Mobility Insights Report, 
que a LeasePlan lançou recentemente, os veículos elétricos 
estão em destaque no panorama nacional, sendo Portugal 
o país do relatório com a atitude mais positiva, com 77% dos 
portugueses a acreditarem que em 2030 a maioria dos no-
vos veículos serão elétricos ou com emissões zero». Desta 
forma, explica, «observa-se a crescente adesão ao mercado 
de automóveis elétricos através da sua popularização e o 
crescente interesse pelos benefícios por parte da popula-
ção, estando as empresas na liderança». Para a responsá-
vel, «o maior obstáculo é a infraestrutura de carregamento 
público, que não tem acompanhado a procura e condicio-
na o crescimento». Assim, «consciente deste constrangi-
mento e da necessidade de o combater, a LeasePlan, com 
o parceiro de carregamento inteligente PowerD, lançou o 
ChargeUpNow, iniciativa global que apela aos responsá-
veis políticos locais e nacionais para implementarem reco-
mendações específicas para assegurar uma infraestrutura 
de carregamento universal, acessível e sustentável». 
A LeasePlan tem uma política de responsabilidade corpo-
rativa que «prevê o envolvimento de todos nos vários tipos 
de iniciativas que vai desenvolvendo», diz Filipa Moreno. 
E acrescenta: «A nossa missão é ter um papel ativo na pro-
moção do bem-estar das nossas pessoas, da sua família 
e da sociedade em geral, incorporando na nossa atuação 
comportamentos social e ambientalmente responsáveis.  

Os principais pilares de atuação passam por ajudar a mol-
dar o futuro da mobilidade com baixas emissões, reduzir 
globalmente o nosso impacto no ambiente e fortalecer o 
nosso contributo para o bem-estar da sociedade. Para este 
efeito, destacamos a transição da frota interna para uma 
modalidade mais amiga do ambiente, com a adoção de 
modelos híbridos ‘plug-in’ e 100% elétricos, e a promoção 
de uma atitude responsável na utilização dos recursos do 
escritório. Por outro lado, colaboramos com instituições de 
solidariedade social como EPIS, GRACE e Refood Oeiras,  
procurando sempre envolver as nossas pessoas. Com este 
objetivo, foi constituído um grupo de trabalho multidisci-
plinar que pensa e define as iniciativas de responsabilida-
de corporativa e o respetivo plano de comunicação.»
Com cerca de 8.500 colaboradores divididos por 30 países, 
a LeasePlan tem em Portugal 360, que a partir dos escritó-
rios de Lisboa e Porto asseguram o acompanhamento aos 
clientes a nível nacional. Filipa Moreno partilha que «a 
transformação digital já é uma realidade na LeasePlan» 
e que estão a posicionar-se «para oferecer aos clientes 
as melhores e mais inovadoras soluções de mobilidade 
através de uma experiência totalmente digital. Encarando 
o futuro como uma prioridade no presente». Destaca, por 
outro lado, «a forte cultura de resultados e um ambiente 
de trabalho dinâmico, desafiante, participativo e informal». 

«Queremos 
construir uma 
empresa de 
futuro que 
equilibre as 
necessidades 
das pessoas, do 
planeta e dos 
rendimentos», 
diz Filipa 
Moreno, da 
LeasePlan.
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EM FOCO

Susana Bandarrinha destaca que «numa 
altura em que o planeta está em transfor-
mação, a everis NTT DATA Portugal tem 
consciência da sua responsabilidade e 
do seu compromisso com a sociedade».

everis NTT DATA

Fazer a diferença
Na everis, uma consultora de negócios e tecnologia do 
Grupo NTT DATA, «a tecnologia é um fator chave para a 
sustentabilidade», diz Susana Bandarrinha, ‘sustainability 
officer’ em Portugal. Ou seja: «A tecnologia funciona como 
uma alavanca para a implementação de soluções com pro-
pósito, inclusivas, e mais sustentabilidade. A everis NTT 
DATA assume-se como um ator principal neste processo 
de transformação e transição digital, através de soluções 
empresariais que façam a diferença nas organizações e na 
sociedade, de acordo com a estratégia de sustentabilidade 
das organizações com que trabalhamos», assinala.
Susana Bandarrinha destaca que, «com o planeta em trans-
formação, a everis NTT DATA Portugal tem consciência da 
sua responsabilidade e do seu compromisso com a socieda-
de», e explica: «A sustentabilidade em todas as dimensões 
(económica, social e ambiental) é parte da nossa estratégia, 
desde sempre. A nível internacional, foram definidos seis 
objetivos de desenvolvimento sustentável prioritários, que 
localmente convergem em quatro pilares de intervenção: 
crescimento económico, inclusão, educação e ambiente, 
pilares muito presentes no nosso dia-a-dia, nas iniciativas e 
nos projetos de inovação que desenvolvemos e no critério 
que usamos no apoio a iniciativas e organizações.»
Desde a sua génese que a consultora «tem por princípio de-
volver à sociedade aquilo que recebe dela, o talento», assi-
nala a responsável, explicitando: «Para além da fundação, 
que todos os anos lança o prémio para empreendedores, 
no valor de 60 mil euros, apoia organizações ou projetos 
que convergem nos seus pilares prioritários a nível local», 
já referidos. Deixa três exemplos: «Primeiro, dotar as orga-
nizações sociais de melhores ferramentas – para que atin-
jam de forma mais eficiente os objetivos e aumentem o seu 
impacto, lançámos o programa Mais Impacto no início de 
2021, e ao longo do ano vamos ajudar organizações sociais 
a otimizarem ações de angariação de fundos e campanhas, 
através da implementação da plataforma Non Profit Cloud, 
da Salesforce, parceira estratégica do programa. Segundo, 
criar valor ao aproximar o desenvolvimento científico das 
necessidades do mercado – colaboramos desde 2013 com 
o Instituto Superior Técnico, num projeto ‘pro-bono’ que se 
consubstancia no programa Lab2Market; aí, estudantes e 
investigadores do instituto são acompanhados por consul-
tores para tornar os seus projetos de investigação e as suas 
patentes em algo que possa ser comercializado, para apor-
tar verdadeiro valor ao mercado e à sociedade. Terceiro, 
avaliação de impacto social: nos últimos anos, realizámos 
inúmeros projetos de consultoria ‘pro-bono’ neste âmbito, 
sendo o mais recente feito para a Just a Change, uma asso-
ciação sem fins lucrativos que reconstrói casas de pessoas 
carenciadas em Portugal, e para a qual desenvolvemos um 
modelo de medição de impacto que avalia os resultados 
das suas intervenções na vida dos beneficiários.» 

Susana Bandarrinha defende que «a sustentabilidade é 
um tema atual e as empresas, independentemente da sua 
dimensão, começam a traçar aí o seu caminho, através da 
oferta de produtos/ serviços mais sustentáveis e trabalhan-
do processos e políticas internas, no sentido de rever o im-
pacto da sua atuação em toda a cadeia de valor». Mais: «As 
empresas, inclusive, começam a abordar o tema de forma 
integrada, não se focando só em temas ambientais, mas 
olhando de forma holística para os desafios presentes em 
todas as vertentes – económica, social e ambiental. Por últi-
mo, começa-se a assistir à alteração no comportamento dos 
consumidores, que preferem adquirir soluções mais sus-
tentáveis, obrigando empresas e marcas a reformularem a 
oferta, o que gera um ciclo virtuoso a favor de um planeta 
mais verde e de uma sociedade mais equilibrada.»
Integrando o Grupo NTT DATA, que atua em mais de 50 
países, a everis Portugal tem mais de 1.300 colaboradores, 
sendo a perspetiva continuar a crescer e contratar ao longo 
de 2021. Susana Bandarrinha diz que nasceram «com o pro-
pósito de ser uma companhia de gente boa e boa gente», 
adiantando: «Isto é o que nos tem feito criar esta história de 
sucesso. Procuramos pessoas com atitude, motivadas pelo 
trabalho em equipa, entusiasmadas com a inovação e a 
vanguarda tecnológica, que tenham interesse em empreen-
der e desenvolver competências no seio da companhia.»
Destaca ainda iniciativas internas, «que visam partilhar ex-
periências, inspirar à ação e influenciar os colaboradores 
para decisões mais conscientes, por exemplo, as Responsi-
ble Talks, com oradores externos». A frota é 90% híbrida ou 
elétrica, eliminaram os plásticos de utilização única e estão 
a oferecer aos colaboradores um ‘kit’ de aniversário ‘zero 
waste’ para promover estes princípios fora do ambiente de 
trabalho.
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Unipartner

Inovação digital

«A sustentabilidade é um tema que nos acompanha na 
Unipartner desde o início», explica Fernando Reino da 
Costa, o ‘chief executive officer’ (CEO) desta empresa 
de serviços tecnológicos que conta com mais de 260 
consultores distribuídos a nível nacional e ainda com 
uma equipa em Espanha, tendo projetos em vários 
países Europeus, como Espanha, França e Alemanha. O 
responsável adianta ainda: «Temos a visão de crescer 
de forma sustentável à medida que acompanhamos e 
apoiamos os clientes a ultrapassar os seus desafios de 
negócio e transformação digital. Para além de investir-
mos em chegar às pessoas através da excelência dos 
nossos serviços, estamos comprometidos a promover 
o bem-estar, a responsabilidade social e a sustentabi-
lidade, sobretudo através da inovação digital. Acredi-
tamos que as empresas vencedoras serão as que apos-
tarem na transformação digital e na inovação aliada à 
sustentabilidade, ou seja, que recorram a soluções efi-
cazes ao nível do negócio, mas com uma preocupação 
ambiental e socialmente responsável. No sector em 
que nos inserimos, esta deve ser uma preocupação a 
ter em conta, pois com a quantidade de recursos e com-
petências digitais de que dispomos e temos ao nosso 
alcance existe uma oportunidade de fazer verdadeira-
mente a diferença. Contudo, sabemos que há um gran-
de caminho a percorrer.»
Fernando Reino da Costa reconhece que «a inovação 

aliada à sustentabilidade é um tema que tem sido 
alvo de algumas discussões», algo que considera po-
sitivo. «O digital pode ser um fator crucial para ajudar 
as organizações e as pessoas a construir um mundo 
melhor. Logo, a inovação relaciona-se na medida em 
que é preciso pensar em criar novas abordagens, no-
vos produtos e novas soluções, para diferentes secto-
res, de forma consciente. Isso implica conhecimento, 
mas sobretudo uma flexibilidade no pensamento. 
Deste modo, tentamos que esta preocupação se man-
tenha presente no nosso trabalho quotidiano. Por um 
lado, incutimos nas soluções que criamos para os 
clientes o cuidado com as questões ambientais como 
também de evolução das equipas. Por outro lado, in-
cutimos essas preocupações nas medidas internas 
da Unipartner.»
O responsável partilha ainda que «existem inúmeras 
iniciativas que unem a tecnologia e a sustentabilidade, 
o que comprova a importância da tecnologia no apoio 
a questões como o combate às alterações climáticas». E 
destaca: «A Unipartner aderiu recentemente ao movi-
mento internacional Digital With Purpose, do qual nos 
orgulhamos de fazer parte desde o início. É uma inicia-
tiva que une a inovação digital e a sustentabilidade, e 
que destacamos pela sua importância e também pelo 
alcance à escala global. Para além disso, fazemos  par-
te da Aliança de Parceiros da Microsoft, que atua nos 

«O digital pode ser um fator crucial para ajudar as organizações e as pessoas
a construir um mundo melhor», assinala Fernando Reino da Costa,
da Unipartner.
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domínios da requalificação das pessoas, da sustenta-
bilidade ambiental, da diversidade e da inclusão e do 
uso ético de tecnologias como a inteligência artificial. 
A ação interna da Unipartner foca-se em três vértices: 
pessoas, planeta e crescimento. Trabalhamos de forma 
a garantir que temos em prática programas que permi-
tem reduzir as desigualdades e dificuldades sociais na 
comunidade, ao mesmo tempo que contribuímos para 
um mundo mais verde.»
Referindo-se à pandemia, Fernando Reino da Costa diz 
que, «curiosamente, veio despertar uma sensibilidade 
para estas questões individualmente e nas empresas». 
Explica: «Este despertar aconteceu sobretudo quando 
começou a ser notório o impacto, positivo, do teletra-
balho ao nível da redução das emissões de CO2. Para 
além disso, temos cada vez mais acesso a informação 
fidedigna e científica sobre o estado do planeta, que 
nos ajuda a perceber o que podemos fazer para con-
trariar tendências negativas e fazer a diferença nesta 
e nas próximas gerações. Acredito que o futuro será 

positivo e que juntos, pessoas e organizações, seremos 
capazes de fazer a diferença no combate às alterações 
climáticas, sobretudo se pusermos a inovação digital e 
a evolução tecnológica ao dispor de todos.»
A Unipartner aposta em «pessoas com diferentes perfis, 
idades e níveis de qualificação», diz ainda o respon-
sável, salientando: «Fazemos uma grande aposta na 
formação de jovens de elevado potencial, através das 
nossas academias tecnológicas, com o objetivo de vi-
rem a reforçar as nossas equipas e continuarem o seu 
percurso profissional connosco.» Quanto ao envolvi-
mento das pessoas nestes temas, acredita que «tem de 
começar pela liderança». Ou seja: «Se existir uma lide-
rança para a sustentabilidade, isso reflete-se na cultura 
da organização. Na Unipartner, tentamos envolver os 
colaboradores através de uma cultura de proximidade, 
o que implica estarem a par das iniciativas em que a em-
presa está empenhada, ao nível da sustentabilidade e 
da responsabilidade social, além de promovermos dis-
cussões entre as equipas sobre estas questões.»

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO
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Isabel Augusto, da Green Media, 
defende que «a rota para a 
sustentabilidade vai precisar de ser 
traçada», e «quanto mais célere for, 
mais rápido e menor será o impacto 
no meio ambiente, a cada dia, mês, 
semestre, ano».

Green Media

Um programa
de sustentabilidade

Isabel Augusto, diretora da agência de imagem e co-
municação Green Media e fundadora do seu programa 
de sustentabilidade, refere-se a este projeto explican-
do que tem como visão «ajudar a empresa a identificar 
a sua rota para a sustentabilidade e evolutivamente 
acompanhar a sua transição gradual». Mais: «Assenta 
em prioridades de atuação, diversidade de iniciati-
vas e regularização do mapa de ação em iniciativas 
concretas, com contributo e impacto. Por este motivo, 
divide-se em três fases: a Think Green que identifica 
a atividade da empresa, o impacto, as iniciativas vol-
vidas no passado e os próximos passos e objetivos 
para continuar a transformação empresarial para a 
sustentabilidade. Com o contributo dos elementos do 
comité de sustentabilidade escolhidos e em conformi-
dade com a metodologia do programa. A Go Green e a 
Be Green já são fases de operação no terreno, métricas 
e resultados e comunicação dos próximos objetivos, 
claramente com focos distintos e espaçados no tempo 
conforme a estrutura e a capacidade da empresa.»
Para a responsável, «inovação e tecnologia não são os 
únicos motores da sustentabilidade; são importantes e, 
quando existem, muito significativos, mas nem sempre 
existem ou estão ao alcance imediato de investimento 
das empresas». Por essa razão, explica, «procuramos 
preparar a transição para a economia circular com um 
grande contributo em todas as outras áreas de inter-
venção e criar uma consciência ‘eco’ na organização e 
na equipa com várias iniciativas de desenvolvimento 
e adaptação ao tema». No fundo, «sustentabilidade é 
uma necessidade real do mercado e dos consumido-
res, mas não chega fazer isolada ou internamente al-
terações pontuais – é necessário um correto reconhe-
cimento do valor e do impacto destas alterações, de 
preferência externas à organização», explica. 
A diretora da Green Media destaca nas práticas da 
agência «dois tipos de iniciativas, as de grande inves-
timento tecnológico e subsidiário e as de promoção 
interna para uma sensibilização aos recursos huma-
nos da filosofia ‘eco-friendly’». E continua: «Depois 
existem produtos ou gamas específicas ‘eco-testing’ 
e algumas práticas conjuntas de partilha entre, ainda 
muito poucos, sectores de atividade e/ ou grupos de 
produção. No programa de sustentabilidade disponi-
bilizamos o chamado ‘Grande Dossier para a Susten-
tabilidade, com mais de mil iniciativas possíveis de 
implementação e de acordo com diferentes objetivos 
flexíveis para adaptar ao estádio em que se encontra 
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cada empresa no seu plano de sustentabilidade.» 
A Green Media, enfatiza Isabel Augusto, «já é ‘green’ 
há 16 anos», e acrescenta: «Sempre nos rodeámos de 
colaboradores com um ‘green spirit’ genuíno e bem 
vincado, pelo que não houve grande dificuldade no 
tema. Por outro lado, trabalhamos no mercado com 
muitos ‘players experts’ no seu sector – os elementos 
do comité, as empresas parceiras de serviços diver-
sos e/ ou com produtos específicos com muitos anos 
no ramo de atividade, com um excelente currículo de 
experiência e com um conhecimento intrínseco que 
é uma mais-valia na capacidade técnica da atividade. 
Esse contributo é partilhado e é também uma grande 
aprendizagem, constante.»
Com o escritório em Lisboa, na Rua Castilho, a Green 
Media opera a nível nacional e internacional, acom-
panhando as necessidades dos seus clientes. Isabel 
Augusto, que sempre liderou a agência, frisa que «a 

meta para a sustentabilidade está precisamente na 
liderança», acrescentando: «Hoje ou no próximo ano, 
a rota para a sustentabilidade vai precisar de ser tra-
çada. Quanto mais célere for o início desta atividade, 
mais rápido e menor serão o impacto e o dano deixa-
do no meio ambiente, a cada dia, mês, semestre, ano. 
Há exemplos incríveis de alterações e resultados ex-
traordinários a acontecer, em Portugal e fora do país, 
o que nos enche de orgulho e inspiração. O programa 
de sustentabilidade que criámos visa ajudar as em-
presas a identificar a sua rota para a sustentabilida-
de, preparando-as para a performance no futuro e já 
na era da economia circular. É muito mais completa e 
profunda, exigente e global. Esta visão, a diversida-
de e a capacidade de implementação, com eficácia e 
eficiência, em cada etapa do processo, são não só os 
pontos críticos de sucesso do programa como prova-
velmente os que nos diferenciam.» 

SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO



44 JULHO | AGOSTO 21

N uma era onde é cada vez mais difícil 
separar o tempo de trabalho do de 
descanso, é importante não esque-
cer que este último é tão ou mais 

importante que o primeiro.
O «direito ao repouso e aos lazeres», constitu-
cionalmente protegido e que encontra reflexo no 
Código do Trabalho, permite que o trabalhador, 
em determinados períodos, recupere do desgas-
te físico e psíquico do trabalho, bem como dispo-
nha de tempo útil para si próprio e para as suas 
atividades extralaborais.
Durante estes períodos de repouso, o trabalha-
dor, em princípio, deverá beneficiar do muito 
falado «direito à desconexão». Embora este não 
tenha, ainda, reflexo expresso em legislação es-
pecífica (na aceção que, por exemplo, encontra-
mos em França), é subentendido que, durante o 
repouso do trabalhador, o empregador não po-
derá «importuná-lo» com temas profissionais, de 
modo a garantir que o descanso e o lazer sejam 
efetivamente respeitados. É também pressupos-
to deste «direito à desconexão» que o trabalha-
dor possa recusar-se a atender a chamada ou a 
responder à solicitação do seu empregador, sem 
que tal tenha qualquer consequência negativa 
para si, nomeadamente em matéria disciplinar.
São diversos os estudos que mostram o potencial 
de interferência negativa das TIC (tecnologias de 
informação e comunicação) no equilíbrio traba-
lho/ vida pessoal e na possibilidade de recupe-
ração do desgaste mental e físico causado pela 
atividade profissional. Esta recuperação é essen-
cial para repor os níveis de energia e garantir o 
bem-estar e a produtividade. Passa por conse-
guir distanciar-se psicologicamente do trabalho, 
relaxar e dedicar-se a atividades diferentes que 

proporcionem oportunidades de aprendizagem 
e gratificação.
No entanto, em termos práticos, garantir o «di-
reito à desconexão» tem assumido uma difi-
culdade cada vez maior, na medida em que se 
presume que estamos sempre ‘on-line’ e dispo-
níveis. Este problema – que não é novo e para o 
qual o atual enquadramento legal possui algu-
mas respostas –, foi acentuado pelo esbatimento 
das fronteiras entre trabalho e descanso que se 
verificou por força dos sucessivos confinamentos 
e do regime imposto de teletrabalho, tendo surgi-
do bastantes relatos de trabalhadores cujos tem-
pos de descanso deixaram, pura e simplesmen-
te, de ser respeitados pelos empregadores (por 
exemplo, marcação de reuniões à hora de almoço, 
envio de solicitações depois do termo da jornada 
de trabalho). Por outro lado, o próprio trabalhador 
sente-se pressionado e compelido a responder às 
solicitações, com medo de eventuais represálias 
que tais ausências de resposta possam gerar, igno-
rando, assim, um direito que lhe é constitucional-
mente garantido. É neste contexto de necessidade 
de adequação do enquadramento legal às situa-
ções em que o direito ao descanso é comprimido 
nos seus limites, que se situa o atual debate jurídi-
co em curso em Portugal sobre o «direito à desco-
nexão», porquanto a inexistência de uma fronteira 
expressa em muitos casos entre aquilo que são os 
momentos de disponibilidade para o trabalho e 
os períodos de descanso impacta severamente na 
saúde e no bem-estar dos trabalhadores.
Entretanto, é importante adotarmos algumas me-
didas auto protetoras, como estabelecer horários 
e objetivos diários e respeitá-los, desligar os equi-
pamentos eletrónicos durante as horas destina-
das ao lazer e à família, e não ceder à tentação de 
estar constantemente a consultar a informação e 
as mensagens que nos chegam através dos mais 
diversos canais. 

Tempo de descanso
GESTÃO RH

Em termos práticos, garantir 
o «direito à desconexão» tem 
assumido uma dificuldade cada 
vez maior, na medida em que se 
presume que estamos sempre 
‘on-line’ e disponíveis.

OPINIÃO

Marina Costa Cabral
Associada Sénior da Vieira de Almeida (VdA)
www.vda.pt/pt
Isabel Paredes
Partner e Chief Psychologist da SHL Portugal
www.shl.pt
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   OUTSOURCING DE PESSOAS

Atender às necessidades do mercado
Atualmente, quando abordamos um qualquer tema, é 
quase impossível dissociá-lo da Covid-19. A pandemia 
veio provar a capacidade de adaptação da Egor Outsour-
cing a uma nova realidade, em que colocamos todos os 
colaboradores, cujas funções eram compatíveis, em tele-
trabalho, sem perda de produtividade para os clientes e 
melhorando significativamente os índices de absentismo. 
Demonstrámos cabalmente aos clientes/ parceiros as 
vantagens da utilização do ‘outsourcing’, destacando-se 
a partilha de riscos, a especialização das nossas pessoas 
e a flexibilidade na gestão dos serviços e a consequente 
rapidez de resposta. Vantagens que, aliadas ao facto de 
as relações com os clientes serem de verdadeira parceria, 

O impacto da pandemia
OUTSOURCING

Também ao nível do ‘outsourcing’, quer de pessoas, 
quer de serviços, a pandemia fez sentir o seu impacto. A 
gestão do trabalho remoto e a aceleração dos processos 
de digitalização ganharam destaque. Mas não só. Aqui, 
apresentamos os testemunhos de líderes em empresas 
que neste âmbito têm estado na linha da frente.
Recolha: Redação human

permitiram a manutenção das atividades e o surgimento 
de novas áreas de negócio.
O ano de 2020 foi de crescimento para a Egor e o tempo 
atual é de aposta na continuidade do crescimento que 
assenta em dois vetores: os nossos colaboradores e a es-
pecialização em novos sectores.
Nos nossos colaboradores, apostamos fortemente na 
formação, para dotá-los de novas competências e para 
estarem permanentemente atualizados, com o objetivo 
de terem uma carreira dentro da área de atividade que 
escolheram, garantindo taxas de permanência e fideliza-
ção elevadas. A crescente especialização que as novas 
profissões exigem tem o efeito positivo da necessidade de 
apostarmos cada vez mais na formação, garantirmos as 
melhores condições de trabalho com respeito pelo ‘work-
-life balance’, um trabalho de continuidade e crescimento 
profissional, permitindo ao mesmo tempo oferecer ser-
viços especializados de qualidade. A nível da oferta aos 
clientes, reforçámos as equipas, proporcionando uma di-
versidade de serviços, geridos por profissionais altamente 
qualificados e experientes. Destaca-se a nossa aposta em 
sectores, com novas áreas, nomeadamente a da Educação 
(Education Partners, 2020) e o relançamento das da Saúde 
(MedOut, 2019) e Tecnologias da Informação (EgorTech, 
2021), atendendo às necessidades do mercado.
Adicionalmente, para garantir a sustentabilidade do cres-
cimento, reforçámos as equipas de recrutamento para en-
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contrarmos os melhores profissionais (é um dos maiores 
desafios) e continuamos permanentemente a melhorar os 
processos coma utilização das tecnologias mais recentes.
Se a pandemia testou a nossa capacidade de adaptação 
e resiliência, estamos conscientes de que os desafios que 
nos colocamos de crescimento e especialização vão exigir 
das nossas equipas uma forte motivação e um forte espí-
rito de equipa e entreajuda. A simbiose entre os nossos 
colaboradores mais experientes e novos elementos de 
elevado potencial dá-nos a garantia de que vamos atingir 
com êxito o nosso desiderato e continuar a fazer jus ao 
nosso lema: «Egor – Shaping the Future».

António Matos, Diretor Executivo da Egor Outsourcing Norte

Gerir equipas em tempos «diferentes»
‘Outsourcing’ é um dos serviços da Pessoas e Sistemas, 
uma solução estratégica de gestão que apoia na rentabi-
lização de processos, externalizando projetos, serviços ou 
áreas e potenciando o desempenho da organização. Da-
mos resposta em diferentes contextos, e neste momento, 
com mais de 50 colaboradores no cliente, apoiamos áreas 
muito distintas, como o sector industrial e a hotelaria. 
Para ter equipas estáveis e motivadas há que apostar nas 
pessoas: é o princípio base. O acompanhamento diário e a 
relação com os nossos colaboradores promovem estabili-
dade nos nossos serviços e têm garantido a continuidade 
de vários projetos e colaboradores. Usamos como estraté-
gia o diagnóstico e o acompanhamento da atividade, para 
conhecer bem a dinâmica e apresentar soluções e aconse-
lhamento para a rentabilização dos recursos. 
Em tempos de pandemia, gerir pessoas no terreno, cujas 
atividades não se coadunavam com o teletrabalho, foi de-
safiante. Medo, tensão, incerteza, foram sentimentos com 
que tivemos de lidar diariamente: manter as pessoas está-
veis e ao mesmo tempo protegidas.
As restrições da pandemia traduziram-se numa «revolu-

ção» de processos e formas de estar. Quem acompanha, 
coordena ou lidera equipas de trabalho, sabe que um 
dos maiores desafios foi, desde o início, lidar com as in-
dividualidades, com os medos de cada um, e lidar com 
circunstâncias que eram completamente novas. A coorde-
nação do ‘outsourcing’ teve de se preparar, estudar toda a 
informação e a legislação sobre as restrições e as medidas 
a garantir. Era preciso manter a calma nos grupos de traba-
lho e mostrar um aparente domínio nas matérias.
Pela exigência e pela especificidade de serviço que os 
nossos colaboradores desempenham, e não sendo possí-
vel o teletrabalho, asseguramos sempre, em sintonia com 
os clientes, o fornecimento de máscaras, o desfasamento 
de horários, testagens frequentes e distanciamento físico, 
sensibilizando para a prevenção e a redução do risco de 
contágio. Orgulhamo-nos da muito baixa taxa de infeções 
e dos números de absentismo sem grande relevância.
A adaptação a esta «nova» realidade, que parece ter vin-
do para ficar, só foi possível pelo estímulo do trabalho 
em equipa, pela flexibilidade de cada um na adaptação 
à mudança, e também pela imensa vontade em ajudar a 
relançar as empresas. Adaptámo-nos com consciência e 
responsabilidade, garantindo que os resultados, os obje-
tivos e as expectativas do cliente fossem satisfeitos. Mais 
do que isso, quando somos o recurso externo de que o 
cliente precisa para manter um determinado nível de es-
tabilidade, temos ainda mais responsabilidade, na gestão 
das pessoas, na otimização de processos, só possível pe-
las relações de confiança com clientes e colaboradores. 

Filipa Pires, Manager da Pessoas e Sistemas

Profissionalismo e bom-senso
Em momentos de maior instabilidade económica existe 
sempre uma tendência de incremento do ‘outsourcing’ 
e, simultaneamente, uma diminuição a nível de recruta-
mento e seleção, e assim seria se a pandemia «apenas» 
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afetasse a economia e não estivéssemos a falar de tec-
nologias de informação (TI). A pandemia, para além de 
muitos outros efeitos, forçou uma maior digitalização das 
empresas e, sobretudo, globalizou. Globalizou a identifi-
cação de talentos e quebrou regiões e fronteiras no que 
diz respeito ao local de trabalho de um recurso tecnológi-
co com perfil escasso, e Portugal é uma boa fonte desses 
recursos. Portanto, os nossos desafios tornaram-se maio-
res e em maior escala, e isso traduz também o incremento 
do serviço de ‘outsourcing’ na AkaPeople.
Este aumento de procura, e simultaneamente escassez de 
talentos, mantem-nos alinhados com a nossa estratégia e 
o nosso propósito, desde a nossa génese: a preocupação 
genuína e a transparência com os nossos colaboradores. 

Não é fácil manter cultura, ‘mindset’ e valores, especial-
mente à distância, mas se acreditarmos que são esses 
valores e essa cultura que nos mantêm unidos e dife-
renciam a nossa atuação e o posicionamento nos nossos 
clientes, percebemos que estamos no caminho certo.
Gerir pessoas é a segunda tarefa mais difícil do mundo, 
porque a primeira é educar os filhos, mas não são as pes-
soas que são difíceis, são as suas expectativas, as suas 
ambições e ajustar a gestão das expectativas no contex-
to de uma equipa e de uma empresa. No ‘outsourcing’, e 
fruto de uma maior distância física e profissional, agudi-
za a situação e incrementa dificuldades a uma equação 
complexa. Resolvemos essa equação quando, de facto, 
nos colocamos no lugar do outro, chefia ou subordinado, 
quando humanizamos tarefas e atividades da empresa 
sem perdermos o foco em resultados e no crescimento do 
negócio. Quando usamos profissionalismo e bom-senso.
Na AkaPeople, é essa a grande diferença que permite 
continuarmos a crescer mesmo em momentos de crise 
e que mantem as nossas equipas motivadas, que per-
mite aos nossos clientes, sejam de ‘outsourcing’ ou não, 
saberem que irão ter um parceiro de rigor, transparência 
e preocupado também com o seu negócio. O futuro do 
‘outsourcing’ continuará favorável, os desafios vão ser 
significativamente maiores, não só em termos de iden-
tidade dos recursos humanos, mas da própria retenção 
do melhor talento. Não basta criar pseudo pactos de per-
manência para reter talento, é preciso realmente formar, 
acrescentar valor e saber motivar. O trabalho remoto 
trará novas oportunidades, mas também risco associa-
do, de ‘compliance’ e de segurança, e ter fornecedores 
que sejam capazes de cumprir os requisitos legais e que 
informem das suas práticas contratuais e de gestão de 
pessoas tornar-se-á imperativo em parcerias de sucesso. 

Pedro Mota, Chief Executive Officer (CEO) da AkaPeople – Also 
Known as People

‘Outsourcing’: porque existe e para que serve? 
As empresas utilizam o ‘outsourcing’ para externalizar os 
serviços não ‘core’ a um especialista. Por exemplo, uma em-
presa de telecomunicações externaliza o ‘customer care’, as 
instalações dos serviços em clientes, a resolução de avarias, 
os projetos de IT [tecnologias e de informação], entre ou-
tros, focando-se onde pode fazer a diferença (desenvolvi-
mento de produto, arquitetura da infraestrutura e gestão de 
toda essa máquina). Esta é a realidade de muitas empresas 
em Portugal, que começaram por externalizar a limpeza, 
passando para os transportes e as entregas, por exemplo. 
Iniciando com este tipo de serviços com pouca especializa-
ção, perceberam o potencial de contratar os especialistas e 
evoluíram para serviços especializados,  caso dos sistemas 
e tecnologias de informação. Aqui, tanto projetos de curta 
como de longa duração são tidos em consideração, ou en-
tão de manutenção dos sistemas existentes, sendo os bene-
fícios bastante diretos. Num projeto, a empresa apenas tem 
de se focar na qualidade da entrega (os temas relacionados 
com os recursos estão do lado da prestadora do serviço). No 

António Matos
Diretor Executivo da Egor Outsourcing Norte

Pedro Mota
Chief Executive Officer (CEO)
da AkaPeople – Also Known as People

Filipa Pires
Manager da Pessoas e Sistemas

Vasco Leitão
Senior IT Director da Multipessoal
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caso do IT, onde a escassez de recursos é notória, o proble-
ma agrava-se, pois o custo de ter um colaborador altamente 
especializado nos quadros é muito elevado e nem sempre 
a empresa necessita a 100% de um especialista. Assim, atra-
vés do ‘outsourcing’, e dependendo da necessidade, pode 
ter à disposição um especialista que intervém quando ne-
cessário e só pagará a sua atuação (ele pode estar presente 
ou intervir de forma remota).
Com a pandemia, muitas empresas viram-se forçadas ao 
teletrabalho, onde os especialistas em ‘outsourcing’ de IT 
foram pioneiros. É frequente profissionais de IT trabalha-
rem em projetos internacionais, não sofrendo grande im-
pacto no seu dia-a-dia.
Os benefícios do ‘outsourcing’ não se ficam por aqui:  o 
colaborador também tem vantagens; numa empresa es-
pecialista tem acesso a uma progressão de conhecimento 
superior, ao mesmo tempo que tem oportunidade de par-
ticipar em diversos projetos e está integrado numa equipa 
onde se fala a mesma linguagem. Do lado das empresas 
existem também vantagens, sobretudo na otimização de 

custos. Isso verifica-se em várias vertentes, pois fica a cargo 
da prestadora o recrutamento, a formação e a gestão dos 
recursos humanos. A eficiência de escala das prestadoras 
faz com que o serviço seja fornecido sem interrupções e 
com custos operacionais mais baixos (equipas maiores e 
outros recursos podem a qualquer altura substituir).
Este é o caminho das grandes empresas e cada vez mais 
adotado pelas pequenas: foco no seu produto e no seu 
‘core’, deixando o resto para as que são especialistas.

Vasco Leitão, Senior IT Director da Multipessoal

Um modelo híbrido para o futuro
Agora, com quase um ano e meio de pandemia, consegui-
mos finalmente perceber o quanto o sector incrivelmen-
te se ajustou. Nunca, como nos dias em que vivemos, a 
necessidade de adaptação foi tão premente. Os ‘contact 
centers’, pela grande componente tecnológica agregada ao 
seu serviço, foram sem dúvida um dos sectores que mais 
rapidamente se adequou aos novos modelos de trabalho 
e gestão. Em contra relógio, foi necessário desenvolver fer-

OUTSOURCING
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ramentas que permitissem aos nossos colaboradores agi-
lidade na comunicação, prontidão na decisão, integração 
do novo modelo de trabalho e capacidade de criar proxi-
midade na distância que a pandemia impôs. Neste senti-
do, desenvolvemos o TalkIN, focado na resposta imediata 
a dúvidas, o HelpIN, em formato de fórum que permitisse 
a partilha de conhecimento independentemente da fun-
ção ou da geografia, e o MyTodo, que ajudasse os ‘team 
leaders’ a organizar e gerir melhor o seu dia-a-dia, centrali-
zando a informação relevante das suas equipas.
Verificou-se ser imperativo treinar a nossa atuação de 
uma forma ainda mais humana. A perceção das situa-
ções muda radicalmente consoante se esteja ou não em 
trabalho remoto. Questões tão simples como esperar por 
uma resposta têm um impacto completamente diferente 
quando estamos perto fisicamente. Um minuto no escritó-
rio não é sentido como um minuto em casa. Partindo des-
ta consciência, levámos a cabo formações customizadas 
à realidade do trabalho remoto, procurando apoiar a exe-
cução num ambiente totalmente diferente. Este desafio 
permitiu-nos não só renovar competências já consolida-
das como promover e desenvolver novas competências 
que correspondessem às novas necessidades.
Sentimos que este forte investimento na comunicação 
interna e no desenvolvimento de novas formas de traba-
lhar, tal como a proximidade da equipa de Direção com as 
equipas, tornou-nos mais fortes, mais preparados e mais 
confiantes para os desafios que diariamente continuamos 
a enfrentar. Apesar do reconhecimento do sucesso do que 
implementámos, não podemos, nem devemos, abrandar. 
O novo normal é um normal que muda a cada instante. 
É o imprevisível. Neste novo contexto, acreditamos que 
o futuro dos ‘contact centers’ passará por um modelo hí-
brido que se concretizará numa combinação entre o tra-
balho remoto e a presença regular na empresa. O ajuste 

e a reformulação dos espaços de trabalho e a adequação 
das ferramentas de trabalho serão ajustes indispensáveis, 
mas com mais de 27 mil colaboradores, 6.200 dos quais em 
Portugal, 68 ‘sites’ e presença em 17 países, pretendemos 
continuar a nossa expansão não só aqui como em novos 
mercados, nomeadamente nos Estados unidos.
Há 20 anos que apoiamos os clientes locais e internacio-
nais, suportados na nossa cultura corporativa, em que a 
gestão assenta em valores e num ADN humanista, inte-
grando uma forte dimensão social que garante a sustenta-
bilidade e a continuidade das nossas operações.
Esses valores serão necessariamente reajustados através 
de novas ferramentas e processos, mas o que nos torna 
únicos e o que nos une não mudará na sua essência. Os 
princípios fundamentais sobre os quais baseamos as nos-
sas decisões, as nossas ações e os nossos comportamen-
tos permanecerão os mesmos.

Zeinul Jamal, Sales & Operations Director da Intelcia Portugal

   OUTSOURCING DE SERVIÇOS

Estamos de facto preparados?
Quando se coloca a possibilidade de externalizar serviços 
numa empresa, sobretudo em estado de crise sanitária, 
estamos perante uma das decisões mais importantes para 
o gestor que tem essa responsabilidade.
A responsabilidade torna-se ainda mais acentuada quan-
do falamos de serviços na área de Recursos Humanos.
É fundamental ter em consideração não só os aspetos 
operacionais do processo, mas também a garantia dada 
pelo fornecedor dos serviços no que concerne à flexibi-
lidade, à transparência e à capacidade de adaptação e à 
resposta da solução apresentada. É crucial ainda assegu-
rar o cumprimento dos requisitos legais, nomeadamente 
na confidencialidade, na guarda e na proteção de dados.
A experiência do passado recente trouxe alguns indica-
dores inesperados, com um número significativo de em-
presas em dificuldades para o exercício da sua atividade 
normal e outras com recurso a soluções de teletrabalho.
Também aí a oferta dos serviços de ‘outsourcing’ soube 
adaptar-se, inovar, colaborando na melhoria contínua dos 
processos e na oferta de novas soluções, sendo na prática 
um verdadeiro parceiro de negócio. 
Nestas circunstâncias tão especiais, resultantes da crise 
pandémica, seria expectável que surgissem imponderá-
veis e obstáculos mais difíceis de ultrapassar. Um dos mais 
relevantes foi sem dúvida o volume significativo de diplo-
mas legais, naturalmente publicados tendo em conta os di-
ferentes cenários que se foram colocando, mas que de al-
guma forma contribuíram para as necessárias adaptações.
Tudo isto, e a forma como os nossos clientes souberam ul-
trapassar as dificuldades com que se depararam, permite-
-nos responder afirmativamente à questão inicial: sim, 
juntos estamos de facto preparados para dar respostas 
aos novos desafios das empresas.

Mário Caninhas Machado, Diretor de Outsourcing do Grupo SOFT

Mário Caninhas Machado
Diretor de Outsourcing do Grupo SOFT

Zeinul Jamal
Sales & Operations Director da Intelcia Portugal
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TI ao serviço dos departamentos de RH
As novas dinâmicas de trabalho remoto ou híbrido reque-
rem também novas ferramentas, capazes de assegurar 
uma gestão centralizada dos dados na ‘cloud’ e de promo-
ver uma dinâmica colaborativa assente no digital. Na área 
dos Recursos Humanos (RH), as tecnologias da informação 
(TI) podem facilitar o dia-a-dia das organizações ao apoiar 
processos de recrutamento e seleção, avaliação de desem-
penho ou ‘reskilling’ dos colaboradores, entre outros.
Uma das opções mais evidentes para otimizar estes pro-
cessos no contexto do «novo normal» é a utilização de 
‘softwares’ digitais oferecidos por terceiros. Um estudo 
da IDG de 2020 (www.idg.com/tools-for-marketers/2020-
-cloud-computing-study) concluiu que as empresas pla-
neavam investir 59% mais em ‘softwares’ de gestão SaaS 
(Software-as-a-Service) comparativamente a 2018.
Essa tem sido a principal aposta da Talentia Software: ofe-
recer soluções SaaS destinadas à gestão do rendimento 
financeiro e do capital humano, libertando os clientes de 
preocupações relacionadas com os sistemas de informa-
ção. As nossas soluções são responsivas e podem ser utili-
zadas em computadores, ‘tablets’ ou ‘smartphones’, o que 
permite uma gestão fluida dos processos financeiros e de 
RH, dentro ou fora do escritório.
As equipas dos nossos clientes que contam com este tipo 
de soluções de gestão de RH podem atualizar dados, as-
sistir a formações em ‘e-learning’ ou consultar as avalia-
ções de desempenho onde quer que estejam. Do mesmo 
modo, os profissionais de RH podem conduzir entrevistas, 
consultar informações sobre colaboradores ou submeter 
‘feedbacks’ de avaliação em qualquer momento e lugar.
Neste tipo de ‘software’, a Inteligência Artificial está ver-
dadeiramente ao serviço dos departamentos de RH, 
permitindo a implementação de funcionalidades como 
os ‘chatbots’, disponíveis 24 horas por dia, sete dias por 
semana, para responder às questões dos colaboradores.
No geral, entre as vantagens das soluções SaaS para RH 
encontramos: redução do tempo de instalação, configura-
ção e gestão; economia de custos associados à criação e ao 
licenciamento das soluções; escalabilidade, pela possibi-
lidade de aumentar o espaço ou acrescentar serviços sem 
ter de recorrer a um novo ‘software’; e utilização simples e 
intuitiva, que pode ser testada antes da aquisição.
Depois de um ano desafiante, e perante o enraizamento 
do que chamamos «novo normal», é fundamental que 
as organizações se mantenham atualizadas sobre como 
a tecnologia pode contribuir para aumentar a sua produ-
tividade e a sua resiliência. O ‘outsourcing’ de soluções 
digitais de gestão de RH pode ser um excelente contributo 
para a sua caminhada em direção à transformação digital.

Miguel Vergamota, Country Manager em Portugal
da Talentia Software

 

Trabalhar de uma forma diferente
A Covid-19 desencadeou uma mudança de paradigma em 
todas as áreas, principalmente na de Recursos Humanos, 
que teve de transformar muitos procedimentos e muitas 

ferramentas de trabalho para se adaptar e assegurar a con-
tinuidade dos negócios. No entanto, e como em qualquer 
situação complexa, após meses complicados importa pa-
rar para refletir sobre o que temos enfrentado para retirar 
lições que podem ajudar a a prosperar nesta nova fase.
Uma das grandes lições da pandemia é a demonstração 
de que podemos ser igualmente produtivos, indepen-
dentemente de onde estejamos. No novo contexto, com 
o teletrabalho de forma maioritária, o grande esforço dos 
profissionais nas suas organizações tem sido evidente. 
Além disso, nos meses mais difíceis em que tivemos de 
nos organizar a um «ritmo forçado» para implementar o 
teletrabalho, ficou comprovado que o nível de produtivi-
dade das empresas se manteve intacto, quebrando assim 
qualquer relutância em adotar este novo modelo.
Também percebemos que num ambiente digital diferen-
te é aconselhável investir em recursos capazes de dotar 
os colaboradores de ferramentas que permitem traba-
lhar de forma diferente. As empresas têm de preparar os 
colaboradores para o regresso ao trabalho, tanto remota 
como presencialmente, estabelecendo novos procedi-
mentos e sistemas que determinam, por exemplo, os pro-
cessos que podem ser realizados a partir de casa e os que 
exijam presença física. Esta transformação implica uma 
estratégia baseada na confiança e no compromisso entre 
organizações e colaboradores, promovendo também a 
formação de novas competências e novos conhecimen-
tos dos modelos necessários, de forma a que se consiga 
fazer coisas disruptivas, num ambiente cada vez mais 
digital.
De facto, se há outro aspeto que se tornou evidente nos 
últimos meses é que, para o sucesso neste novo contexto, 
é necessário ter tecnologias e soluções ‘cloud’ como prin-
cipal aliado. Muitas empresas utilizam soluções e serviços 
SaaS [Software as a Service] há vários anos para gerir os 
processos de salários e recursos humanos, mas o que se 
constatou com a pandemia foi a aceleração da digitaliza-
ção e a democratização do trabalho remoto.
Especificamente falando da área de Recursos Humanos, a 
utilização de soluções ‘cloud’, além de favorecer a inova-
ção e a troca de conhecimentos para detetar novos pro-
jetos de valor para o negócio, permitiu às empresas gerir 
aspetos críticos como o emprego e o trabalho temporário, 
novos regulamentos, registo de horários, legislação res-
peitante a igualdade, bem como fazer a gestão remota dos 
processos de ‘onboarding’ de novas contratações.

Patricia Santoni, Diretora Geral da Meta4, A Cegid Company

Papel das empresas de serviços RH
A pandemia destapou algumas necessidades e exigiu 
uma transição digital que tardava, mas que era inevitável. 
Reflexo disso, estes dois anos estão a ser bastante comple-
xos, especialmente para a área de Recursos Humanos das 
empresas, onde se deve responder a diversos desafios.
Categorizados em quatro áreas mais distintas, temos o 
desafio de garantir o cumprimento da legislação em vi-
gor (e que foi sendo alterada quase mensalmente, para 
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incluir ‘lay-offs’ e outros suportes necessários); promover 
a necessária reestruturação, seja de equipas e funções, 
seja de formas de trabalhar presenciais ou remotas, e 
de trabalhar no ‘reskilling’ das equipas, sempre com a 
exigência que o digital implica; manter os processos de 
contratação e integração de novos elementos em regime 
remoto, estimulando a retenção dos talentos para garan-
tir a competitividade; e por último, garantir que tudo flui 
sem fugas ou riscos de cibersegurança, com sistemas fiá-
veis e seguros, garantindo os princípios de privacidade 
de colaboradores e a manutenção do RGPD [Regulamen-
to Geral sobre a Proteção de Dados] da empresa.
Para a Seresco, estes dois anos estão a ser importantes 
para demonstrar que o nosso ‘outsourcing’ de serviços 
de processamento salarial, consolidado em platafor-
mas ‘cloud’ estáveis e seguras, ajuda os nossos clien-
tes a focarem-se no seu negócio, sem perderem tempo 
com tarefas morosas que podem ser externalizadas. E 
tranquilizando-os, por saberem que contam com uma 
equipa «extra» que de forma eficaz detém conhecimen-
to atualizado a nível de leis, regras e burocracias a serem 
cumpridas, nos ‘timings’ necessários, sempre mantendo 
o nível da observância das condições de cibersegurança 
e RGPD; e, acima de tudo, o mais fundamental para os co-
laboradores durante a incerteza que a pandemia trouxe: 
garantir a estabilidade financeira com o seu ordenado 
sempre no dia acordado.
Sentimos que as empresas fornecedoras de serviços de 
recursos humanos são hoje chamadas a ter um papel 
mais ativo e fundamental para os clientes: garantir que 
dão o suporte legal, administrativo e tecnológico neces-
sário para que os gestores de pessoas se concentrem em 
aceitar e enfrentar estes desafios com sucesso.

Rita Mourinha, Responsável da Seresco em Portugal

Formação: alterações e perspetivas
Os desafios associados à pandemia têm exigido às organi-
zações uma aposta na digitalização de processos e na flui-
dez dos mecanismos de comunicação e partilha remota 
de recursos. No mercado da formação profissional, estes 
desafios consolidaram-se numa evolução exponencial 
da componente ‘e-learning’ e na transformação digital da 
própria gestão da formação, da comunicação interna das 
equipas e da gestão documental dos projetos formativos.
Na B-Training, Consulting esta realidade traduziu-se numa 
elevada procura pelos serviços de consultoria ‘e-learning’, 
nomeadamente de instalação, customização e parametri-
zação de plataformas ‘e-learning’/ LMS e de conceção de 
cursos ‘e-learning’, aos quais aliámos diversos fatores ino-
vadores em termos de funcionalidades e potencialidades 
para os ambientes de aprendizagem em ‘e-learning’.
De forma articulada, registámos igualmente uma forte pro-
cura pelos nossos serviços de assessoria para implemen-
tação das práticas de gestão da formação em ‘e-learning’ 
ou de auditoria às práticas já implementadas de formação 
‘e-learning’, no sentido da integração de padrões de eleva-
da qualidade, enquadrados pelo Sistema de Certificação 
de Entidades Formadoras da DGERT.
Com o apoio concertado dos nossos serviços, as entida-
des conseguiram, de forma célere, criar condições opera-
cionais para otimizar a sua aposta na formação a distância, 
passando a dispor de uma estrutura técnica e pedagógica 
de suporte à formação ‘e-learning’, devidamente conso-
lidada por mudanças na forma de gerir, fazer e pensar a 
formação. Com efeito, em pleno alinhamento com as polí-
ticas e os processos definidos e instituídos com os nossos 
clientes, temos proporcionado às organizações uma evo-
lução das componentes tecnológicas e humanas associa-
das à formação ‘e-learning’, tendo por base as melhores 
práticas de gestão e conceção da formação a distância e o 
reforço das respetivas competências das equipas envol-
vidas. Neste processo de desenvolvimento de competên-
cias tem sido fundamental o contributo dos nossos cursos 
de Especialização Pedagógica dos E-Formadores para 
a Formação a Distância (inicial e avançado), bem como 
de outros que temos disponíveis e que, complementar-
mente, se focam na formação ‘e-learning’ e na liderança 
de equipas a distância, tais como: Plataforma Moodle: 
Especialização Técnico-Pedagógica, Criatividade em E-
-Learning: Conceção de Recursos Interativos, Desafios do 
Teletrabalho, Liderar Equipas a Distância.
Se a formação ‘e-learning’ era algo que se previa como 
sendo uma tendência de futuro para a formação profissio-
nal, hoje integra a realidade presente da maioria das orga-
nizações no país. Acreditamos que, mesmo num cenário 
de pós-pandemia, esta realidade marcadamente digital e 
tecnológica veio para ficar, exigindo um investimento cada 
vez maior na modernização e na inovação dos ambientes 
de aprendizagem em ‘e-learning’ e respetivos processos 
de gestão da formação.

Alda dos Santos Neves, Partner da B-Training, Consulting

Miguel Vergamota
Country Manager em Portugal
da Talentia Software

Rita Mourinha
Responsável da Seresco em Portugal

Patricia Santoni
Diretora Geral da Meta4,
A Cegid Company

Alda dos Santos Neves
Partner da B-Training, Consulting
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CEGID CONFIRMA AQUISIÇÃO 
DA TALENTSOFT
Está confirmada a aquisição da Ta-
lentsoft pela Cegid. Com 14 anos de 
experiência ao serviço de cerca de 
2.200 clientes em França, e em mais 
130 países e com soluções de ges-
tão do capital humano, a Talentsoft 
destacou-se rapidamente na Europa 
graças à excelência e ao foco na ex-
periência do utilizador, bem como 
pelo ‘know-how’ das suas equipas. A 
aquisição permite à Cegid acelerar a 
estratégia para servir os profissionais 
de recursos humanos e completar a 
sua gama de soluções.

POUPAR NAS DESPESAS DE 
EDUCAÇÃO
A Ticket Serviços está a apresentar 
soluções para poupança nas des-
pesas escolares através dos Tickets 
Infância, Educação e Ensino. Numa 
altura em que se começa a planificar 
as escolhas escolares do próximo ano 
letivo, reforça a divulgação dos seus 
produtos de educação para que cola-
boradores e empresas consigam uma 
poupança bastante significativa. Os 
benefícios sociais apresentados atra-
vés destes produtos abrangem o pa-
gamento de mensalidades escolares, 
formação, compra de livros, manuais 
e material escolar.

NOVA PLATAFORMA
DE E-LEARNING
Com o lançamento da sua nova pla-
taforma de ‘e-learning’, a B-Training, 
Consulting aposta na modernização, 
através da inovação no seu ‘design’ 
e ao nível das funcionalidades. A B-
-Training, Consulting é um projeto 
que resulta de uma forte experiência 
por parte dos seus fundadores nas 
áreas de formação de adultos e ges-
tão estratégica.

UMA CAMPANHA DA RUMOS
Empresa portuguesa de formação 
e certificação técnica do grupo Ru-
mos – Knowledge Sharing, a Rumos 
lançou uma campanha intitulada «Mi-
crosoft Summer Madness» com o in-

tuito de promover o desenvolvimento 
de competências nos vários domínios 
e nas várias tecnologias Microsoft. A 
campanha consiste num desconto de 
30% em mais de 30 cursos oficiais Mi-
crosoft para inscrições formalizadas 
até ao dia 31 de agosto.

SGS APOSTA EM CRIAR VALOR 
PARA OS CLIENTES
A SGS Portugal, empresa destacada 
em inspeção, verificação, testes la-
boratoriais, formação e certificação, 
implementou um novo modelo or-
ganizacional do Departamento de 
Marketing e Comunicações com o 
objetivo de antecipar a criação de va-
lor para os seus clientes em todas as 
áreas de negócio onde opera no mer-
cado nacional. Carlos Valpradinhos, 
o diretor de ‘marketing’ e comunica-
ções, revela que «o novo modelo or-
ganizacional da equipa pretende au-
mentar a satisfação dos clientes e dos 
parceiros através de uma melhoria 
contínua da experiência de utilizador 
dos serviços, físicos ou em canal digi-
tal; tem assim por objetivo reforçar os 
processos de transformação digital 
e de desmaterialização em curso na 
SGS Portugal, que tiveram uma espe-
cial aceleração devido à pandemia de 
Covid-19».

IZERTIS QUER DUPLICAR
OPERAÇÃO EM PORTUGAL
Com 20 anos de atividade, a Izertis, 
consultora tecnológica cotada na BME 
Growth e incluída no IBEX Growth 
Market 15, tem hoje mais de mil pro-
fissionais em todo o mundo com pro-
jetos e clientes em mais de 50 merca-
dos. Portugal é um dos seus merca-
dos estratégicos, e com a recente inte-
gração da REBIS Consulting, parceiro 
SAP de referência e especialista em 
‘data analytics’ e ‘business intelligen-
ce’, conta com quase uma centena de 
profissionais. Apesar dos desafios da 
atual volatilidade económica e social, 
associada à situação pandémica, a 
Izertis tem mantido o plano de cres-
cimento e espera duplicar a operação 
em Portugal.

«LEASEPLAN MOBILIDADE GARANTIDA»

Este ano, a LeasePlan lançou o «LeasePlan Mo-
bilidade Garantida», um serviço que oferece 
veículo de substituição pelo tempo da imobi-
lização, em caso de revisão, avaria, sinistro ou 
roubo, a todos clientes, empresas ou particu-
lares. Assim, e pela primeira vez no mercado 
automóvel, segundo a empresa, os clientes 
não precisam de se preocupar com a sua mo-
bilidade em momentos de intervenção, dado 
que têm um veículo de substituição durante o 
período de imobilização do seu. Há dois níveis 
de conforto – Standard (levantamento e devo-
lução num ‘rent-a-car’) e VIP (levantamento e 
devolução na oficina).

SERVIÇO TRANSVERSAL DE 
CUIDADOS DE SAÚDE DIGITAIS

A Knower Care Center nasceu com a pre-
missa de alavancar a digitalização dos cui-
dados de saúde e proporcionar um serviço 
360 graus aos pacientes. Num documento 
de divulgação pode ler-se: «O paradigma da 
saúde mudou e o impacto da pandemia evi-
denciou as fragilidades do sistema nacional 
de saúde e componentes prioritárias de mu-
dança. É neste contexto que nasce a Knower 
Care Center.» Trata-se de uma plataforma 
polivalente de serviços de saúde, muito 
além da tele e vídeo consulta, com múlti-
plas especialidades médicas e não médicas, 
valências complementares em cuidados 
de saúde e de prevenção, quer à distância, 
quer ao domicílio, promovendo a rapidez 
no acesso aos cuidados de saúde.

EM SÍNTESE
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
8 e 9 de setembro de 2021, ‘on-line’
Organizado pela Vantagem+, um seminário que 
tem como objetivo dar a conhecer os conceitos 
fundamentais da transformação digital, bem 
como a criar um modelo de negócio direcionado 
para a economia. A ideia é colocar o cliente como o 
centro do processo, sendo a transformação digital 
um método, estruturado e focado, que coloca as 
organizações culturalmente num conceito digital 
para a solução das necessidades dos clientes.

www.vantagem.com

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
HUMANOS
13 e 14 de outubro de 2021, ‘on-line’
Um seminário concebido pela eiC Formação, 
tendo em vista dotar os formandos de conheci-
mentos básicos sobre a gestão processual e admi-
nistrativa de recursos humanos, com a respetiva 
atualização em linha com o enquadramento legal 
existente. O seminário será conduzido pelo espe-
cialista Paulo Reis.

https://eicformacao.pt

X CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO EM
RECURSOS HUMANOS
28 e 29 de outubro de 2021, ‘on-line’
Organizada pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, a 
conferência reunirá investigadores e profissionais 
com o objetivo de aproximar as comunidades 
científicas e empresariais para a troca de infor-
mações e conhecimentos, com vista a responder 
aos diversos desafios enfrentados pela área de 
recursos humanos e suas subáreas, estimulando 
a pesquisa e o desenvolvimento.

www.iscsp.ulisboa.pt

CARREIRAS EM DESTAQUE
A Xpand IT, tecnológica portuguesa especializada em ‘big data’, ‘data scien-
ce’, ‘business intelligence’, ‘middleware’, CRM (‘customer relationship mana-
gement’), ‘mobile’ e inteligência artificial, disponibiliza um ‘site’ de carreiras, 
através do qual pretende desmistificar alguns estereótipos sobre os profissio-
nais da área tecnológica. Destaque para os conteúdos sobre como é trabalhar 
nessa área e na empresa, incluindo testemunhos de colaboradores.

https://careers.xpand-it.com

RESPIRA
Um ‘best-seller’ do «The Wall Street Journal» e do «The New York Times», da 
autoria do premiado repórter norte-americano James Nestor. É uma leitura 
que promete transformar tudo aquilo que se pensa que se sabe sobre o mais 
básico e fundamental dos nossos gestos: respirar. Uma aventura científica pe-
los meandros de uma arte esquecida e da ciência da respiração. Nestor explo-
ra a transformação que ocorre dentro dos nossos corpos a cada 3,3 segundos, 
o tempo que a pessoa média leva a inspirar e expirar. Explica de que modo os 
milhares e milhares de milhões de moléculas que absorvemos a cada respi-
ração contribuíram para a formação dos nossos músculos, dos ossos, do san-
gue, do cérebro, de todos os órgãos, bem como o que a ciência mais recente 
diz sobre a maneira como estas partículas microscópicas influenciam a nossa 
saúde e a nossa felicidade amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no 
próximo ano e nas próximas décadas. (Pergaminho)

O autor
James Nestor é um repórter premiado que já colaborou com publicações 
como «Scientific American», «The Atlantic» e «The New York Times», entre 
muitas outras. Vive e respira em São Francisco, nos Estados Unidos. www.mr-
jamesnestor.com

«Pode fazer todo o exercício que quiser, e seguir as 
últimas dietas e tendências de saúde: se não estiver a 
respirar bem, nada faz efeito.»

James Nestor

ESPAÇO RH EVENTOS  | WEB | LIVRO
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Prontos para o mercado

O SEAT Ibiza, introduzido em 1984, já ven-
deu quase seis milhões de unidades, o que 
o torna um dos veículos de maior sucesso 
de sempre da marca a sair da linha de pro-

dução. O SUV urbano SEAT Arona também teve um enor-
me impacto no mercado, desde a sua introdução em 2017, 
vendendo cerca de 400 mil veículos. Ambos os modelos 
renovados têm como objetivo manter essa mentalidade 
vencedora.
O ‘design’ exterior do SEAT Ibiza é renovado, incluindo 
agora faróis 100% LED de série, e o nome do modelo surge 
na traseira em estilo manuscrito. O SEAT Arona recebe um 
novo acabamento Xperience, para apresentar um aspe-
to SUV mais robusto e urbano. Isto inclui uma aparência 

O novo Ibiza e o novo Arona, dois pilares da gama 
de veículos da SEAT, começaram a ser produzidos 
recentemente nas instalações da empresa em Martorell. 
Ambos os modelos apresentam um aspeto renovado
de ‘design’ exterior e uma revolução no interior.
Texto: Redação human Foto: SEAT

SEAT IBIZA E SEAT ARONA

www.seat.pt

LIFESTYLE

renovada com um para-choques dianteiro recentemente 
concebido e novos faróis de nevoeiro.
O interior de ambos é uma revolução, com uma lingua-
gem de ‘design’ melhorada e níveis mais altos de tecnolo-
gia conectada, assim como novos materiais mais elegan-
tes. Destaque para um novo painel de instrumentos com 
maiores sistemas de ‘infotainment’ centrais flutuantes, 
bem como um novo volante multifunções em Nappa, 
com ‘design’ ergonómico, além das recentemente conce-
bidas aberturas de ar iluminadas.
Ambos os modelos estão totalmente conectados, dentro 
e fora do habitáculo, incluindo o sistema sem fios Full Link 
(Android Auto e CarPlay), bem como o SEAT CONNECT. 
Destaque ainda para os novos sistemas de assistência à 
condução e para a gama de motores entre 80 e 150 cava-
los (entre 90 e 150 para o Arona), incluindo gasolina e gás 
natural comprimido, com transmissões manuais ou de 
dupla embraiagem DSG. 

Lugar ao sol no Porto
Novo espaço ao ar livre na Baixa do Porto, o Pátio das 
Cardosas Terrace & Lounge promete afirmar-se como
um dos pontos de encontro na cidade. Durante a época 
de verão há petiscos para partilhar, uma refrescante 
carta de ‘cocktails’ e animação com DJ e concertos
de quinta-feira a domingo. 
Texto: Redação human Foto: Pátio das Cardosas

PÁTIO DAS CARDOSAS

E stão finalmente abertas as portas do Astória 
para a emblemática Praça das Cardosas, com 
a concretização do Pátio das Cardosas Terra-
ce & Lounge, um generoso espaço ao ar livre 

que combina esplanada e ‘lounge’. O projeto, que nasce 
de um sonho antigo, vem reforçar a oferta do restaurante 
com novas propostas gastronómicas e um acréscimo de 
cerca de 100 lugares no exterior.
A partir de agora, todos os serviços passam a ser realiza-
dos também ao ar livre: o Menu Executivo, ao almoço de 
segunda a sexta-feira, o novo Brunch & Bubbles, aos sába-
dos e domingos, e a Carta de Jantar, todos os dias. A estes 
clássicos do Astória junta-se agora um novo menu, com-
posto por propostas mais leves e descontraídas, perfeitas 
para acompanhar as variadas sugestões de ‘cocktails’ e 
vinho a copo. Trata-se de um verdadeiro oásis em pleno 
centro histórico do Porto, ideal para descontrair depois de 
um dia de trabalho ou para aproveitar os fins-de-semana 
de sol. Para dar ritmo às tardes de verão, há programação 
especial com DJ Set e campanhas promocionais ‘flash’.
O Pátio das Cardosas Terrace & Lounge não requer apre-
sentação de certificado digital de vacinação e/ ou teste 
negativo à Covid-19. Recomenda-se reserva antecipada 
para garantia de mesa através do WhatsApp (928 500 
660), do telefone (220 035 639) ou do ‘site’. 

https://astoriarestaurante.com/pt-pt
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  LEITURA

MEC: mais duas 
reedições
A Bertrand fez chegar às livrarias novas 
edições de dois dos mais emblemáticos li-
vros de Miguel Esteves Cardoso (MEC), que 
o consagraram como importante influen-
ciador em Portugal: «A Causa das Coisas» 
e «Os Meus Problemas». Isto depois de em 
2020 ter dado início à reedição de toda a 
obra de um dos fundadores do semanário 
«O Independente», apresentando títulos 
como «O Amor é Fodido», com prefácio de 
Ricardo Araújo Pereira, e «Como é Linda a 
Puta da Vida», com prefácio de Valter Hugo 
Mãe. No final desse ano, lançou ainda a 
compilação «As 100 Melhores Crónicas». 
«A Causa das Coisas», de 1986, tem agora 
prefácio de José Tolentino Mendonça, que 
escreve: «Constitui, como que a brincar, 
como se não o quisesse, um dos ensaios 
mais sérios, mais originais sobre o que so-
mos.» Já «Os Meus Problemas», de 1988, 
tem prefácio de Maria Filomena Mónica, 
que considera que as crónicas aí reunidas 
«são de tal forma extraordinárias que é di-
fícil escolher a melhor».

Nas livrarias

De 7 a 13 de setembro, o Cinema São Jorge 
recebe a edição 15 do «MOTELX, Festival 
Internacional de Cinema de Terror de Lis-
boa». A programação reflete o ADN que 
o evento tem vindo a refinar ao longo dos 
anos, mudando o panorama cultural da 
capital portuguesa ao retirar o medo do ci-
nema de género e cruzando-o despudora-
damente com outras expressões artísticas.
Num misto de visão para o futuro do cine-
ma de terror – ainda que com os olhos bem 
abertos para o que se passa no presente, 
no mundo e na arte – o número redondo 
desta edição assume tom de celebração. As 
honras de abertura recaem na ante estreia 
de «The Green Knight» (2021), uma releitura 
tão misteriosa como assustadora, tão fan-
tasiosa como profunda, da lenda arturiana 
de Sir Gawain, com assinatura do aclamado 
realizador David Lowery.
Mas se em 2020 o foco da programação 
recaiu sobre as questões de racismo sis-
témico, este ano, a partir da seleção de fil-
mes feministas para a competição oficial 
como «Black Medusa», de Ismaël e Yous-
sef Chebbi, ou «Violation», de Madeleine 
Sims-Fewer e Dusty Mancinell, a inspiração 
bebe-se no movimento #metoo.
Na seleção oficial, destaque ainda para o 

  MÚSICA

Homenagem a Amália
«O Coliseu Porto Ageas e o Coliseu dos 
Recreios (Lisboa) recebem nos dias 4 e 9 
de outubro, respetivamente, a «Gala de 
Comemorações do Centenário do Nasci-

  CINEMA

Edição 15 do «MOTELX»

mento de Amália Rodrigues». Trata-se de 
dois concertos, organizados pela Funda-
ção Amália Rodrigues e produzidos pela 
Vibes & Beats, que juntam em palco Cuca 
Roseta, Gonçalo Salgueiro, Joana Amen-
doeira, Katia Guerreiro e Ricardo Ribeiro, 
acompanhados por Pedro de Castro, na 
guitarra portuguesa, André Ramos, na vio-
la de fado, e Francisco Gaspar, no baixo.
Os dois concertos estão incluídos na pro-
gramação do centenário, onde se preten-
de reforçar a riqueza e a diversidade ar-
tística da obra de Amália. A promessa da 
organização é de surpreender ao integrar 
num mesmo palco as diversas áreas em 
que Amália se destacou, numa sentida 
homenagem a uma portuguesa que levou 
aos quatro cantos do mundo a identidade 
do seu povo.
Coliseu Porto Ageas, 4 de outubro/ Coliseu dos Recreios 

(Lisboa), 9 de outubro

muito antecipado «Um Fio de Baba Escar-
late» (2020), de Carlos Conceição, e para o 
novo documentário de Rodney Ascher, «A 
Glitch in the Matrix» (2020). A pandemia é 
a personagem principal do taiwandês «The 
Sadness» (2021), em que o vírus promove 
uma regressão civilizacional.
Mas o «MOTELX» deste ano tem mais novi-
dades, muitas mais.

Lisboa, Cinema São Jorge, de 7 a 13 de setembro
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dos desatinos mais ou menos consentidos com 
ações pedagógicas, de, em síntese, envilecer a 
vida que há para além das quatro linhas. E as-
sim se foi, sem despeito, a suspirada renovação 
do título, e que bom foi rematar-se o Europeu. O 
que num dia é sede e chama, é pretérito e cinza 
no dia seguinte.
Não se creia, contudo, que o foco se centre agora 
nos contratempos que persistem e laceram, que 
à consternação social acorra um olhar aliado e 
íntegro. Não, manter-se-ão as rotinas e as coisas 
miúdas. A economia seguirá o seu curso; a justi-
ça, a sua lei; a saúde, o seu propósito; a escola, a 
sua vocação; e por aí adiante. E sequer indigna-
rão os escândalos mediatizados, com milhões 
a jorros e figurões comendados com abalos 
de memória; sequer os deslizes no escrever e 
no falar – porque isso é um mau-estar que vai 
de encontro à natureza do ser, e iríanos afetar 
o estado anímico, particularmente quando tê-
nhamos de estar sobre pressão. Cenas frívolas 
que não matam um homem e não chegam aos 
calcanhares das graves preocupações munda-
nas, como terem desaparecido em Lisboa, num 
só ano, para cima de 7.000 pombos e ninguém 
saber do seu paradeiro. À falta de cães pisteiros, 
desapropriados para o efeito, e para precaver 
descaminhos outros, não tardará um grupo de 
trabalho municipal para refletir sobre a insta-
lação de uma rede de pombais contracetivos. 
Muito mais higiénico.
Por mim, e como antigamente se dizia, vou dar 
de comer à criação. 

N unca fui de me deleitar com fute-
bóis. Mesmo em miúdo, quando 
os meus amigos de escola cole-
cionavam os cromos de jogado-

res nacionais, os bonecos da bola, como soía 
chamar-se-lhes, todos ordenados por equipas e 
divisões, eu era mais figurinhas de bicharada, às 
centenas, exemplares de animais do mundo in-
teiro, vertebrados e não vertebrados, tronchu-
dos e microscópicos, com pelo ou com escamas, 
todos com uma sumariada biotaxia estampada 
num papel diáfano e lustroso, e o gozo que me 
dava ir colher a resina castigada do pessegueiro 
para depois, preparada a goma, os colar naque-
la caderneta que quando cheia se enviava em 
envelope sólido e bem selado para a longínqua 
cidade do palácio de cristal, acima das terras de 
santa maria, para lá do douro, e que ao cabo de 
umas semanas dava lugar a uma lata de bom-
bons únicos ufanamente levantada nos correios 
da aldeia. Perdia-se a bicheza, é certo, mas ga-
nhava-se uma infância mais altaneira e doce.
Mas se nunca fui muito à bola com a bola, mui-
tíssimo menos quando esta se converte em esto-
lidezes de grupo em alturas de troféus. Dir-se-á 
que foi breve a euforia para a lusa participação 
pouco embandeirinhada e com nenhuma sorte 
ao jogo nesta sezão europeia, mas ainda assim 
capaz de ofuscar o reconhecimento da nomea-
ção de um conterrâneo nosso para segundo 
mandato à frente da ONU, ou de depreciar a 
fustigante pandemia que, como um carrocel, 
sobe e desce ao compasso do alfabeto grego e 

Manter-se-ão as rotinas e as coisas miúdas. A economia seguirá o 
seu curso; a justiça, a sua lei; a saúde, o seu propósito; a escola, a 
sua vocação; e por aí adiante. E sequer indignarão os escândalos 
mediatizados, com milhões a jorros e figurões comendados com 
abalos de memória.

Cenas frívolas

ÚLTIMA PÁGINA

António Souto
Professor
antonio.j.souto@gmail.com

64 JULHO | AGOSTO 21



PUB



PUB


