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A sustentabilidade e a responsabilidade social como 
aposta das empresas para o futuro. É a ideia do tema 
que escolhemos para principal destaque da capa 
desta edição da human», com os casos da Bosch, da 

Cofidis, da LeasePlan e da everis NTT DATA. São responsáveis des-
tas empresas, com os seus testemunhos, que nos ajudam a perce-
ber o contributo fundamental que o mundo corporativo pode dar 
para um planeta em que as novas gerações poderão viver em ple-
no. Uma forma de acreditarmos no futuro, de termos um horizonte 
pela frente e não, simplesmente, uma parede.
Outros temas em destaque são a consultoria de recursos huma-
nos, os ‘contact centers’, a formação e o recrutamento, sempre com 
o foco nos desafios para o pós-pandemia. E ainda as entrevistas, 
com Luísa Madeira, sobre os recursos humanos da PepsiCo, Luís 
Miguel Ribeiro, da Fundação AEP, e Eduardo Marques Lopes, da 
Multipessoal, uma das principais empresas portuguesas de recur-
sos humanos.
Esta edição da «human», além da distribuição normal, estará dis-
ponível em três eventos: o «Global Contact Center», o «Porto RH 
Meeting» e também a oitava edição da «Conferência Human», este 
ano a 12 de Novembro, no Lagoas Park Hotel, em Oeiras (o tema é 
«O Mundo do Trabalho Reinventado – Como empresas, equipas e 
pessoas se adaptam a novas realidades»). 

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

O futuro

Nota
Na edição anterior, identificámos de forma incorrecta uma das pessoas interve-
nientes num trabalho sobre ‘outsourcing’, no caso a representante da empresa 
Pessoas e Sistemas. Daí publicarmos na íntegra o testemunho nesta edição, na 
secção «Primeira Opinião», com a autora, Sofia Silva, devidamente identificada. 
Pelo sucedido, pedimos desculpa à autora e, obviamente, aos leitores.
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ZOOM SPOTLIGHT

Edenred Portugal 
com nova diretora 
de produto e 
inovação
Margarida Manso, que desde 2019 
integrava as equipas de desen-
volvimento de produto da NOS 
Comunicações, é a nova diretora 
de produto e inovação da Eden-
red Portugal. Com experiência 
na gestão de processos, projetos, 
equipas e operações, passou pela 
PT Pay, uma ‘startup’ financeira do 
Grupo PT, na qual contribuiu para 
a evolução de uma ‘gateway’ de 
pagamentos ‘on-line’ e coordenou 
as equipas comerciais e de ‘custo-
mer care’. Mais tarde ingressou na 
SIBS, enquanto gestora de produ-
to, de soluções de pagamentos 
para ‘e-commerce’.

Com mais de 15 anos Talenter e mais de 
20 em recursos humanos, Ricardo Pires, 
‘board’ da Administração e anterior diretor 
comercial, assume agora a liderança, como 
‘chief executive officer’ (CEO), para os ser-
viços de Recrutamento e Seleção e Traba-
lho Temporário.
Sobre este desafio, afirma: «É com um pro-
fundo sentimento de orgulho e gratidão 

Sílvia Barata lidera
bp em Portugal
No passado dia 1 de agosto, Sílvia Barata 
assumiu o cargo de presidente do Conse-
lho de Administração da bp Portugal, acu-
mulando esta função com a de diretora das 
operações de retalho, à frente de uma rede 
com mais de 500 estações de serviço.
Com três décadas de casa, Sílvia Barata as-
sumiu diversas funções na área financeira 
da bp Portugal, e desde 2000 passou a ocu-
par cargos de dimensão Ibérica, destacan-
do-se em funções como ‘manager’ (Lubes 
FC&A), ‘head of control’, ‘credit and treasury 
manager’ e ‘pricing manager’ (B2B & B2C). Em 
2018, foi nomeada ‘european assets portfo-
lio manager’, função que exercia aquando 
da nomeação para presidente.

que inicio esta nova etapa na minha car-
reira profissional. O facto de ter tido o pri-
vilégio de acompanhar toda a evolução da 
empresa desde 2006, e ter sido inclusiva-
mente responsável pela diversificação das 
áreas de negócio no Trabalho Temporário, 
fazem-me acreditar que existem bases só-
lidas para a consolidação e o crescimento 
do projeto.»

Novo CEO da Talenter

Uma distinção para 
Carlos Ribas
A European Organization for Quality (EOQ) 
atribuiu a Carlos Ribas, representante da 
Bosch em Portugal e administrador técnico 
da Bosch em Braga, o prémio «European 
Quality Leader 2020 (EQL)», galardão que 
distingue indivíduos pelo sucesso na lide-
rança das empresas por meio da imple-
mentação e da condução de processos de 
mudança e melhoria de qualidade nas suas 
equipas.
É a primeira vez que o diploma EQL é entre-
gue a um líder português.
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Uma academia para recém-licenciados
A Volkswagen Digital Solutions (VWDS), ‘hub’ tecnológico do Grupo 
Volkswagen para a transformação digital, dá as boas-vindas à sua pri-
meira academia de jovens recém-licenciados, num programa desenhado 
para proporcionar as ferramentas necessárias à integração na equipa. 
Durante um ano, os novos ‘trainees’ serão inseridos nas equipas de pro-
duto e acompanhados no desempenho de funções.
A taxa de ‘turnover’ (rotatividade) das posições júnior na Volkswagen 
Digital Solutions é de 0%. Joana Martins, responsável pela Júnior Acade-
my, explica porquê: «A nossa equipa é bastante diversificada, tem muito 
‘know-how’ e a exposição à equipa de liderança é grande. Sabemos que 
são fatores que têm impacto na hora da decisão e juntando o facto de es-
tarmos a construir produtos para todo o mundo, com impacto numa or-
ganização com mais de meio milhão de colaboradores, torna o nosso tra-
balho não só pertinente mas sobretudo relevante num contexto global.»

em cartão presente é o valor que o El Corte 
Inglés atribuiu aos melhores alunos filhos de 
colaboradores que no ano letivo 2019-2020 

frequentaram estabelecimentos nacionais de 
ensino público nos níveis básico e secundário, 

através de 14 bolsas de mérito, no âmbito 
do programa «Empresa Familiarmente 

Responsável».

Atrair talento feminino
A Schindler Iberia, empresa especializada no transporte vertical, co-
meçou a desenvolver o programa «Women Back to Business», para 
as mulheres de Portugal e Espanha, e procura talento em Lisboa e no 
Porto. O objetivo passa por dar uma nova oportunidade a mulheres 
que, por motivos pessoais, decidiram interromper as carreiras profis-
sionais e que pretendam voltar a trabalhar mas encontram dificulda-
des para regressar.
A iniciativa oferece admissão na empresa através de postos de traba-
lho relacionados com as áreas comercial, de atendimento ao cliente e 
de operações. Ainda que o programa valorize de forma individual as 
solicitações, está especificamente direcionado para as mulheres que 
abandonaram os empregos por questões de índole pessoal, por um 
período entre três e 10 anos, que contem com experiência mínima de 
cinco anos em grandes empresas nacionais ou internacionais e que 
possuam um bom nível de inglês, B2, como requisito obrigatório.

é o orçamento anual que a Coverflex, solução 
de compensação flexível que permite às 

organizações reduzir custos e maximizar o 
potencial de rendimento dos colaboradores, 
oferece a cada colaborador para investir em 
trabalho remoto de onde quiser. A medida, 
que se estende a toda a equipa, permite aos 

colaboradores da empresa 100% remota 
alternarem o trabalho em casa com espaços 

de ‘co-work’ ou ‘co-renting’ ou até trabalharem 
com vista para o mar, por exemplo.

7.400

1.000 

ZOOM BEST OF

euros

euros
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ZOOM

O presidente da Fundação AEP fala 
do projeto «Empreender 45-60», 
que visa potenciar as capaci-
dades dos seniores através dos 

vários papéis que podem assumir na esfera 
empresarial, como empreendedores, ‘freelan-
cers’ ou mentores.

O que esteve na génese do projeto?
O empreendedorismo sénior é um tema pouco 
explorado e desenvolvido de forma sistema-
tizada em Portugal, não obstante iniciativas 
pontuais de diversas entidades, sobretudo de 
natureza social, e na ótica de promover o en-
velhecimento ativo e a qualidade de vida dos 
mais velhos. A integração da componente eco-
nómica exige um esforço de capacitação dos 
próprios, mas também de todos os que com 
eles se relacionam.
Como conclusão do estudo «Diagnóstico e Estra-
tégia de Desenvolvimento do Empreendedoris-
mo Sénior», realizado em 2017 pela Fundação 
AEP, ressalta a necessidade de as entidades 
com responsabilidade ao nível da definição e 
da implementação de programas nesta temáti-
ca trabalharem em conjunto, com vista à iden-
tificação e ao desenvolvimento de mecanismos 
de intervenção e promoção do empreendedo-
rismo sénior. É neste contexto que surge o proje-
to «Empreender 45-60 – uma estratégia nacio-
nal de apoio ao empreendedorismo sénior em 
Portugal», dando sequência ao trabalho realiza-
do pela Fundação AEP na Região Norte.

O empreendedorismo nesta faixa etária tem 
características diferentes do que acontece 
com os mais jovens?
Pessoas com mais de 45 anos enfrentam um 
conjunto diferente de desafios e apresentam 
outro tipo de necessidades em comparação 
com as mais jovens, pelo que com este proje-
to procuramos dar resposta à necessidade de 
criar um ecossistema específico que permita a 

«Esta geração mais experiente 
pode vir a ser um importante 
motor de desenvolvimento.»

Texto: Redação human Foto: DR

construção de um ambiente favorável ao em-
preendedorismo sénior, quer através das redes 
de apoio, quer pela disponibilização de ferra-
mentas e metodologias adequadas. 
O «Empreender 45-60» foi relançado, agora 
com uma abrangência nacional, com o objetivo 
de promover a criação de um ecossistema es-
pecializado no empreendedorismo sénior em 
Portugal, reunindo os diversos ‘players’ numa 
reflexão estratégica capaz de influenciar a cons-
trução de um conjunto de políticas públicas 
consistente e alinhado com o quadro europeu, 
nomeadamente no âmbito do «Livro Verde so-
bre o Envelhecimento». 

A visão corrente do mercado de trabalho 
prejudica estas pessoas de 45-60?
Tradicionalmente, a nossa sociedade associa o 
empreendedorismo às gerações mais jovens. 
Isso é evidente nas várias políticas e atividades 
de apoio direcionadas para jovens empreen-
dedores. Por norma, as nossas gerações mais 
experientes, porém mais velhas, estão implici-
tamente excluídas do ecossistema empresarial.
Acreditamos que esta geração mais experiente 
pode vir a ser um importante motor de desen-
volvimento de que o país precisa e por isso 
mesmo é que demos como ‘slogan’ ao projeto 
«A nova geração empreendedora», porque a 
realidade é exatamente essa. Esta população 
está a assumir um papel, no empreendedoris-
mo, nunca visto. E muito embora o empreende-
dorismo continue ainda a ser entendido como 
algo reservado aos jovens, vários estudos com-
provam que a senioridade está relacionada com 
níveis mais elevados de sucesso empresarial.

As questões ligadas à empregabilidade 
têm um impacto significativo nas pessoas a 
quem se dirige o projeto?
As pessoas com idade superior a 45 anos en-
contram-se em condições, e com vontade, para 
se manterem ainda ativas, apesar de grande 

LUÍS MIGUEL RIBEIRO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO AEP
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FLASH INTERVIEW

parte delas não exercer qualquer atividade 
profissional, seja por opção ou por se encontra-
rem desempregadas.
No entanto, muitas destas pessoas inativas de-
sejam explorar novas oportunidades. É impor-
tante criá-las, para quem teve uma carreira pro-
fissional profícua e bem-sucedida e que pode 
partilhar essa experiência, e as suas competên-
cias, com outras pessoas e outras gerações. As 
oportunidades no mercado de trabalho podem 
traduzir-se no envolvimento direto do sénior 
como empreendedor, mas também podem no 
apoio a entidades ou pessoas no desenvolvi-
mento de um novo negócio, ou na continuida-
de ou expansão de um já existente, sob a forma 
de mentor, de investidor ou de ‘freelancer’.

Como se enquadra o projeto na área de res-
ponsabilidade social da Fundação AEP?
Mais de 16% da população mundial tem idade 
superior a 55 anos, pelo que as questões re-

lacionadas com as atitudes empreendedoras 
dos mais velhos têm vindo a ganhar expres-
são, atingindo mais de 1,2 biliões de pessoas. 
A Europa regista o valor médio de idade mais 
elevado a nível mundial, confirmando uma 
tendência para o envelhecimento da popula-
ção, mas também para um prolongamento do 
seu período de atividade, com impactos na 
sustentabilidade económica e social.
O empreendedorismo sénior representa um 
enorme potencial de prosperidade económi-
ca, através da criação de empresas, criando 
mais emprego, através da intergeracionalida-
de, apoiando jovens empreendedores como 
mentores ou investidores. Foi esta  a visão da 
Fundação AEP em 2016, ao lançar o projeto 
«Empreender 45-60», focado apenas na Re-
gião Norte, respondendo ao elevado nível de 
desemprego da população altamente qualifi-
cada e com idades mais avançadas, em conse-
quência da crise económica de então. 

«É fundamental sensibilizar 
a sociedade, especialmente 
os jovens estudantes e 
empreendedores, assim como 
os empresários e agentes 
económicos, para o potencial 
desta geração [45-60] na 
perspetiva de criação de 
riqueza e de desenvolvimento 
económico», defende Luís 
Miguel Ribeiro.
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O utsouring’ é um dos serviços que a 
Pessoas e Sistemas (PeS) coloca à dis-
posição dos seus clientes. Traduz-se 
numa solução estratégica de gestão 

que apoia na rentabilização de processos, externa-
lizando projetos, serviços ou áreas e potenciando o 
desempenho da organização. Na PeS apostamos na 
gestão das pessoas para elevar os níveis de desem-
penho e garantir os resultados esperados.
Asseguramos resposta em diferentes contextos, e 
neste momento, com mais de 50 colaboradores a 
trabalhar no cliente, apoiamos áreas muito distin-
tas, como o sector industrial e a hotelaria. 
Acreditamos que para que existam equipas está-
veis e motivadas temos de apostar nas pessoas: é o 
princípio base. O acompanhamento diário e a rela-
ção com os nossos colaboradores promovem esta-
bilidade nos nossos serviços e têm garantido a fide-
lização e a continuidade de vários projetos e cola-
boradores. Usamos como estratégia um diagnóstico 
e um acompanhamento da atividade que permite 
conhecer bem a dinâmica, de forma a apresentar 
soluções e aconselhamento que permita a rentabi-
lização de todos os recursos. Trata-se de um projeto 
desafiante e que exige constante monitorização. Na 
maioria do tempo gerimos pessoas e emoções, ou 
seja, a eficácia dos processos será sempre a conse-
quência do nosso valor na gestão de pessoas.
Em tempos de pandemia, gerir no terreno pessoas 
cujas atividades não se coadunavam com o teletra-
balho foi absolutamente desafiante. O medo, a ten-
são, e a incerteza foram sentimentos com os quais 
tivemos de lidar diariamente, mantendo as pessoas 
estáveis e ao mesmo tempo protegidas. Que apren-
dizagem!...

As restrições causadas pela pandemia traduziram-
-se numa «revolução» de processos e formas de 
estar. Motivou mudanças rápidas que para nós se 
traduziram em inovar e reinventar métodos de tra-
balho e desenvolver novas competências.
Quem acompanha, coordena ou lidera equipas de 
trabalho, sabe que um dos maiores desafios foi, des-
de o início, lidar com as individualidades, com os me-
dos de cada um, e lidar com circunstâncias que eram 
completamente novas. A coordenação do ‘outsour-
cing’ teve de se preparar, estudar toda a informação 
e legislação sobre as restrições e medidas a garantir; 
era preciso manter a calma nos grupos de trabalho e 
mostrar um aparente domínio nas matérias.
Pela exigência e pela especificidade de serviço que 
os nossos colaboradores desempenham, e não 
sendo possível o teletrabalho, asseguramos sem-
pre e em sintonia com os clientes o fornecimento de 
máscaras, o desfasamento de horários, testagens 
frequentes e o distanciamento físico, sensibilizan-
do todos para a prevenção e a redução do risco de 
contágio. Orgulhamo-nos da taxa de infeções muito 
baixa e de números de absentismo sem grande re-
levância. Sentimos que a nossa presença constante 
no terreno (quando tínhamos as mesmas dúvidas e 
os mesmos medos) foi decisiva.
Fomos diariamente o apoio moral, a motivação e 
a base de conforto em tempos de medo e incerte-
za, tivemos (e ainda temos) de ser o porto seguro; 
é assim que mantemos estes projetos estáveis e a 
eficácia produtiva que exigem. Usando e abusando 
da comunicação e criando relações de «verdade».
Esta adaptação ao «novo» mundo e a esta «nova» 
realidade, que parece ter vindo 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 relan-
çar as empresas. Adaptámo-nos com consciência 
e responsabilidade, garantindo sempre que os re-
sultados, os objetivos 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 estabilidade, te-
mos ainda mais responsabilidade no suporte que 
damos, quer na gestão das pessoas, quer na otimi-
zação de processos, que só é possível através de 
criação de relações de confiança mantidas com os 
clientes e os colaboradores. 
Com ou sem pandemia, na gestão as pessoas são o 
nosso foco. 

PRIMEIRA OPINIÃO

Sofia Silva
Coordenadora de Outsourcing na Pessoas
e Sistemas
www.pessoasesistemas.pt

Gerir equipas em ‘outsourcing’
em tempos «diferentes»
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TEMA DE CAPA
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Como as empresas procuram uma base sustentável para o desenvolvimento 
do negócio e a conjugam com a responsabilidade social. Neste trabalho, 
apresentamos exemplos onde esta aposta é vista como decisiva para o futuro. 
A Bosch, a Cofidis, a LeasePlan e a everis NTT DATA ajudam-nos a perceber o 
contributo fundamental do mundo corporativo para um planeta em que as 
novas gerações poderão viver em pleno.
Textos: Redação human Fotos: DR

Uma aposta no futuro
SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
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TEMA DE CAPA

N a Bosch a sustentabilidade faz parte dos nos-
sos pilares, valores que sustentam e refletem 
a maneira como gerimos os nossos negócios. 
A Bosch é detida por uma fundação benefi-

cente que usa os dividendos da empresa para apoiar pro-
jetos de solidariedade social, ciência e cultura um pouco 
por todo o mundo. Neste sentido, pensamos a nossa res-
ponsabilidade enquanto empresa em diversas dimen-
sões, sejam elas de cariz económico, ecológico ou social. 
Pode-se resumir, de forma simples, que o nosso compro-
misso é desenvolver e produzir ‘Tecnologia para a Vida’, 
com o propósito de melhorar a qualidade de vida das pes-
soas, proteger o ambiente e garantir condições para que as 
gerações presentes e futuras possam prosperar.»
Esta partilha é de Nathalia Pessoa, responsável de comu-
nicação institucional da Bosch Portugal, que logo acres-
centa: «O nosso entendimento daquilo que é a responsa-
bilidade social corporativa tem como objetivo promover 
o progresso social e dar uma contribuição ativa que vai 
para além das nossas atividades enquanto empresa. Ou 
seja, queremos deixar uma marca duradoura no mundo, 
é isso que nos impulsiona a fazer inovação e a desenvol-
ver tecnologias que contribuem para acrescentar valor, 
melhorar a vida das pessoas e proteger o meio ambiente. 
No que diz respeito aos nossos processos e procedimen-
tos, são verificados regularmente por forma a avaliar-
mos os seus efeitos nas pessoas e no ambiente, e assim 
identificarmos os pontos fracos e potenciais melhorias. É 
também com base nesta política que trabalhamos com os 
nossos fornecedores de bens e serviços.»
Na Bosch existe a consciência de que «o sucesso dos ne-

Bosch

Sucesso ligado ao desempenho 
ecológico e social

gócios estará cada vez mais relacionado com o desem-
penho ecológico e social enquanto empresa». Por isso, 
foi definido um objetivo ambicioso, o que levou a que 
em 2020 se tornasse a primeira empresa industrial a ní-
vel mundial a atingir a neutralidade climática. As mais de 
400 localizações da Bosch no mundo já não deixam uma 
pegada de CO2 com as suas atividades e isso resulta de 
várias medidas implementadas com base em quatro ala-
vancas: eficiência energética, energia limpa, eletricidade 
verde e compensação de carbono. «E já estamos a traba-
lhar nas próximas etapas, que passam por reduzir as nos-
sas emissões de CO2 em toda a cadeia de valor em 15% até 
2030», assinala a responsável. 
Nathalia Pessoa explica que, de uma forma geral, as ati-
vidades da empresa «se concentram em saúde e segu-
rança, cidades e comunidades sustentáveis e redução 
das emissões de CO2.» Para além disso, «na vertente da 
responsabilidade social há o compromisso com o bem-
-estar social, que inclui a melhoria de acesso à educação 
e o apoio a quem mais precisa». E outro exemplo: «Dentro 
do compromisso com a sociedade, refiro a Bosch Climate 
Solutions, empresa de consultoria do Grupo Bosch, que 
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e por isso é importante que sintam que pertencem a uma 
empresa onde esses valores se refletem em ações concre-
tas e com resultados visíveis. E por outro lado, estas ações 
são também uma forma de alicerçar a cultura organizacio-
nal e promover o sentimento de pertença. A responsabili-
dade social só faz sentido com o envolvimento de todos, é 
um compromisso da Bosch para com a sociedade e preci-
samos que as nossas pessoas se envolvam para conseguir 
alcançar os objetivos que definimos. Os colaboradores 
participam enquanto voluntários nas atividades da Junior 
Achievement, fazem donativos nas campanhas de recolha 
de bens, aderem em força às campanhas de doação de 
sangue. Sabemos que podemos contar com os colabora-
dores porque também eles seguem, diariamente, o exem-
plo do nosso fundador, Robert Bosch. Acreditamos que, 
ao fortalecer essa cultura de responsabilidade social e de 
sustentabilidade, acabamos por incentivá-los a levar essas 
ações também para fora da empresa.»
«Na Bosch, a nível global, a responsabilidade social e a 
sustentabilidade são já dados adquiridos e perfeitamen-
te integrados na estratégia de negócio e de crescimento, 
por isso é fácil imaginar o futuro com estes dois indica-
dores, porque eles já fazem parte do presente», partilha 
ainda Nathalia Pessoa, acrescentando: «Vamos continuar 
a desenvolver os produtos e serviços Bosch mantendo o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida a nível global e 
preservar recursos, e vamos fazê-lo continuando a liderar a 
mudança de forma ecológica e mais segura, especialmente 
em áreas como a conetividade, a eletrificação, a eficiência 
energética e a automação. Não nos podemos esquecer de 
que os consumidores já não se limitam a comprar bens e 
serviços – existe uma preocupação adjacente relativamen-
te ao impacto das organizações na sociedade e no meio 
ambiente, preferindo apostar em empresas que demons-
trem ter consciência social; por isso, é fundamental que 
exista uma harmonia e uma coerência nas práticas de res-
ponsabilidade social e de sustentabilidade.» 

Nathalia Pessoa assinala: «A 
responsabilidade social só faz sentido 
com o envolvimento de todos, é um 
compromisso da Bosch para com a 
sociedade e precisamos que as nossas 
pessoas se envolvam para conseguir 
alcançar os objetivos que definimos.»

desde o final de abril de 2020 tem apoiado empresas na 
sua jornada para se tornarem empresas que desenvol-
vem, fabricam e operam de uma forma que conserva re-
cursos e é neutra para o clima, contribuindo assim como 
multiplicadores para espalhar a ação climática além do 
nosso próprio universo corporativo.»

Ações concretas e com resultados visíveis
Exemplos mais específicos das iniciativas da Bosch em 
Portugal são partilhados por Nathalia Pessoa: o apoio a 
projetos focados na educação e na formação de crianças e 
jovens – Stand4Good, Junior Achievement e Bagos d’Ouro; 
campanhas de doação de sangue nas próprias instalações 
em parceria com o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação (IPST); recolhas de donativos nas locali-
zações em que a empresa está presente; oferta de vacinas 
da gripe a todos os colaboradores que se queiram vacinar; 
e donativos, de bens e monetários, regularmente, a dife-
rentes instituições, desde os bombeiros até a instituições 
particulares de solidariedade social (IPSS); isto além dos 
muitos casos de colaboradores que se juntam para apoiar 
causas solidárias em nome da Bosch.
O impacto destas iniciativas é visto na Bosch como muito 
positivo, por diversas razões, segundo a responsável: «No-
meadamente porque as nossas pessoas também se preo-
cupam com estas causas, sejam elas sociais ou ambientais, 
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U m dos eixos estratégicos da marca Cofidis é o 
impacto social.»  Nesta frase, que resulta do 
contacto da «human» com a área de comuni-
cação da empresa, está muito da atitude que 

tem perante a sociedade. Segundo nos referem, a Cofidis 
Portugal, assim como o grupo em que se insere, «tem uma 
forte componente humana focada nos colaboradores e, 
por isso, tem implementado vários programas que contri-
buem para a sua saúde, o bem-estar, o ‘worklife balance’, 
o desenvolvimento pessoal, etc.» Na política de responsa-
bilidade social destaca-se ainda «o foco na diversidade e 
na inclusão (programa #LIKE) e na diminuição da pegada 
de carbono da empresa e dos colaboradores (programa 
#LikeMyPlanet)». Para além destes aspetos, salienta-se 
«o voluntariado associado a diferentes causas que mobi-
lizam muitos colaboradores (luta contra o cancro, apoio a 
pessoas idosas ou sem abrigo, a animais em risco, etc)». Há 
ainda «a promoção da literacia financeira, essencialmente 
através das plataformas digitais».
Ao longo dos 25 anos em Portugal, a empresa tem definido 
uma política que por um lado considera o impacto das vá-
rias iniciativas localmente, e por outro aquilo que se passa 

Foco no impacto social

a nível global, desde as alterações climáticas ao isolamen-
to crescente da população sénior, passando pela pobreza 
e por outros aspetos identificados nos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Estas questões são também debatidas pelo 
Comité Internacional de Responsabilidade de Social, onde 
estão representadas as várias empresas do Cofidis Group, 
comité esse que define projetos comuns.                                      
No nosso país, a Cofidis «tem-se adaptado ao que se passa 
no mundo e ao seu contexto local, procurando impactar 
positivamente o ambiente, a comunidade envolvente, os 
colaboradores, os clientes e os parceiros, com reflexo na 
economia nacional», foi-nos ainda referido. Ou seja: «A 
política de responsabilidade social está alinhada com a es-
tratégia de sustentabilidade da Cofidis que, enquanto em-
presa, acredita que deve contribuir para transformação da 
sociedade, propondo e criando alternativas para os consu-
midores. Mas a Cofidis pretende ir mais longe, estando já 
a definir compromissos com metas claras e a trabalhar em 
novas iniciativas que irão aumentar o seu impacto social.»
Um exemplo deste alinhamento é o trabalho que está a ser 
feito na futura sede da empresa, as Natura Towers. Trata-
-se de «um edifício com características únicas ao nível da 
sustentabilidade e que está a ser intervencionado, não só 
para otimizar estas características mas também, de forma a 
que os colaboradores possam ter aí uma experiência com-
pletamente diferenciadora e que, ao mesmo tempo, seja 
dinamizadora da abertura à comunidade envolvente».

Iniciativas em destaque
Das iniciativas de responsabilidade social da Cofidis, 
destacam-se algumas. Vejamos a vertente social interna:
- Programa «Juntos à Distância sem Distância» – Imple-
mentado para acompanhar os colaboradores, desde o 
início da pandemia, vai na segunda edição. Inclui iniciati-
vas ligadas a formação, saúde e bem-estar, ‘engagement’ e 

Cofidis
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promoção do bom clima social e da cultura corporativa; e 
encontros virtuais, que aproximam e mantêm informados 
os colaboradores acerca da empresa e do grupo.  
- «Back for a Better Experience» – Grupo para apoiar as eta-
pas de confinamento e desconfinamento. Permitiu obter a 
certificação «Global Safe Site», do Bureau Veritas, e bons 
resultados num ‘survey’ em dezembro de 2020 (89% dos 
colaboradores consideraram que a empresa tomou todas 
as medidas para garantir a sua segurança na pandemia).
- «ATL COFIKIDS» e «Cofidis Next Generation» – Apesar do 
carácter anual, ganharam importância na pandemia, por  
escassez de oferta de ocupações para crianças e jovens.
- Banda Cofidis – Uma banda ‘rock’ de colaboradores, que 
desenvolvem assim uma paixão paralela à atividade pro-
fissional; atua em eventos corporativos internos e externos 
(por exemplo, festival Brands Like Bands).
- Escola de Artes Cofidis – Formada por colaboradores da 
Cofidis, contribui para o desenvolvimento das ‘soft skills’ 
dos colaboradores em artes de palco e artes visuais.
Quanto à vertente social externa, destaca-se:
- «Operação Proteger quem nos Protege» – Mobilizou os 
colaboradores na recolha de materiais e donativos para a 
oferta de mais de três mil equipamentos de proteção indi-
vidual a profissionais de saúde e de instituições particula-
res de solidariedade social (IPSS) de todo o país.
- Venda solidária de 200 computadores pessoais aos cola-
boradores – Permitiu angariar 10 mil euros para financiar 
um programa de info-inclusão da Comunidade Vida e Paz 
(e respondeu a necessidades dos colaboradores, relativas 
a aulas a distância dos seus filhos).
- Projeto «Fios Mágicos» – Confeção de cabeleiras de 
super-heróis e princesas por colaboradores, oferecidas a 
crianças com doença oncológica em tratamentos no IPO 
Lisboa (já foram entregues mais de 300 cabeleiras). 
- Apoio à Associação Coração Amarelo – Já leva 10 anos a 
relação com esta instituição que apoia idosos em situação 
de dependência e/ ou isolamento.

- Primeira «Cofidis Inclusive Week» – Em colaboração com 
a Associação Salvador, visando promover a empregabili-
dade dos utentes da associação e sensibilizar os colabora-
dores da empresa para a inclusão.
- Patrocínio da «I Volta a Portugal Feminina» – A Cofidis 
Portugal associou-se a um momento marcante do desporto 
feminino, que também promove a igualdade de género. 
-  «Campeonato do Mundo de Paraciclismo» – Patrocínio 
de uma ação que se realizou em junho no circuito Estoril-
-Cascais e que esteve alinhada com o compromisso da em-
presa com a sociedade, ao promover o desporto inclusivo, 
em particular o ciclismo adaptado
- «O Ciclismo Vai à Escola» e «Pedala com a Cofidis» – Em 
parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, para pro-
mover o desporto e a mobilidade sustentável. Na primeira, 
já houve presenças em várias escolas para ensinar as crian-
ças a andar de bicicleta. Na segunda, estão em preparação 
iniciativas em Lisboa, Anadia e Faro, para o público em ge-
ral, clientes, colaboradores e respetivas famílias.
- Donativo anual ao IPO Lisboa – Corresponde ao valor do 
prémio do seguro de saúde dos colaboradores e que é ex-
tensível aos agregados familiares (cerca de 80 mil euros).
- Programa «Contas Connosco» – Concretizado num ‘site’, 
visa contribuir para uma melhor informação dos portugue-
ses no âmbito financeiro. Tem cerca de 135 mil seguidores 
no Facebook e no Instagram e com mais de 100 vídeos e 
sessões em direto sobre diversos temas no YouTube. 
- «#LIKEMyPlanet» – Iniciativa do Cofidis Group, sensibi-
liza e envolve os colaboradores em torno da sustentabili-
dade ambiental, com ações que mostram como cada um 
de nós, mudando pequenos gestos no dia-a-dia, pode 
contribuir para um mundo mais sustentável. Inclui ações 
conjuntas como ‘clean up week’, corridas de mobilidade 
sustentável, etc. A Cofidis tem uma meta ambiciosa: reduzir 
a sua pegada de carbono em 30% em 2023. Está a ser plan-
tada a Floresta Cofidis, sendo o objetivo cinco mil árvores 
nos países onde o Cofidis Group está presente. 

Ao longo dos 
25 anos em 
Portugal, a Cofidis 
tem definido 
uma política 
que por um 
lado considera 
o impacto das 
várias iniciativas 
localmente, e por 
outro aquilo que 
se passa a nível 
global.
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A estratégia de responsabilidade social cor-
porativa da LeasePlan está sustentada em 
políticas, compromissos e procedimentos 
que foram definidos em linha com os Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
e que assentam em três pilares de atuação: ajudar a mol-
dar o futuro da mobilidade com baixas emissões; reduzir 
globalmente o impacto no ambiente; contribuir para o 
bem-estar da sociedade.
Filipa Moreno, a diretora de recursos humanos no nosso 

LeasePlan

Acreditar que é sempre
possível fazer melhor

TEMA DE CAPA

país, diz que com base nestes três pilares desenvolvem 
«iniciativas e linhas de orientação que permitem contribuir 
de forma ativa e positiva para atingir esses objetivos». E aí 
destaca o envolvimento em projetos comunitários locais 
e também algo mais relacionado com a gestão de frotas, 
onde uma das questões mais importantes é a emissão de 
CO2 e o seu impacto no aquecimento global. «Ao abordar 
esta questão, orientamos os nossos clientes com uma série 
de medidas para reduzir ou compensar as emissões», faz 
notar, acrescentando: «Na LeasePlan assumimos a nossa 
responsabilidade na proteção do nosso planeta. A em-
presa utiliza o objetivo de redução de emissões da União 
Europeia como referência para a sua própria frota, e com-
pensa a possível diferença entre o objetivo e a realidade, 
investindo em atividades de compensação.»
Fazendo notar que as alterações climáticas são o maior 
desafio que enfrentamos enquanto humanidade, e que o 
transporte rodoviário representa cerca de 20% das emis-
sões globais de CO2, Filipa Moreno refere que a LeasePlan 
está determinada a desempenhar o seu papel e que é por 
isso que apoia o objetivo da neutralidade de carbono até 
2050. Mas na empresa acredita-se ser possível fazer me-
lhor: «Queremos atingir as zero emissões de toda a nossa 
frota financiada de 1,9 milhões de veículos até 2030, a 
começar pelos veículos dos nossos colaboradores. Para 
este efeito, estamos a eletrificar o estacionamento do nos-
so escritório para otimizar a capacidade de carregamen-
to dos modelos híbridos ‘plug-in’ e 100% elétricos que já 
existem na nossa frota interna, com perspetivas de evolu-
ção até ao final do ano. O nosso compromisso com a sus-
tentabilidade não é um complemento opcional às nossas 
atividades comerciais atuais, mas um elemento vital da 
nossa estratégia global em relação a todos os ‘stakehol-
ders’», frisa a responsável.

Equilibrar necessidades das pessoas,
do planeta e dos rendimentos
A LeasePlan quer «construir uma empresa de futuro 
que equilibre as necessidades das pessoas, do planeta 
e dos rendimentos», afirma Filipa Moreno, relembrando 
a estratégia de sustentabilidade da empresa, baseada 
nos três pilares referidos logo a abrir.  Já em termos de 
responsabilidade social, foi concebido um conjunto de 
programas centrados na criança, na sociedade e no am-
biente. A responsável destaca três:
- Iniciativa EV100 – «É uma iniciativa empresarial glo-
bal que visa acelerar a introdução de veículos elétricos 
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e das infraestruturas necessárias. Foi criada durante a 
Semana do Clima pelo The Climate Group, em Nova 
Iorque, juntamente com líderes empresariais e gover-
namentais. Os membros comprometem-se a deixar de 
conduzir veículos a gasolina e a ‘diesel’ até 2030 e a uti-
lizar apenas veículos elétricos. A LeasePlan é um dos 
10 sócios fundadores.»
- GreenPlan: «Sendo uma empresa socialmente respon-
sável, nos últimos anos a LeasePlan tem contribuído para 
a redução da poluição ambiental através da implemen-
tação desta sua iniciativa global. O serviço GreenPlan foi 
concebido e apoia os esforços de empresas e condutores 
que desejam ter frotas empresariais mais verdes e redu-
zir a libertação de emissões para a atmosfera.»
- SafePlan – Todos contam!: «É um programa para apoiar 
as empresas na redução do número de acidentes e custos 
associados. Como é que isto é conseguido? Capacitando 
os seus condutores a desenvolverem ainda mais as suas 
próprias capacidades de condução. Encorajando-os a 
comportarem-se de forma mais responsável no trânsito. 
Monitorizando e informando sobre melhorias no seu com-
portamento. Tendo um plano de prevenção de danos. E oti-
mizando a política automóvel para a sua segurança.»
É ainda de salientar que a nível interno, ou seja, em Por-
tugal, e empresa colabora ativamente com instituições 
como a EPIS, o GRACE, a Refood Oeiras, a Câmara Muni-
cipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Oeiras. «Neste 
momento, temos cerca de nove viaturas cedidas a estas 

«Não são apenas as iniciativas externas, também internamente temos uma série de 
práticas e políticas que traduzem a nossa orientação para o bem-estar das pessoas, 
promovendo um ambiente no qual se sintam respeitadas e valorizadas», partilha 
Filipa Moreno.

câmaras, que estão a ser utilizadas no âmbito da gestão 
da pandemia», assinala Filipa Moreno.
A empresa procuramos sempre envolver as suas pes-
soas, também porque sente que é um tema que interes-
sa a todos. Com este objetivo, foi constituído um grupo 
de trabalho multidisciplinar que pensa em conjunto e 
define as iniciativas de responsabilidade corporativa 
e o respetivo plano de comunicação. «Neste momento, 
em conjunto com a EPIS, estamos a lançar uma iniciativa 
de voluntariado interno, no qual um conjunto de cola-
boradores vai participar num programa de explicações 
digitais a alunos do segundo e do terceiro ciclos, durante 
o novo ano letivo, que visa a promoção do sucesso es-
colar», explica a responsável, assinalando que «um pro-
grama de responsabilidade social corporativa só traz re-
sultados positivos para a sociedade e para a empresa se 
for realizado de forma autêntica». Ou seja: «Procuramos 
promover uma cultura de responsabilidade social na 
LeasePlan e, para que isso seja possível, antes de olhar 
para fora temos que olhar para dentro e cuidar das nos-
sas pessoas. Não são apenas as iniciativas externas que 
espelham a nossa preocupação nesta matéria, também 
internamente temos uma série de práticas e políticas 
que traduzem a nossa orientação para o bem-estar das 
pessoas, promovendo um ambiente no qual se sintam 
respeitadas e valorizadas. Os elevados níveis de ‘enga-
gement’ que sempre tivemos permitem afirmar que es-
tamos no caminho certo.» 

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
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A atividade desenvolvida pela everis NTT 
DATA Portugal tem impacto na sua política de 
responsabilidade corporativa, na medida em 
que a maioria dos projetos que desenvolve é 

de voluntariado de competências, colocando colaborado-
res com perfis, conhecimentos e experiências diferentes ao 
serviço dos desafios da sociedade.» A explicação é de Su-
sana Bandarrinha, ‘sustainability officer’ da consultora, que 
ainda adianta: «Acreditamos que ao fazê-lo conseguimos 
ter mais impacto na sociedade. Afinal, estamos a colocar o 
que melhor sabemos fazer ao serviço do bem comum. No 
contexto pandémico em que vivemos, emergiram novas 
formas de trabalhar e interagir, com impacto nas organiza-
ções, sendo que, para além de ajudarmos os nossos clien-
tes na gestão desta mudança e na incorporação destas 
novas tendências, achamos importante apoiar outro tipo 
de organizações neste processo de aceleração digital e de 
reinvenção para aumentarem o seu impacto», explica.
Existem diversos aspetos do compromisso da consultora 
com a sociedade, e que Susana Bandarrinha destaca:
- «A política de responsabilidade corporativa da everis 
NTT DATA está intrinsecamente ligada à sua estratégia de 
sustentabilidade, e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável prioritários definidos pelo grupo.» 
- «Acreditamos na criação de valor partilhado na socie-
dade, pelo que grande parte das iniciativas que desen-
volvemos, internamente ou em parceria, traduzem-se em 
projetos de voluntariado, ou seja, na disponibilização de 

everis NTT DATA

competências de consultoria de gestão e tecnologias de 
informação.»
- «Estes projetos são desenvolvidos por equipas dedica-
das e dentro do horário normal de trabalho dos nossos co-
laboradores, seguindo os mesmos princípios de gestão de 
projetos e metodologia que são aplicados para um projeto 
de negócio.»
Coloca-se aqui a questão de como é que na consultora a 
responsabilidade social se encontra com o trabalho que 
desenvolve para a sustentabilidade. Susana Bandarrinha 
explica que «a sustentabilidade na everis NTT DATA Portu-
gal, nas suas três vertentes (económica, social e ambiental), 
materializa-se em quatro pilares de atuação prioritários: de-
senvolvimento económico, inclusão, educação e ambien-
te», e ainda adianta: «Os projetos de responsabilidade cor-
porativa encontram-se alinhados com os pilares de atuação 
definidos, e isto permite-nos não só reforçar um conjunto 
de ações que já fazíamos, como identificar novas iniciati-
vas, sempre guiados pelos nossos princípios e valores.»

Educação e capacitação de organizações
da sociedade civil
A responsável destaca três iniciativas desenvolvidas no 
último ano e que marcaram a everis NTT DATA Portugal, 
iniciativas com foco na educação e na capacitação de orga-
nizações da sociedade civil:
- «O Programa Mais Impacto, que pretende ajudar organi-
zações a otimizar as suas ações de angariação de fundos 

Criar valor partilhado 
na sociedade

TEMA DE CAPA
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e campanhas através da implementação de uma solução 
Salesforce. O projeto decorre até março de 2022, sendo que 
quatro organizações sem fins lucrativos irão usufruir deste 
apoio. O projeto pode ser conhecido em https://mais-im-
pacto.pt.»
- «Hackaton Outsystems – Build for the Future. A everis NTT 
DATA Portugal desenvolveu uma aplicação para a Nelson 
Mandela University CCT (Centro de Tecnologia Comunitá-
ria), na África do Sul, com o objetivo de sensibilizar a po-
pulação rural sul-africana para os cancros mais prevalentes 
na região.»
- «O Natal de 2020 foi celebrado com um calendário que as-
sinalou a contagem dos dias até ao Natal. Nesse âmbito, fo-
ram feitas doações a seis organizações sem fins lucrativos 
ligadas aos seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
mais relevantes para a consultora.»
Todos estes projetos envolveram pessoas e equipas de 
várias unidades de negócio, sendo que a iniciativa «Calen-
dário de Natal» envolveu toda a consultora, na medida em 
que foram os colaboradores que escolheram as organiza-
ções apoiadas. Mas que impacto terão iniciativas deste tipo 
nas pessoas que trabalham na everis NTT DATA Portugal? 
Susana Bandarrinha responde: «Estes projetos têm um 
impacto muito positivo nas pessoas, por proporcionarem 
experiências e realidades diferentes aos nossos colabo-

radores. Felizmente, temos sempre muitas pessoas inte-
ressadas em fazer parte dos projetos, por sentirem que de 
alguma forma conseguem fazer a diferença, o que é muito 
positivo para ambas as partes. Simultaneamente, conse-
guimos alocar a estes projetos pessoas com ‘backgrounds’ 
muito diversos, que têm a capacidade de experimentar 
novos caminhos e apresentar soluções que sejam uma 
mais-valia.»
Talvez se pudesse falar, para a consultora, de uma respon-
sabilidade social interna, pensando nas pessoas que em-
prega. Mas não. «O bem-estar pessoal e profissional dos 
colaboradores é uma prioridade da everis NTT DATA, que 
é intrínseca à cultura e aos valores desde a sua criação», 
diz a responsável. «Está no nosso ADN. Por essa razão, 
não consideramos esta variável nos programas de res-
ponsabilidade corporativa que desenvolvemos, apesar 
de estar sempre presente.»
Procurámos ainda saber como na consultora imaginam 
a atividade num futuro em que no mundo corporativo a 
responsabilidade social e a sustentabilidade sejam da-
dos perfeitamente adquiridos. Susana Bandarrinha faz 
notar que «as empresas de consultoria com a vertente 
de negócio e tecnologia têm um papel fundamental na 
transformação digital e no contributo para ofertas mais 
sustentáveis relacionadas com novos modelos de negó-
cio e processos colaborativos», e concretiza: «Nesse sen-
tido, procuramos desenvolver soluções alinhadas com a 
estratégia de sustentabilidade dos nossos clientes, preci-
samente porque entendemos que essa é uma condição 
fundamental para a construção do futuro, e que já deveria 
ser incontornável na condução de negócios. A everis NTT 
DATA Portugal tem um papel importante no desenvolvi-
mento de soluções mais sustentáveis e uma atividade 
que irá evoluir naturalmente, tendo em conta os desafios 
globais que enfrentamos. Como até aqui, continuaremos 
a ter uma estratégia integrada e a desenvolver iniciativas 
para o fortalecimento social.» 

«A atividade desenvolvida pela everis 
NTT DATA Portugal tem impacto na sua 
política de responsabilidade corporativa, 
na medida em que a maioria dos projetos 
que desenvolve é de voluntariado 
de competências», explica Susana 
Bandarrinha.

SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
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«A crise de Covid-19

foi um grande exercício
de humildade.»
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O que mudou de mais significativo no úl-
timo ano e meio na gestão das pessoas 
na PepsiCo?
A pandemia foi um período de grande 

responsabilidade, desafios e aprendizagem. Durante 
todo este ano, a nossa principal preocupação foi ga-
rantir que todos os colaboradores trabalhassem nas 
melhores condições, mantendo-os junto da empresa, 
mesmo estando à distância. A crise de Covid-19 foi 
um grande exercício de humildade, visto que nos de-
parámos com uma situação totalmente desconhecida, 
mas também foi muito emocionante, pois a resposta 
dos nossos colaboradores foi incrível, demonstrando 
a grande qualidade profissional e humana que têm, o 
que tornou possível manter sempre o negócio em fun-
cionamento.

 LUÍSA MADEIRA

Luísa Madeira é ‘human resources business partner’ (Headquarters & Sales) da 
PepsiCo Portugal, empresa onde está há mais de 13 anos. Nesta função desde ju-
nho de 2016, antes foi ‘human resources manager’ (Headquarters & Sales), ‘human 
resources sales manager’ e ‘field sales human resources technician’. Esteve cinco 
anos no Carrefour, como ‘human resources technician’, antes de se juntar à PepsiCo.
É formada em Gestão de Recursos Humanos pela Escola Superior Ciências Em-
presariais (ESCE), do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS). Tem o seguinte lema de 
vida: «O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.»
A PepsiCo é uma das empresas líderes do sector de alimentação e bebidas a nível 
mundial. Os produtos, de marcas globais, são consumidos diariamente em 1.000 
milhões de ocasiões, nos mais de 200 mercados e territórios onde a empresa está 
presente. Em Portugal destacam-se marcas como Pepsi, 7UP, Gatorade, Naked ou 
Tropicana em bebidas, e em alimentos Alvalle, Quaker, Lay’s, Pála Pála, Ruffles, 
Cheetos, Doritos, Matutano ou Sunbites.
Desde o início, a PepsiCo tem um firme compromisso com o país, evidente na 
implementação da empresa em Portugal, tanto ao nível do emprego como nas 
infraestruturas.

O vosso universo de pessoas permitiu que conju-
gassem o trabalho remoto com a presença física?
Sim. Ajudou o facto de o teletrabalho não ser uma prá-
tica recente para a empresa. Desde 2018, a PepsiCo im-
plementou a regra de que todos os colaboradores da 
sede possam definir um dia por semana para traba-
lhar a partir de casa. Perante a pandemia, e quando 
as empresas se viram obrigadas a implementar o te-
letrabalho, a PepsiCo tinha vantagem porque já havia 
definido esse formato como prática comum, e os cola-
boradores já estavam preparados para esta nova rea-
lidade, inclusivamente com acesso aos equipamentos 
para tal. 

Como lidaram com as questões relacionadas com 
o bem-estar dos colaboradores, independente-
mente da forma de trabalho?
As pessoas são o fator chave do sucesso da organiza-
ção, e continuaremos a investir e inovar nas nossas 
políticas, de forma a fornecer o melhor ambiente de 
trabalho para a nossa grande equipa, bem como as 
condições necessárias para assegurar o bem-estar fí-
sico e mental de cada colaborador.
Especificamente durante o período de confinamento, 
começámos por ativar uma estratégia de comunica-
ção interna, pois é essencial para manter a equipa 
unida, informada e comprometida. Nesse contexto, 
foi implementada, desde o primeiro dia, uma ‘news-
letter’ de «Bom dia», onde todos os colaboradores 
recebiam as novidades sobre a situação atual. Outras 
ações foram postas em prática a nível interno para 
facilitar a situação atípica que estávamos a viver, de 
forma a criar o máximo de conforto e tranquilidade 
a cada colaborador, como por exemplo a criação de 
uma reunião virtual com os nossos diretores, onde os 
colaboradores podiam esclarecer as suas dúvidas em 
tempo real; a criação de cursos para apoiar todos os 
que estavam em teletrabalho; manter o foco no bem-
-estar, através de aulas virtuais de ‘yoga’ e sessões de 
‘mindfulness’; apoio psicológico.

Sabemos que no âmbito do bem-estar das vos-
sas pessoas têm tido a colaboração da Albenture. 
Como se tem concretizado essa colaboração? 
A PepsiCo, em parceria com a Albenture, fez um diag-
nóstico ao estado emocional das suas equipas e, pos-
teriormente, implementou ações que foram ao encon-
tro das necessidades sentidas pelos colaboradores. O 
reforço do apoio psicológico com uma linha disponível 
24x7x365 foi muito importante para os colaboradores 
e para os seus familiares. A implementação de sessões 
de grupo para criar um espaço de partilha e de apren-
dizagem de estratégias de ‘coping’ eficazes para lidar 
com a ansiedade gerada pela pandemia foi também 
uma das ações bastante valorizadas pelos colaborado-
res e muito positivas para as equipas.

Com uma posição de destaque 
na área de recursos humanos da 
PepsiCo em Portugal, Luísa Madeira 
fala dos desafios que a multinacional 
enfrentou no último ano e meio. Um 
período de grande responsabilidade, 
desafios e aprendizagem, como 
assinala, e em que a principal 
preocupação foi garantir que todos 
os colaboradores trabalhassem nas 
melhores condições, mantendo-os 
junto da empresa, mesmo estando à 
distância. 
Texto: Redação human Fotos: DR
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Como perspetivam o regresso a uma atividade 
mais próxima do que era antes da pandemia?
Perspetivamos um regresso gradual aos nossos escri-
tórios, que nos permita regressar garantindo que a 
segurança e a higiene dos espaços são assegurados. 
Adaptámos os locais de trabalho dos nossos colabo-
radores, o que permite controlar a lotação dos escritó-
rios, manter a distância de segurança recomendada e, 
ao mesmo tempo, promover a interação e o trabalho 
em equipa. 
A pandemia veio reforçar a nossa confiança em todos 
os colaboradores e, por isso, mesmo quando terminar, 
manteremos um modelo de trabalho híbrido, combi-
nando o trabalho presencial com o teletrabalho. Isso 

 NOVOS DESAFIOS PARA AS EMPRESAS 

A propósito da colaboração que a PepsiCo 
teve da Albenture, que é uma empresa es-
pecializada no desenho e na implemen-
tação de benefícios de qualidade para a 
conciliação da vida laboral e da vida pri-
vada dos colaboradores das empresas, 
ouvimos Filomena Chainho, ‘chief execu-
tive officer’ (CEO) da Albenture em Portugal. 
A responsável falou-nos do que é que nestes 
tempos marcados pela pandemia os clientes mais 
têm procurado na Albenture, assinalando: «A pandemia trouxe novos desa-
fios às empresas, que por um lado tiveram que se adaptar sem qualquer pre-
paração prévia a ter as equipas a trabalhar a partir de casa com lideranças 
à distância e ao mesmo tempo assegurar o bem-estar dos colaboradores. A 
preocupação com o bem-estar dos colaboradores passou a fazer parte da 
prioridade das empresas, e como tal esta foi a grande procura que tivemos 
por parte dos nossos clientes, ações que promovessem o bem-estar das pes-
soas de modo a conseguir mantê-las focadas e motivadas.» 
Ao longo deste ano e meio, a Albenture tem vindo a desenvolver várias ações 
nas empresas, conforme assinala Filomena Chainho: «Desde o apoio psicoló-
gico individual aos colaboradores, como ações em equipa para reduzir a an-
siedade e promover estratégias de ‘coping’(1) adaptativas, por forma a evitar 
situações de stresse pós-traumático e ‘burnout’. Também temos promovido 
ações para manter a proximidade das equipas e aumentar a satisfação dos 
colaboradores.»
Atualmente, a Albenture está já a implementar ações em alguns clientes para 
proporcionar o regresso ao trabalho dos colaboradores, «de uma forma se-
gura e positiva», assinala a responsável.

irá permitir uma adaptação ao novo normal com flexi-
bilidade para enfrentar os desafios que encontramos.

As vossas pessoas poderão vir a trabalhar em for-
matos diferentes, tornando-se algumas das medi-
das tomadas como definitivas…
Tal como referi, na sede da PepsiCo já praticávamos 
um formato que conjugava o trabalho presencial com 
o teletrabalho. Assim, iremos manter a mesma lógica, 
pois da nossa experiência é um formato que funcio-
na, permitindo aos nossos colaboradores manter um 
equilíbrio saudável entre a sua vida profissional e a 
sua vida pessoal.

A experiência da PepsiCo em Portugal foi seme-
lhante à de outras geografias?
É evidente que os desafios que a PepsiCo enfrentou 
foram diferentes em cada mercado. A verdade é que 
tem havido um quadro corporativo muito claro e um 
grande suporte para todas as geografias em que ope-
ramos. Por exemplo, no Sudoeste da Europa tem sido 
gerido da mesma forma e sob os mesmos princípios, 
ganhando mais força nos momentos que foram mais 
necessários para cada um dos três países (Espanha, 
Itália e Portugal).

No seu trabalho, quais foram os maiores desafios 
que enfrentou durante o último ano e meio?
Durante o último ano e meio, a incerteza e a insegu-
rança prevaleceram. Para enfrentá-los, os principais 
elementos neste contexto foram a transparência, a 
humildade e a demonstração de determinação e vul-
nerabilidade. Podemos afirmar que «não sabemos» 
ou «talvez amanhã diremos algo diferente» porque 
a evolução da pandemia foi estonteante. Para nós, a 
prioridade era ser uma fonte de informação fiel, se-
gura e clara sobre como estávamos, como a empresa 
se encontrava e quais as medidas que estavam a ser 
adotadas, o que foi possível alcançar com reuniões 
quase diárias e muita comunicação. 

«Na sede da PepsiCo já
praticávamos um formato que 
conjugava o trabalho presencial 
com o teletrabalho. Assim, iremos 
manter a mesma lógica, pois da 
nossa experiência é um formato que 
funciona, permitindo aos nossos 
colaboradores manter um equilíbrio 
saudável entre a sua vida profissional 
e a sua vida pessoal».

«A preocupação com o bem-estar dos colaboradores passou a 
fazer parte da prioridade das empresas», faz notar Filomena 
Chainho, da Albenture.

(1)As estratégias de ‘coping’ traduzem-se em esforços cognitivos e comportamentais para lidar 
com situações de dano, de ameaça ou de desafio quando não está disponível uma rotina ou uma 

resposta automática.
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A análise e a interpretação de dados 
tornaram-se necessárias para as orga-
nizações, principalmente para a área 
de recursos humanos (RH). Obter da-

dos de colaboradores através da tecnologia para 
analisar e gerar informação importante na tomada 
de decisões tem sido para os gestores de RH um 
desafio acrescido pela pandemia. 
Nem todas as soluções analíticas são iguais, nem 
respondem de igual modo às necessidades nesta 
nova realidade. Ao contrário das ferramentas tra-
dicionais, a nova geração de soluções de Guided 
Analytics permite aos profissionais de RH explorar 
informação das organizações e colaboradores de 
forma imediata para encontrar as melhores res-
postas de modo semelhante ao princípio usado 
pelos assistentes Google, Alexa, etc, que se ba-
seiam na lógica «pergunte-me e eu respondo».
Neste sentido, as soluções de Guided Analytics(1) 
oferecem seis benefícios fundamentais para os 
gestores de RH: 
- 1. Implementação rápida A implementação de 
soluções de Guided Analytics é rápida. Este tipo 
de ferramenta pode ser usado desde o primeiro 
dia com pouca necessidade de formação ou inte-
gração específica e permite consultar informação 
em tempo real. Os gestores de RH podem ter um 
cenário de respostas a perguntas criadas, basea-
das na experiência e na necessidade partilhadas 
por um grupo com semelhanças e podem aumen-
tar o conhecimento sobre questões não colocadas.
- 2. Valor da informação Poder organizar cenários, 
através das soluções de Guided Analytics, permite 
aos profissionais de RH obter análises combinadas 
com informações de várias áreas que sejam de in-
teresse e possam estar limitadas. Além disso, estas 
ferramentas permitem a desagregação da informa-
ção tanto a nível organizacional como na utilização 
de filtros (áreas geográficas, grupos, etc).
- 3. Melhor experiência do utilizador A sim-
plicidade e a acessibilidade, características das 
soluções de Guided Analytics, fazem com que 
os utilizadores não recorram a intermediários e 
peritos para obter informação. Fornece respostas 
imediatas a questões complexas referentes a co-
laboradores e custos, ao impacto do absentismo, 
à competitividade salarial ou à diversidade. Isto 
permite autonomia e independência para obter 

informação e análise necessárias.  
- 4. ‘Rethinking’ A configuração baseada em per-
guntas e análises orientadas e na identificação de 
áreas temáticas possibilita a criação de novos cená-
rios analíticos que não foram identificados ou con-
siderados, pela complexidade ou por não serem 
necessários. Este tipo de solução evita limitações 
que possam ter surgido devido a conhecimentos 
ou hábitos organizacionais.
- 5. Processo de melhoria contínua Poder aceder 
à metodologia de cálculo utilizada em cada caso 
permite melhorar a interpretação do significado da 
métrica e do impacto na organização e na forma de 
melhorar. O conhecimento das causas e dos resul-
tados das medidas aplicadas dá início ao processo 
de melhoria contínua.
- 6. ‘Benchmarking’ de RH ‘Benchmarking’, ca-
racterístico das soluções de Guided Analytics, 
realizado com autorização prévia e cumprimento 
das disposições legais, proporciona o melhor dos 
conhecimentos: ter indicadores de referência e 
comparações sobre o que outras empresas estão 
a fazer tem valor acrescentado. Embora sejam anó-
nimos, as empresas e os casos a partir dos quais é 
obtida a informação, o conhecimento de melhores 
práticas do mercado, tudo isso permite um padrão 
de comparação que constitui um ponto crítico para 
melhoria contínua.  

Benefícios de Guided
Analytics para RH

GUIDED ANALYTICS

Enrique Sala Pascual
Strategic Human Resources Senior Consultant na 
Meta4, A Cegid Company
www.meta4.pt

OPINIÃO

(1)www.meta4.es/cegid-hr-insights
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Quatro empresas de consultoria cujas 
atividade tocam a área de recursos 

humanos partilham algumas mudan-
ças dos últimos tempos, necessaria-
mente condicionados pelo contexto 

pandémico. ‘Insights’ importantes 
de especialistas que nos ajudam a 

perceber muitas das necessidades do 
tecido empresarial.

Texto: Redação human 

Perceber as necessidades 
das empresas

CONSULTORIA RH

U m especialista da High Skills – Formação 
e Consultoria, João Machado dos Santos, 
que coordena as áreas de Banca e Gestão 
de Projetos na consultora, começa por 

recordar o escritor colombiano Gabriel García Már-
quez e o seu famoso romance «O Amor nos Tempos de 
Cólera», assinalando que quando lhe foi pedida uma 
pequena abordagem ao tema da formação e da consul-
toria no contexto pandémico em que vivemos, quase 
de imediato a memória o levou à história do Nobel co-
lombiano, sobretudo «pelo que é referenciado em tí-
tulo», mas também «pelo seu fulgor imaginativo, palas 
aventuras e desventuras da felicidade humana e pelo 

seu realismo mágico», explica.
Na sua opinião, «a formação e a consultoria, vistas 
como um ativo, mais até do que como um investi-
mento, são uma realidade cada vez mais presente na 
gestão, dado o contexto século XXI que as empresas 
e outras instituições vivem: gestão corporativa, gestão 
de competências, mudanças legais e regulamentares 
em crescendo, mudança de hábitos de conhecimen-
to e de consumo, evolução tecnológica em dinâmicas 
nunca vistas, entre outros fatores». E «sendo a forma-
ção e a consultoria para a High Skills duas áreas sempre 
ligadas, quando a sua qualidade é garantida por uma 
equipa experiente têm um contributo, eventualmen-
te até de alguma intangibilidade, mas um contributo 
inequívoco para a melhoria do desempenho corpora-
tivo». Mais: «Curiosamente, a cólera (a pandemia) não 
mudou este paradigma. Talvez até o tenha reforçado, 
e falo da minha experiência destes (longos) meses. 
Bem sei que os formatos presenciais têm vantagens ex-
pressivas, desde logo uma maior socialização e meios 
adjacentes relevantes (os quadros em sala são sem-
pre muito úteis). Também sei que há matérias em que 
é muito difícil, se não impossível, lecionar ou validar 
sem ser no modelo presencial. Mas felizmente, e graças 
às tecnologias disponíveis, foi possível dar seguimento 
a este processo de crescente procura de conhecimento 
através da formação, no qual consigo ver várias vanta-
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gens para todas as partes envolvidas.
João Machado dos Santos cita duas vantagens: «Primei-
ra, razões de menor custo para as empresas contratan-
tes, desde logo deslocações, por exemplo; segunda, 
numa única ação temática, através das plataformas 
disponíveis é muito mais fácil reunir pessoas de várias 
geografias e valências diferentes, o que enriquece mui-
to os programas.»
Para o especialista, «estes novos formatos talvez sejam 
mais cansativos, mas a produtividade das iniciativas 
não resultou prejudicada». E acrescenta: «Não sei o que 
vai ser o futuro, mas sinto que vai ser diferente. Mas sei 
já que a média de presença nas minhas áreas aumen-
tou de forma expressiva. E sei também que os contactos 
e a interação que resultaram dessas ações também au-
mentou. Tivemos que nos adaptar; a forma de expres-
são, ajustamento de grafismos, conteúdos adaptados 
às novas dinâmicas. Nada de disruptivo.». A propósito 
disto, cita Fernando Pessoa, numa famosa frase publici-
tária: «Primeiro estranha-se, depois entranha-se.»

João Machado dos Santos, da High 
Skills, entende que «a formação 
e a consultoria, vistas como um 
ativo, mais até do que como um 
investimento, são uma realidade 
cada vez mais presente na gestão, 
dado o contexto século XXI que as 
empresas e outras instituições vivem».

Implementação ou reconfiguração estratégica do sis-
tema de gestão da formação
Ainda na consultoria, mas também ligada à área da for-
mação, Alda dos Santos Neves, ‘partner’ da B-Training, 
Consulting, começa por afirmar que «contextos marca-
dos pela imprevisibilidade exigem respostas rápidas 
e inovadoras» e que «esta é uma premissa que ganha 
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todos os dias cada vez mais sentido na vida das orga-
nizações e que recentemente vimos ser validada num 
contexto completamente disruptivo, em que o formato 
digital e remoto assumiu o comando dos negócios e 
das relações pessoais e institucionais».
Neste âmbito, assinala, têm verificado, por parte da 
generalidade das organizações, «uma grande procura 
e aposta em serviços especializados de consultoria fo-
cados na implementação ou reconfiguração estratégi-
ca do sistema de gestão da formação, tendo em conta 
a integração da formação a distância na oferta de ser-
viços formativos». Mais: «Neste processo de apropria-
ção e/ ou transformação, as organizações procuram, 
nos serviços de consultoria externa, orientação e so-
luções inovadoras para que as suas práticas de gestão 
da formação a distância sejam erguidas com solidez, 
garantindo a sustentabilidade futura do investimento 
realizado. Com efeito, pensar e configurar estrategica-
mente um sistema de gestão da formação a distância 
implica identificar respostas focadas no futuro que 
possibilitem a integração de todas as mais-valias asso-
ciadas com os processos de aprendizagem realizados 
a distância.»
Segundo Alda dos Santos Neves, para que isto possa 
ser uma realidade, é fundamental:
- «pensar conceptualmente o que distingue a forma-
ção a distância da formação presencial (e quando fa-
lamos de formação a distância não estamos a falar de 
práticas que se resumem à formação dita ‘on-line’, rea-
lizada através de ferramentas de videoconferência)»;
- «definir a política de formação associada à formação 
a distância, a qual será estruturadora da oferta forma-
tiva a conceber e do modelo pedagógico a adotar nos 
processos de aprendizagem»;
- «validar em que medida as equipas, envolvidas na 
gestão da formação a distância, detêm as capacidades 
e competências necessárias para comandar e concreti-
zar esta nova procura»;
- «identificar os recursos tecnológicos mais pertinen-
tes para suportar o desenvolvimento da formação a 
distância e a sua efetiva gestão operacional; por exem-
plo, identificar a plataforma de gestão das aprendiza-
gens (LMS – Learning Management Systems) e as ferra-
mentas digitais de suporte à gestão da formação que 
se assumem como mais adequadas»;
- «alinhar as novas práticas, recursos e infraestrutu-
ras para garantir procedimentos concertados e estra-
tegicamente articulados, ao nível do planeamento, 
do desenvolvimento e da avaliação da formação a 
distância».
A especialista conclui assinalando que, «numa pers-
petiva de desenvolvimento futuro da gestão da forma-
ção a distância, exige-se uma articulação dos proces-
sos de gestão estratégica e pedagógica da formação, 
em plena associação com os princípios de qualidade 
que referenciam a gestão da formação».

Digitalizar a consultoria, uma nova era
Tiago Nunes, ‘operation manager’ do Grupo Nucase, 
que é especializado no apoio empresarial nas áreas 
da contabilidade, fiscalidade, gestão de recursos 
humanos e consultoria de gestão, constata que «pas-
sado mais de um ano sobre o início da pandemia, 
podemos com toda a certeza afirmar que a inovação 
digital veio para ficar» e que «todos os negócios sen-
tiram necessidade de se reinventar, adaptar, analisar 
e melhorar a sua eficiência e processos para resisti-
rem à crise – houve um salto tecnológico de muitos 
anos para que o mundo não parasse».
O especialista assinala ainda: «Certo é que em em-
presas de venda de produtos físicos, as lojas ‘on-line’ 
ganharam um novo significado e foi o sucesso de 
muitos negócios. No entanto, para empresas de pres-
tação de serviços a transformação teve que ir mais 
além. O teletrabalho, a comunicação com o cliente e 
a troca de documentos puseram o digital num pata-
mar que até agora ainda estava distante. E a verdade 
é que a transformação digital representa uma opor-
tunidade para as empresas se tornarem mais compe-
titivas no mercado e mais inteligentes na forma como 
se relacionam com os clientes.»
A digitalização de documentos, segundo Tiago Nu-
nes, «foi talvez uma das maiores transformações: os 
documentos contabilísticos e fiscais que se arquivam 
em pastas foram facilmente transformados em arqui-
vo digital, isto quando o que era comum era impri-
mir e arquivar em ‘dossiers’, o que deu lugar a plata-
formas digitais de troca de documentos, reduzindo 
assim os custos e a pegada ecológica – além disso, 
assistimos a uma maior segurança de informação e 
modernização do serviço ao cliente, mais eficiente e 
sem necessidade de deslocações».
Tiago Nunes refere ainda que «as novas tecnolo-
gias como ‘cloud’ e ‘big data’ vieram ajudar a que 
se torne este processo mais simples». Ou seja: «Ter 
a informação digitalizada torna mais fácil a preser-
vação, o acesso e a partilha. Implementar uma ges-
tão moderna trará um aumento de produtividade a 
curto, médio e longo prazos. A tecnologia automatiza 

«Tem-se verificado, por parte da 
generalidade das organizações, 
uma grande procura e aposta 
em serviços especializados 
de consultoria focados na 
implementação ou reconfiguração 
estratégica do sistema de gestão da 
formação», conta Alda dos Santos 
Neves, da B-Training, Consulting.
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e minimiza a necessidade de tarefas burocráticas. É 
daqui que surgirão novos instrumentos digitais que 
permitiram o lançamento de novas ferramentas e de 
novos serviços.» Na sua opinião, «os empreendedo-
res de amanhã são os de uma geração digital, pes-
soas de tecnologia que não querem manusear papel 
nem perder tempo em deslocações, que querem a 
praticidade e a simplicidade». E «é nisso que as em-
presas devem apostar: em modernizar, digitalizar e 
simplificar os processos com os clientes».

Foco na segurança e nas pessoas
Na Willis Towers Watson, Ana Amado, ‘director’ para 
a área de Retirement, começa por referir o «Inquérito 
Rápido e Excecional às Empresas (Covid-IREE)», pro-
movido pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo 
Banco de Portugal, na primeira quinzena de fevereiro 
deste ano, que mostra que 92% das empresas esta-
vam em produção ou funcionamento, o que compara 

CONSULTORIA RH

Tiago Nunes, do Grupo Nucase, 
partilha: «Ter a informação 
digitalizada torna mais fácil a 
preservação, o acesso e a partilha. 
Implementar uma gestão moderna 
trará um aumento de produtividade 
a curto, médio e longo prazos.»

com 82% na primeira quinzena de abril de 2020.
Sobre estes dados, comenta: «Em ambas as situa-
ções, independentemente da forma, remota ou pre-
sencial, em que estas empresas estavam a operar, 
todas as áreas de suporte se mantiveram também 
em operação. A área de recursos humanos (RH) foi 
uma das que assistiu a um aumento significativo de 
solicitações, uma vez que necessitou de implemen-
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REPORTAGEM CONSULTORIA RH

tar, e articular, todos os novos processos associados à 
situação de exceção que estava a ser vivenciada, além 
dos processos e projetos regulares, muitos deles re-
sultantes de requisitos legais.»
A especialista assinala que na Willis Towers Watson 
trabalham essencialmente com as áreas de RH e que 
«foi clara a imediata redefinição de processos, a re-
visão de benefícios, a reavaliação da prioridade dos 
projetos, sempre com o objetivo de proporcionar a 
melhor experiência, em segurança, aos seus colabora-
dores, e a maioria destes projetos têm, de forma mais 
evidente ou mais discreta, um ponto comum: o bem-
-estar dos colaboradores.»
Mais: «No caso dos vetores emocionais, psicológicos 
e físicos do bem-estar, assistimos a um aumento da 
procura das soluções de EAP (Employee Assistance 
Program), que apesar de não ser uma solução recente 
teve um crescimento significativo, junto dos nossos 
clientes, e respetiva divulgação junto dos seus cola-
boradores, mesmo para as empresas que já tinham 
este tipo de programa. Por outro lado, medicina ‘on-
-line’, oferecida em alguns seguros de saúde, também 
ganhou novos adeptos, assim como se assistiu a um 
‘focus’ na saúde mental.»
Ana Amado diz ainda que, «quando olhamos para 
o bem-estar financeiro, verificamos um aumento na 
procura de seguros de vida, certamente resultante 
do receio da eventualidade de morte ou invalidez, e 
a um aumento dos valores subscritos em fundos de 
pensões, PPRs [planos poupança-reforma] e segu-
ros de capitalização». Segundo o Instituto Nacional 
de Estatística (INE), refere, a pandemia levou a uma 
poupança adicional que rondou os 18 mil milhões de 
euros, ou seja, mais do dobro face ao momento pré-
-pandemia. Acrescenta também: «Ainda nesta ótica, 
assistimos a um crescente interesse em sessões de 
formação financeira e de investimentos, uma vez 
que, no final do primeiro trimestre de 2020, houve 
uma quebra dos mercados de ativos financeiros. Foi 
necessário relembrar os princípios inerentes ao risco 
de curto prazo e de longo prazo das várias classes de 
ativos. Associada a estas sessões informativas, que 
permitem aos colaboradores um maior conhecimen-
to e, consequentemente, uma maior tranquilidade, fo-
ram introduzidos e/ ou relembrados os simuladores 
de pensão, sejam eles apenas referentes ao plano de 
pensões corporativo ou integrados com a pensão da 
Segurança Social.»
De notar ainda «um aceleramento da digitalização, 
mesmo em benefícios como os planos de pensões, 
que tipicamente (mas não necessariamente) reque-
rem o preenchimento de vários impressos». Ou seja: 
«Eliminámos os processos em papel, mesmo quando 
os mesmos envolviam reformados e beneficiários. To-

dos os processos de revisão de opções de planos de 
pensões passaram a ser digitais e assistimos a um au-
mento médio duas vezes superior ao nível da partici-
pação por parte dos colaboradores, não só porque as 
pessoas estavam mais preocupadas com as suas pou-
panças, incluindo a reforma, mas também porque a 
facilidade com que passaram a poder fazer as suas es-
colhas, em sua casa, estava à distância de um clique.»
No caso de programas de benefícios flexíveis, refere 
a especialista, «houve uma alteração do padrão na 
oferta do menu de benefícios e na seleção de deter-
minados benefícios em detrimento de outros: o bene-
fício passe social deixou de ser relevante e houve um 
maior interesse por benefícios associados ao traba-
lho remoto».
O contexto pandémico fez-se igualmente sentir de 
uma perspetiva relacionada com a cibersegurança, ao 
propiciar um aumento significativo da superfície de 
ataque. Ana Amado cita o «Relatório Anual do Cen-
tro Nacional de Cibersegurança», afirmando que em 
2020, apenas em Portugal, verificaram-se 1.347 inci-
dentes, o que representa um aumento de 79%. «Este 
aumento deveu-se ao crescente aumento do digital, 
no quotidiano das pessoas, mas também é fruto das 
vulnerabilidades provocadas pelo trabalho remoto, 
que expõem as organizações a riscos de seguran-
ça significativos», comenta, para ainda acrescentar: 
«Assim, os impactos reputacionais e financeiros sub-
jacentes a este tipo de eventos levam cada vez mais 
as empresas a colocar os riscos cibernéticos no topo 
da agenda e a elevar o nível de maturidade na ges-
tão deste tipo de riscos, a que se junta o interesse em 
implementar mecanismos de transferência de riscos 
(seguros específicos) para acautelar muitos dos im-
pactos financeiros passíveis de serem sofridos pelas 
organizações.»
No fundo, conclui Ana Amado, «houve um acelerar da 
utilização da tecnologia como forma de ultrapassar 
limitações do trabalho remoto, a digitalização de vá-
rios processos, um foco na segurança, priorizando as 
pessoas e a experiência dos colaboradores». 

«Houve um acelerar da utilização 
da tecnologia como forma de 
ultrapassar limitações do trabalho 
remoto, a digitalização de vários 
processos, um foco na segurança, 
priorizando as pessoas e a experiência 
dos colaboradores», explica Ana Amado, 
da Willis Towers Watson.
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A estrutura de compensação e bene-
fícios extrassalariais tem sofrido 
grandes alterações nos últimos 
tempos, com as empresas a pro-

curar uma proposta de valor interessante, que 
permita atrair o talento adequado, num con-
texto em que a força de trabalho está a mudar 
profundamente, as expectativas acerca da for-
ma como esse trabalho deve ser compensado 
a mudarem significativamente e num ambiente 
económico incerto.
Do ponto de vista macroeconómico, o sistema 
de titularização dos benefícios extrassalariais 
(os vales sociais, cujo benefício fiscal é supe-
rior ao pagamento dos benefícios em ‘cash’), 
com mais de 50 anos e de prática generaliza-
da em toda a Europa e no resto do mundo, vem 
materializar estas necessidades em ofertas 
concretas, que permitem às empresas oferecer 
múltiplos benefícios aos seus colaboradores. 
Simultaneamente, promove o desenvolvimen-
to da economia local, ao fomentar a utilização 
desses benefícios em redes de estabelecimen-
tos locais, criando um círculo virtuoso para 
todos os intervenientes: os empregadores por-
que aumentam a produtividade com menores 
custos (via benefício fiscal); os trabalhadores 
por terem mais benefícios e maior rendimen-
to disponível; os estabelecimentos aderentes 
porque têm maior volume de negócios. Aumen-
ta também a actividade económica, as receitas 
fiscais e contributivas, diminuindo a economia 
não registada.
O passado recente veio acelerar o aparecimen-
to de modelos mais abrangentes, pressionar as 
empresas para adequar esses benefícios a no-
vas necessidades, o que levou empresas como 
a Edenred a diversificar a sua oferta e adequá-
-la a uma nova realidade – o futuro passa pela 
oferta de soluções multibenefício, que combi-
nem alimentação, mobilidade, educação/ for-
mação, saúde, cultura, etc. 

Paralelamente, com consumidores cada vez 
mais exigentes em relação à experiência de uti-
lização, que desejam autonomia e flexibilidade 
na decisão de como e onde usufruir dos seus 
benefícios, é fundamental uma experiência 
digital de excelência. As ofertas têm de conver-
gir para soluções digitais, ágeis, que deem ao 
colaborador a flexibilidade de usar esses be-
nefícios onde e como lhe for mais conveniente 
(pagamentos seguros, ‘cashless’, ‘on-line’, etc).
A titularização de soluções é um mecanismo 
por excelência para diversificar os benefícios 
extrassalariais a oferecer aos colaboradores, 
como forma de manter um círculo virtuoso(1) e 
dinamizar sectores tão afetados pela pande-
mia, como o da restauração, o do turismo e o da 
cultura. 
A Endered tem uma vasta experiência (mais 
de 50 anos, total de 46 países, em Portugal há 
35 anos) na gestão destes benefícios, respon-
dendo às necessidades de empresas, colabo-
radores e mercado. Conectando empresas e 
colaboradores com as redes de comércio local, 
materializamos o propósito do grupo – «Enrich 
connections. For good.» 

Um tempo de mudança

BENEFÍCIOS EXTRASSALARIAIS

Filipa Martins
Diretora Geral da Edenred em Portugal
https://edenred.pt

OPINIÃO

(1)Segundo um estudo da Nova IMS, de setembro de 2018, por cada 
euro de consumo via título de refeição são injetados 2,9 euros na 

economia, aumentando o produto interno bruto (PIB) em 2,1 euros.

Com consumidores cada vez 
mais exigentes em relação à 
experiência de utilização, que 
desejam autonomia e flexibilidade 
na decisão de como e onde 
usufruir dos seus benefícios, é 
fundamental uma experiência 
digital de excelência.
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CASE STUDY 

Formação, avaliação 
de desempenho 
e gestão de 
competências

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO IEFP

Um projeto de digitalização em 
recursos humanos (RH), com 
foco na formação, na avaliação 
de desempenho e na gestão de 
competências. Com a colaboração 
de uma tecnológica portuguesa, 
o Grupo SOFT, foi implementado 
numa instituição pública de âmbito 
nacional, o IEFP – Instituto do 
Emprego e Formação Profissional.
Texto: Redação human
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Q uando pensámos em desenvolver o pro-
jeto, tínhamos como objetivo uma ges-
tão integrada de recursos humanos. As-
sim, a nossa estratégia de digitalização 

passou pelo desenvolvimento do módulo de avalia-
ção de desempenho, a interação deste com o módulo 
de formação e de ambos com o modelo de gestão de 
competências.» A contextualização é feita por Cristi-
na Portela, diretora de serviços de desenvolvimento 
de competências do IEFP, que assinala: «Felizmente, 
no contexto de pandemia o módulo de gestão da for-
mação já estava em funcionamento, o que permitiu 
que todo o processo fosse efetuado a distância sem 
qualquer constrangimento. Permitiu-nos também a 
organização necessária para se conseguir atempada-
mente transformar o plano de formação para 2020 de 
presencial para formação a distância.»
Assim, todo o processo de gestão da formação está 
desmaterializado, desde a caracterização do curso, a 
convocatória dos formandos, o registo de assiduida-
de, a certificação, bem como a organização dos ‘dos-
siers’ técnico pedagógicos. Existem ganhos em termos 
de eficiência e produtividade, resultantes da otimi-
zação dos métodos de trabalho, e também melhorias 
em termos de rapidez e transparência na disponibili-
zação da informação aos colaboradores.
Cristina Portela explica como foi comunicada toda 
esta transformação às pessoas que trabalham no IEFP: 
«Quando iniciámos o projeto, o IEFP tinha cerca de 
3.300 colaboradores. Neste momento, somos cerca de 
4.000. Temos uma estrutura organizacional descon-
centrada, flexível e de proximidade, que integra os 
serviços centrais, cinco delegações regionais e servi-
ços locais de emprego e formação. Esta nova solução 
foi comunicada essencialmente por ‘e-mail’, embora 
o desenho e o desenvolvimento do módulo tenham 
sido efetuados com a colaboração de vários colegas 
das áreas técnicas a nível central e a nível regional, 
que foram também testando as soluções e apresen-
tando propostas de melhoria. E a reação das pessoas 
tem sido positiva, pois permitiu o rápido acesso à in-
formação, nomeadamente ao cadastro formativo.»
Está agora em curso uma fase de desenvolvimento e 
implementação de funcionalidades que permitem 
um maior envolvimento/ participação dos colabora-
dores do IEFP no projeto, já que a identificação das 
necessidades formativas, a gestão da agenda forma-
tiva e a avaliação da formação serão feitas através da 
área de acesso digital de cada pessoa.
Num projeto com um horizonte temporal de três 
anos, «a passagem para o ambiente ‘on-line’ foi gra-
dual e sempre previamente acompanhada de testes 
em ambiente de qualidade», assinala a responsável, 
para logo acrescentar: «Em primeiro lugar, procedeu-
-se ao desenvolvimento do ‘back-office’ que integra 
toda a gestão administrativa da formação. Estamos a 
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concluir os desenvolvimentos das funcionalidades 
que permitem a intervenção direta do colaborador 
na identificação das suas necessidades de formação 
bem como na avaliação do impacto da formação de-
senvolvida.»

Olhar para o futuro
Perspetivando o futuro, Cristina Portela diz que o con-
texto de pandemia «criou a oportunidade para explo-
rar a perspetiva da formação a distância», o modelo 
que o IEFP tem atualmente. Adianta ainda: «Podere-
mos, entretanto, num cenário pós-pandemia, evoluir 
para um modelo misto, sempre com o objetivo de ofe-
recer uma formação adequada ao perfil de cada cola-
borador e que responda às suas necessidades e lhe 
permita um desenvolvimento pessoal e profissional.»
A transformação digital, cada vez mais falada para as 
organizações, foi também um acelerador neste proje-
to, conforme explica a responsável: «É um processo 
imparável que está a impactar todos os aspetos das 
nossas vidas, tanto na vertente profissional como na 

CASE STUDY 

 A PERSPETIVA DO GRUPO SOFT 

Implementar o módulo «Gestão de Formação» da aplicação GESVENGRH no 
IEFP traduziu-se num desafio não só para o Grupo SOFT, uma vez que houve 
a necessidade de customizar a aplicação a fim de dar resposta aos inúmeros 
requisitos apresentados, mas também para o IEFP, que de acordo com uma 
nova aplicação ajustou os procedimentos existentes ao novo paradigma ope-
racional.
A franca colaboração entre as equipas do Grupo SOFT e do IEFP permitiu 
identificar e implementar as soluções ideais que respondessem cabalmen-
te às necessidades apresentadas, otimizando os fluxos existentes e fazendo 
surgir novas abordagens, nomeadamente a criação de grupos de acesso na 
aplicação que correspondem às delegações regionais, permitindo dessa 
forma a descentralização dos procedimentos relacionados com a formação.
A desmaterialização da documentação da formação dos trabalhadores do 
IEFP e a disponibilização dos dados em plataforma ‘web’ foram algumas das 
inovações implementadas que trouxeram a simplificação dos procedimen-
tos e o consequente descongestionando dos serviços administrativos, uma 
vez que a consulta do histórico de formação e a emissão dos certificados 
de formação estão acessíveis a todos os trabalhadores do IEFP através do 
RHSELF.
No decorrer da implementação, a aplicação evoluiu para uma abordagem 
mais ao nível da gestão da formação. Como exemplos, podemos apontar os 
indicadores da formação, que permitem uma análise baseada nos dados ob-
tidos através da auscultação dos formandos e dos formadores, e a execução 
física, que permite a visualização dos dados comparativos entre o plano e a 
execução da formação, através de tabelas e gráficos.
Resta acrescentar que foi um privilégio enorme para o Grupo SOFT abraçar 
um projeto desta envergadura, o qual se traduziu numa experiência incon-
tornável, tornando o módulo de formação necessariamente mais robusto e 
com uma maior capacidade de resposta.

Isabel Farinha, Consultora de RH no Grupo SOFT

vertente pessoal. A crise pandémica acelerou o pro-
cesso de transição digital e alterou a nossa perceção 
quanto ao sentido de urgência e à importância estra-
tégica do digital. Face ao contexto que vivenciamos, o 
digital assumiu, ao longo do último ano, uma dimen-
são sem precedentes. Esta dinâmica teve um impacto 
muito direto neste projeto, já que as competências 
pessoais e técnicas no domínio do digital têm vindo a 
assumir um papel decisivo.»
Toda a gestão da formação mudou significativamente 
com esta nova realidade. «Foi necessário repensar os 
circuitos de trabalho e definir novos procedimentos 
para assegurar quer a qualidade da formação, quer a 
rastreabilidade da informação», partilha a responsá-
vel, salientando no entanto: «No nosso horizonte está 
uma gestão por competências e um sistema que per-
mita desenvolver e valorizar as pessoas. Assim, temos 
ainda um longo caminho a percorrer, mas será percor-
rido como até agora, passo a passo, com segurança e 
com foco nas pessoas. 
No IEFP, a estratégia de digitalização é transversal a 
toda a organização, que tem vindo a desenvolver e a 
implementar várias medidas e projetos no âmbito do 
digital com o objetivo de reforçar as competências da 
população portuguesa. Disso é exemplo a definição 
pela sua rede de centros de áreas prioritárias de for-
mação profissional relacionadas com o digital. 

No IEFP, o contexto de pandemia 
«criou a oportunidade para explorar a 
perspetiva da formação a distância», 
assinala Cristina Portela, diretora de 
serviços de desenvolvimento de 
competências da instituição (à direita 
na foto, acompanhada por Maria do Céu 
Barreto, que integra a sua equipa).
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O s tempos de pandemia transformaram o 
posicionamento da Multipessoal?
A pandemia exigiu um grande reforço dos 
canais digitais, com foco no contacto com co-

laboradores, clientes e candidatos, sem perder a relação de 
proximidade, ainda que mais facilmente assegurada num 
registo presencial. Felizmente, parte significativa dos proje-
tos que visam proporcionar uma melhor experiência digital 
aos que nos procuram estavam já previstos desde 2019, 
pelo que a pandemia apenas consolidou essa necessidade 
e fez acelerar as iniciativas que eram uma prioridade.
Por exemplo, durante este período otimizámos processos 
com a implementação de ferramentas como a assinatura 
digital de contratos e aumentámos a eficácia na resposta a 
clientes e colaboradores com várias linhas de apoio. 

Quais foram os grandes desafios no último ano?
Um dos grandes desafios do período marcado pela pande-
mia foi manter o acompanhamento regular e eficaz de co-
laboradores, clientes e candidatos. A nossa preocupação 
com o bem-estar de cada um e o cuidado em estabelecer 
relações próximas e únicas tornou-se um desafio ainda 
mais premente por via de canais digitais. Daí os nossos es-
forços serem dirigidos para projetos de otimização digital 
que tivessem a relação com os ‘stakeholders’ como foco, as-
segurando uma experiência mais integrada e consistente, 
em qualquer fase, por qualquer dos nossos canais.
O objetivo é continuar a desenvolver e a promover novas 
ferramentas que nos permitam estar mais próximos das 
pessoas, mesmo que à distância.

Há sectores claramente em alta no recrutamento?
Como já vem sendo tendência nos últimos anos, o sector 
das tecnologias da informação continua a destacar-se, 
apresentando um forte dinamismo ao nível do recruta-
mento. Acredito que se vai manter no topo, neste âmbito, 
pelas suas características de inovação e transformação 

Eduardo Marques Lopes é diretor de ‘marketing’ e comunicação da Multipessoal desde 
o início de 2020. Juntou-se à empresa em fevereiro de 2019, enquanto ‘project management 
office manager’. Quatro meses depois agarrou o desafio de liderar a equipa de ‘marketing’ e 
comunicação, com a missão de ajudar a alavancar o negócio.
Natural de Coimbra, tem 29 anos e é licenciado em Economia pela Nova School of Business 
and Economics. Tem ainda um mestrado internacional em Gestão, da Católica-Lisbon School 
of Business and Economics. A nível profissional, iniciou a sua carreira na EY, como consultor 
no Departamento de Fraud Investigation & Dispute Services, e em 2016 juntou-se à Winning 
Scientific Management, onde assumiu o cargo de ‘chief operating officer’ antes de integrar a 
equipa da Multipessoal.

EM DIRETO

«Não há melhor desafio do 
que uma experiência que 

obriga a aprender e a tomar 
decisões todos os dias.»

Responsável pelo ‘marketing’ e 
pela comunicação da Multipessoal, 
Eduardo Marques Lopes fala de 
uma empresa com mais de 25 anos 
de experiência acumulada em 
recursos humanos, que procura 
proporcionar a melhor experiência 
de emprego aos colaboradores, 
potenciar o negócio dos clientes que 
nela delegam a responsabilidade 
de encontrar os melhores 
profissionais e apoiar os candidatos 
num momento tão importante como 
o da mudança de emprego.
Texto: Redação human
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contínuas, e pelo crescimento que é transversal às várias 
dimensões desta área.
Em paralelo, os sectores alimentar, de distribuição e agríco-
la estão igualmente em desenvolvimento, em grande parte 
devido aos intensos processos de transformação que têm 
vindo a atravessar. Por outro lado, as áreas de consultoria, 
informação e comunicação, bem como a da saúde, conti-
nuam a apresentar também uma forte procura.

O mercado do talento, chamemos-lhe assim, tem tido 
mudanças significativas em Portugal?
Sem dúvida que sim. Tem apresentado mudanças sobretu-
do na forma como os candidatos procuram emprego e es-
colhem o próximo desafio profissional. O processo de pro-
cura ocorre essencialmente por canais digitais, o que é um 
reflexo natural daquilo que são os nossos hábitos atuais 
enquanto consumidores de informação. Por outro lado, a 
seleção da empresa onde os candidatos querem trabalhar 
tem hoje por base uma maior valorização do projeto que é 
apresentado, uma identificação com os valores e a filoso-
fia das organizações e, de um modo geral, uma avaliação 
global daquilo que são as mais-valias que uma empresa 
pode oferecer a um colaborador. É comum a popularidade 
de uma determinada empresa passar para segundo plano, 
em detrimento deste tipo de fatores.
Temos colocado um novo foco em estratégias de ‘marke-
ting’ de recrutamento, como o ‘employer branding’, para 
dar resposta a um novo perfil de candidatos. Em muitos 
casos, os profissionais têm de ser conquistados e persua-
didos a disponibilizar tempo e competências em prol da 
missão da organização, em troca de contrapartidas e be-
nefícios que sejam suficientemente apelativos e alinhados 
com as suas prioridades e necessidades individuais.

O que trazem as novas gerações ao mercado?
As novas gerações utilizam a palavra «pessoa» em vez de 
«colaborador», preferem «benefícios» a «salário», procu-
ram «experiências» em vez de «carreiras» e querem traba-
lhar numa empresa com «propósito» no lugar de «objeti-
vos». Isto implica que as marcas se tornem mais envolven-
tes com os consumidores, transmitindo emoções como se 
fossem pessoas para criar e nutrir relações duradouras. O 
mesmo se aplica à forma como estes profissionais esperam 
ser tratados nas suas organizações.
Com as profundas mudanças que se têm vindo a registar, e 
especialmente com a transformação das rotinas e das me-
todologias de trabalho aceleradas pela pandemia, as novas 
gerações procuram, cada vez mais, um emprego que lhes 
proporcione equilíbrio, bem-estar e satisfação, de forma 
bastante bem integrada com as suas vidas pessoais. O «sa-

lário emocional» tem vindo a ganhar peso, e fatores como 
a flexibilidade e o bom ambiente de trabalho, a par de be-
nefícios como seguros de saúde ou apoios na gestão da 
vida pessoal e familiar, ocupam agora uma posição central 
naquilo que é o conjunto de expectativas dos candidatos. 
As empresas têm de repensar os seus processos e argu-
mentos, de forma a dar resposta a estas novas tendências.

Como distinguem na Multipessoal trabalho temporá-
rio, recrutamento especializado e ‘outsourcing’?
Dispomos de várias soluções de recursos humanos para 
empresas que precisam de um parceiro na procura de pro-
fissionais dos mais variados sectores, de norte a sul do país. 
Seja qual for a solução escolhida pelo cliente, a missão é 
sempre a mesma: encontrar o candidato ideal.
Enquanto o trabalho temporário visa dar resposta de forma 
flexível a cenários onde não existe capacidade interna para, 
num curto espaço de tempo, recrutar e contratar os colabo-
radores necessários com a devida urgência, o ‘outsourcing’ 
tem como objetivo o aumento da eficiência organizacional 
através da externalização de processos que não fazem 
parte do ‘core’ do negócio. Para estas soluções, temos áreas 
dedicadas quer na angariação, na triagem e na seleção dos 
candidatos, quer no acompanhamento dos mesmos quan-
do passam a integrar as equipas dos nossos clientes.
Já o recrutamento e seleção especializado procura dar res-
posta a necessidades de avaliação ou contratação efetiva 
de quadros médios e superiores. Aqui, somos especialistas 
nas áreas de Finance & Banking, Sales & Marketing, Engi-
neering & Manufacturing e Information Technologies.

Que desafios lhe coloca o trabalho na Multipessoal?
Desde o primeiro dia, tem tido tanto de exigente como 
de gratificante. O desafio de liderar a equipa de ‘marke-
ting’ e comunicação, com a principal missão de imple-
mentar um plano estratégico para alavancar o negócio 
alinhado com o plano de transformação definido para a 
organização, impõe a adoção de uma mentalidade ágil 
e criativa. Envolve um sentido de aprendizagem acres-
cido, sendo uma área em constante desenvolvimento e 
estando o mundo digital num processo de aceleração 
incessante. E comporta novos métodos de trabalho e de 
resolução de problemas, novos recursos e ferramentas 
e novas formas de gerir equipas.
Não há melhor desafio do que uma experiência que 
obriga a aprender e a tomar decisões todos os dias. Fe-
lizmente, torna-se mais fácil estando rodeado de pro-
fissionais empenhados e competentes, e de mentores 
que garantem um acompanhamento próximo e o su-
porte tão próprio da Multipessoal. 

«As novas gerações utilizam a palavra ‘pessoa’ em vez de ‘colaborador’, preferem 
‘benefícios’ a ‘salário’, procuram ‘experiências’ em vez de ‘carreiras’ e querem 
trabalhar numa empresa com ‘propósito’ no lugar de ‘objetivos’.»
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   Nuno Matos de Sousa

«Assistimos à adaptação das práticas
formativas.»

«Os contextos moldam os processos e os comportamen-
tos. Esta ideia ficou, uma vez mais, comprovada com o 
impacto da pandemia na formação.» A afirmação é de 
Nuno Matos de Sousa, ‘partner’ da SHL Portugal, que 
nos dá a seguinte explicação: «Ao longo destes 18 meses, 
assistimos à adaptação das práticas formativas, tendo 
crescido exponencialmente a oferta no canal digital, 
quer através de ações síncronas quer assíncronas. Essa 
massificação contribuiu para quebrar alguns dogmas 
que existiam em relação a este tipo de formação, no-
meadamente que aportaria menor valor. Hoje, quando 
pesquisamos formas de desenvolver as nossas compe-
tências, verificamos que a maioria da oferta existente, a 
nível académico e empresarial, incide, senão totalmente 
em grande parte, em sessões ‘on-line’. Para além disso, 

as mudanças provocadas no mundo do trabalho foram 
elas próprias desencadeadoras de novas necessidades 
formativas, pelo que verificamos, e também novas ações 
de formação para apoiar os trabalhadores na adaptação 
à nova realidade.»
Para Nuno Matos de Sousa, «seria um total desperdício» 
deitar fora tudo o que foi construído na área da forma-
ção durante o último ano e meio. «À semelhança do fu-
turo do trabalho», diz, «as soluções formativas tendem a 
tomar um formato ‘blended’. Não que antes da pande-
mia essa configuração não existisse, mas no futuro será 
mais frequente, pois hoje reconhecemos, com maior 
facilidade, as vantagens de ambas tipologias: formação 
presencial e digital. Porque não aproveitar o melhor de 
dois mundos?», desafia.
O responsável assinala ainda que na SHL estão «sem-
pre atentos às necessidades dos clientes e às tendên-
cias de mercado, de modo a adequar o mais possível 
a oferta». E exemplifica: «Auscultamos as pessoas, pro-
curamos estar a par das inovações tecnológicas, testa-
mos e recolhemos ‘feedback’. Por exemplo, temos tido 
a preocupação de não nos limitarmos a transpor o que 
fazíamos nas ações em sala para o digital. A equipa de 
formadores repensa os cursos de modo a fazer face ao 
principais desafios: não estar fisicamente na mesma 
sala com os participantes; envolvê-los nas sessões de 
modo a diminuir o impacto de potenciais distrações; 
garantir que a aprendizagem é feita e que o impacto 
desejado é alcançado.»

Olhar para o 
pós-pandemia

FORMAÇÃO

São 13 os especialistas que aqui perspetivam o futuro 
da formação no que se espera seja um cenário pós- 
-pandemia. A tecnologia, tão importante nesta como 
noutras áreas no último ano e meio, parece que vai 
manter um papel fundamental. Este trabalho inclui
ainda, na parte final, quatro reflexões sobre formação
de executivos.
Texto e recolha: Redação human
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   Cláudia Vicente

«A formação presencial terá sempre um pa-
pel importante.»

A diretora geral da Galileu, Cláudia Vicente, assinala que 
«a pandemia veio dar uma maior visibilidade e gerar 
procura por outras soluções e outros modelos de for-
mação, que já existiam e que têm um grande número de 
vantagens para as empresas e profissionais, mas que até 
então eram vistos com alguma desconfiança». Refere-se a 
«soluções a distância como o ‘live training’ e o ‘e-learning’ 
ou mesmo híbridas, como o ‘blended learning’». Partilha 
mesmo que «os clientes reconhecem que a qualidade da 
formação se mantém, mas com outros ganhos adicionais, 
tendo estas modalidades ganho novos adeptos».
Contudo, reconhece a responsável, «a formação pre-
sencial terá sempre um papel importante no desenvol-
vimento de competências, e passada a pandemia este 
modelo de formação irá recuperar bastante». Ou seja: 
«Daqui para a frente, o cliente passa a ter à sua disposição 
um maior leque de formatos (presencial, ‘live training’, ‘e-
-learning’, ‘b-learning’) e poderá escolher aquele que me-
lhor se adequar às suas necessidades.» 
Cláudia Vicente vê a tecnologia como «um dos ‘drivers’ 
do crescimento e da inovação». Adianta mesmo: «A trans-
formação digital das organizações é fundamental não só 
para que estas se mantenham competitivas, mas também 
para oferecerem produtos e serviços diferenciadores e 
com mais valor acrescentado. Por seu lado, a formação 
permite o desenvolvimento das competências necessá-
rias para que cada organização e respetivos trabalhadores 
consigam adotar e tirar partido dessa tecnologia – sejam 
competências técnicas, pessoais ou empresariais. Nesse 
sentido, a tecnologia e a formação têm uma ligação muito 
próxima e uma evolui com a outra.»
Na área da formação, segundo a responsável, «o último 
ano e meio representa o exemplo perfeito de como a 
tecnologia foi vital para a atividade, grande parte dela as-
sente em plataformas digitais». Mais: «As organizações 
que, como a Galileu, há anos vinham testando, experi-
mentando e investindo em soluções de formação a dis-
tância conseguiram adaptar-se mais rápida e facilmente 
aos obstáculos que surgiram. No futuro, a tecnologia 
continuará a impulsionar avanços na formação, com so-
luções e modelos cada vez mais flexíveis, customizáveis 
à medida do cliente, mas também ao nível das metodo-
logias e dos conteúdos programáticos.»

   Ricardo Martins

«Passámos para um modelo onde a aposta é 
a experimentação de novas tecnologias.»

Ricardo Martins, o diretor geral da CEGOC, entende que 
«contexto pandémico desafiou todos os ‘players’ a repen-
sar, reajustar e acelerar a capacidade de entregar pro-
gramas de aprendizagem formal em ambiente ‘on-line’, 
assim como desenvolver metodologias, dinâmicas e for-
matos capazes de estimular o processo de aquisição de 
competências em contexto de sala de aula virtual». Já «do 
lado dos clientes, uns porventura mais do que outros, te-
rão abraçado a oportunidade para uma aposta  em solu-
ções tecnológicas de Aprendizagem e Desenvolvimento 
(A&D) integradas e capazes de se ajustarem às circuns-
tâncias específicas de cada colaborador e equipa», diz.
Segundo o responsável, «avançou-se muito neste pe-
ríodo, em eficácia pedagógica e em eficiência na gestão 
dos processos de A&D, mas há muito por onde evoluir, 
nomeadamente na adoção de práticas e processos de 
aprendizagem colaborativa 100% ‘on-line’.»
Mas «se por um lado a pandemia acelerou definitivamente 
a adesão ao digital e a aprendizagem a distância, também 
mudou estruturalmente a forma de colaborar e trabalhar 
uns com os outros», assinala Ricardo Martins, que acredita 
que «isso veio para ficar». Acrescenta mesmo: «Passámos 
de um paradigma cuja ênfase estava no desenvolvimento 
de mais e melhores estratégias de aprendizagem para um 
novo modelo onde a aposta é a experimentação de tec-
nologias emergentes que desafiam a (re)aprender num 
contexto de máxima ambiguidade. Se antes, por exemplo, 
um operador ia a uma ação de formação para adquirir o 
conhecimento para manobrar um equipamento – conhe-
cimento e equipamento esses que se mantinham mais ou 
menos constantes até à substituição por um modelo (e um 
curso) mais avançado –, agora a tecnologia permite que 
esse equipamento evolua com atualizações constantes 
ao seu ‘software’, muitas vezes remotamente e sem pré-
-aviso,  e é o equipamento que (in)forma quem com ele 
trabalha como deverá passar a operar. O desafio para 
quem, como nós, forma profissionais para os novos tem-
pos, não será já tanto procurar atualizar atempadamente 
o conhecimento de quem tem de operar com as novas 
tecnologias, ou até mesmo procurar competir com elas no 
papel de melhor instrutor/ formador, mas apoiar aqueles 
que terão de conviver com essa mudança constante a en-
contrar a melhor forma de interagir com essa tecnologia.»
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   Daniel Lança Perdigão

«Muitas empresas preferiram reduzir subs-
tancialmente a formação.»

Reconhecendo «a forte transformação durante a pande-
mia», Daniel Lança Perdigão, ‘creative energizer officer’ 
(CEO) da UpSideUp, faz notar que «embora muitas em-
presas tenham adotado novos formatos, houve muitas 
que preferiram reduzir substancialmente a formação 
neste período, aguardando pela retoma para poderem 
voltar a realizá-la em modelo presencial».
Na UpSideUp, diz, acreditam que «as necessidades de 
formação contínua ao longo da vida se mantêm e que, 
a partir de um futuro próximo, se fará mais formação do 
que antes». Mais: «Presentemente os modelos estão a 
consolidar-se, e parte da transformação veio para ficar. 
Estamos certos de que todos os modelos (presencial, hí-
brido e ‘on-line’) terão o seu lugar no futuro, procurando 
cada organização aproveitar as maiores vantagens de 
cada um deles. As empresas já sabem que é preciso es-
tarmos bem preparados para os imponderáveis, tendo 
esta pandemia sido disso um bom exemplo.»
O responsável assinala ainda que «quem se adaptou 
melhor – ou já estava adaptado – ao uso de tecnologias 
na formação e no trabalho tirou e continuará a tirar mais 
proveito das mesmas». E explica: «Há muitas tecnologias 
que, bem aproveitadas, podem apoiar a amplificação do 
efeito da formação e ajudar a assegurar a consolidação 
dos conhecimentos. As plataformas de vídeo conferên-
cia ou de disponibilização de conteúdos formativos ‘on-
-line’ são apenas a ponta do ‘iceberg’, e muitas tecnolo-
gias, já existentes e novas, terão um papel preponderan-
te na formação e também no trabalho. O modelo em que 
o uso da tecnologia poderá ter mais impacto positivo é o 
de formação híbrida:  cada atividade precisa de ser pen-
sada e executada da melhor forma, tendo sempre em 
conta os dois públicos-alvo – o presencial e o remoto –, 
não preterindo nenhum em função do outro.»
Duas notas ainda. Uma sobre «a experiência a que fomos 
forçados na pandemia», algo que, para Daniel Lança Per-
digão, «serviu para que, em geral, nos consciencializás-
semos de que não temos que fazer as coisas sempre da 
mesma forma, tendo permitido conhecer novas tecnolo-
gias e confirmar que outras formas de fazer podem pro-
duzir resultados idênticos ou melhores». Uma segunda 
nota para referir que «com estes modelos de formação 
híbrido e ‘on-line’ vai ser possível mais formação com 

menores custos»; mas «a formação presencial continua-
rá fundamental, em especial na área comportamental e 
no estabelecimento de relações mais próximas». 

   Sílvia Ferreira

«Uma palavra para caraterizar o estado da 
formação em Portugal: flexibilidade.»

Sílvia Ferreira, da Direção de Formação da Centralmed, 
entende que «a pandemia fez repensar os formatos 
da formação em Portugal», pois «se a primazia no pas-
sado era a formação presencial, agora é a formação a 
distância que tem um lugar cimeiro, pela facilidade 
de acesso à Internet e às plataformas digitais; é mais 
fácil frequentar ações de formação, a falta de tempo 
e as deslocações já não são entraves à sua realização 
e estas poderão ser frequentadas em qualquer ponto 
do globo, a partir do escritório ou de casa». Se tivesse 
que escolher uma palavra para caracterizar o estado 
atual da formação em Portugal, a responsável diz que 
escolheria «flexibilidade».
Muitas destas alterações «vieram para ficar», enfatiza 
Sílvia Ferreira, prosseguindo: «A aposta em ações de 
formação de curta duração, com sistemas dinâmicos 
de aprendizagem, nomeadamente a ‘gamification’, 
potenciou o envolvimento dos formandos, dando-
-lhes um maior destaque na construção do seu co-
nhecimento. Acredito numa simbiose entre formação 
presencial e ‘e-learning’, onde muitas das práticas que 
foram utilizadas nas dinâmicas das sessões a distância 
serão importadas para o modelo presencial, onde se-
rão convocados diferentes recursos e onde a tecnolo-
gia será um meio para atingir o fim a que a formação se 
propõe: aumentar/ atualizar os conhecimentos.»
A responsável fala ainda das «mutações que vivemos 
numa sociedade globalizada, onde os rácios de pro-
dutividade são exigidos diariamente», sendo que as-
sim «a aprendizagem ao longo da vida passa a ser vi-
tal». Mais: «A atualização e a adaptação tornam-se im-
perativos para os trabalhadores progredirem e para as 
empresas aumentarem a quota no mercado e garanti-
rem a sobrevivência. Estas atualizações refletem-se no 
planeamento feito pela Centralmed em matéria de for-
mação. A análise da evolução do mercado de trabalho 
e o contacto direto com os responsáveis das empresas, 
de onde os formandos são oriundos, são cruciais para 
construirmos conteúdos de valor acrescentado e claro 
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retorno para as empresas, na capacitação de compe-
tência, na criação de locais seguros e saudáveis, no au-
mento da produtividade e na qualidade do serviço.»

   José Morais Barbosa

«Voltamos a sentir, mesmo que de forma 
tímida, a procura de soluções formativas.»

«Pensar formação é hoje uma realidade manifestamente 
diferente da vivida antes do período de confinamento 

pandémico», afirma José Morais Barbosa, ‘business direc-
tor’ da Talenter Academy, acrescentando: «Se é verdade 
que o confinamento trouxe incerteza e isso provocou a 
contração da atividade económica – com reflexos naturais 
nas academias de formação profissional –, não deixa de 
ser igualmente verdade que agora  voltamos a sentir, mes-
mo que de forma tímida, o fervor da procura de soluções 
formativas por parte das empresas. 
Para o especialista, «a formação profissional, em Portugal e 
no mundo, nunca será a mesma; com a boa experiência de 
aprendizagem ‘on-line’, vivida no período de confinamen-
to pandémico, as empresas continuam hoje, em muitos 
casos, a preferir este modelo de formação, em detrimento 
do modelo de formação presencial». Assinala ainda: «O 
facto de as empresas continuarem a procurar soluções de 
formação ‘on-line’ faz com que as diversas academias de 
formação estejam a recolher bons frutos dos investimen-
tos em novos modelos de aprendizagem. Se é verdade 
que a formação ‘on-line’ não deve ser comparada, em pé 
de igualdade, com a presencial, não deixa de ser também 
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verdade que a realidade do ‘on-line’ veio para ficar, co-
locando em perspetiva paradigmas e modos de assumir 
a formação. Em suma, mesmo reconhecendo que o ‘on-
-line’ veio para ficar, o desafio passa agora por criar mo-
delos de formação – presencial e ‘on-line’ – que se casem 
e coabitem harmonicamente entre si. Deste novo paradig-
ma resultará muito do que será o futuro da formação.»
Mas «se a formação não voltará a ser a mesma, é igual-
mente um facto que o tecnológico se terá de desenvolver, 
se quiser conviver com a formação presencial, dando-lhe 
complemento e aportando-lhe valor», diz José Morais 
Barbosa. «O cerne da questão passa por criar modelos 
de formação ‘on-line’ que proporcionem a mesma ex-
periência de aprendizagem que a presencial. Aqui, o as-
peto humanista e humanizante da formação presencial, 
caracterizado pela vivência e pela troca de experiências 
entre alunos, faz com que o digital não consiga substituir 
por completo o presencial. Com este contexto em men-
te, a tecnologia terá de encontrar o seu espaço próprio, 
assumindo-se como um complemento aos modelos de 
formação presencial.»

   Mafalda Isaac

«O que se construiu neste período
de pandemia ficará efetivamente.»

Mafalda Isaac, ‘partner’ da B-Training, Consulting, destaca 
«o importante papel que o ‘e-learning’ veio assumir no 
panorama da formação profissional no nosso país», par-
tilhando ainda: «Assistimos a um impulso inevitável da 
afirmação da formação a distância, que acabou por dese-
nhar dois cenários: um, oferta exponencial de cursos em 
‘e-learning’ enquanto produto que se adquire e que nos 
aparece às centenas já categorizado para nos ajudar a es-
colher no meio de tanta oferta e tantas vezes com um re-
torno muito fraco; dois, conceção de cursos com elevada 
qualidade, com a participação de uma equipa pluridisci-
plinar que vai desde os especialistas nos conteúdos até 
aos ‘instrucional designers’, que resulta no oferta muito 
interessante para as empresas que apostam num plano 
de formação com base no desenvolvimento efetivo dos 
seus colaboradores.»
Para a responsável, «do ponto de vista do desenvolvi-
mento de competências, e procedendo a uma análise 
mais globalizada, a afirmação da formação a distância 
veio reforçar, em cada profissional, um perfil mais au-
tónomo enquanto responsável dos seus processos de 

aprendizagem». E «é aqui neste âmbito que a formação 
profissional pode encontrar um lugar muito interessante 
do ponto de vista da evolução do perfil de cada profissio-
nal: tornar cada um empresário de si mesmo, correspon-
sável pela sua empregabilidade e pela inovação no seu 
posto de trabalho».
Para Mafalda Isaac, da experiência na B-Training, Con-
sulting com clientes empresa e individuais, «o que se 
construiu neste período de pandemia ficará efetivamen-
te; alguns temas, mas sem dúvida que a flexibilidade e 
a conciliação (momentos de trabalho ‘versus’ momentos 
de formação) que a formação a distância permite irão 
fazer com que esta modalidade continue a ganhar terre-
no, desde que pautada por elevados critérios de quali-
dade». E «a evolução das plataformas de ‘e-learning’, o 
aumento exponencial da literacia tecnológica adquiri-
da neste período pelos principais atores da formação 
profissional e a tendência observada num panorama 
internacional funcionarão como elementos igualmente 
importantes».

   Artur Félix

«A evolução da tecnologia tem sido
determinante na formação a distância.»

«Passado o primeiro impacto das medidas de distancia-
mento social, a atividade de formação começou a recu-
perar para os níveis pré-pandemia», constata Artur Félix, 
‘partner’ da Blink Consulting. «As organizações procu-
ram apoio para preparar as suas pessoas para lidarem 
com um novo contexto de trabalho e as implicações nas 
relações entre colegas e com as empresas. E em termos 
de formatos de distribuição de formação, houve enorme 
evolução e muita coisa mudou no último ano e meio. A 
formação a distância veio para ficar, em formato 100% re-
moto ou combinando momentos a distância (síncronos 
ou assíncronos) com sessões presenciais, permitindo 
tirar partido das vantagens proporcionadas pelos dife-
rentes formatos.»
O responsável acredita que «a evolução da tecnologia tem 
sido determinante para o sucesso da formação a distância, 
permitindo hoje experiências imersivas, como por exem-
plo a realização de atividades experienciais com grupos 
geograficamente dispersos». Adicionalmente, «muitos dos 
recursos tecnológicos desenvolvidos para o mundo virtual 
passaram a estar presentes nas salas de formação», salien-
ta, acrescentando ainda que «a tecnologia estará cada vez 
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mais presente em atividades de formação, sejam elas a 
distância ou presenciais».
Da sua experiência, Artur Félix salienta: «Atualmente, to-
das as abordagens no domínio da formação que estamos 
a desenvolver são pensadas numa perspetiva abrangente, 
como a combinação de componentes a distância (síncro-
nas e assíncronas) e presenciais, em função dos objetivos a 
alcançar, da população alvo e do contexto organizacional. 
São abordagens orientadas para a aplicação prática, em 
que a aprendizagem é realizada através de simuladores e 
atividades experienciais, visando o saber fazer e a capaci-
dade de transposição para o dia-a-dia dos participantes.»

   Jorge Pereira

«As empresas de formação e os formadores 
tiveram que evoluir tecnologicamente.»

«Julgo que o pior já passou e vejo o futuro próximo com 
um misto de espectativa e de otimismo», partilha Jorge 
Pereira, ‘chief executive officer’ (CEO) da ZONAVERDE, 
acrescentando que «com o eminente regresso à quase 
normalidade, o que em princípio ocorrerá quando tiver-
mos atingido a tão falada imunidade de grupo, todas os 
sectores de atividade retomarão o funcionamento, pelo 
que é natural que os temas relacionados com a qualifica-
ção, a formação e o treino de pessoas se torne uma prio-
ridade, até para fazer face à necessidade de uma rápida 
recuperação económica».
O responsável afirma que «nada vai ser como antes, ga-
rantidamente». E explica: «As empresas de formação e os 
formadores tiveram que evoluir tecnologicamente e ado-
tar novas metodologias para conseguir dar resposta às ne-
cessidades e aos pedidos dos clientes, tendo em conta os 
constrangimentos e as imposições no primeiro e no segun-
do confinamentos, nomeadamente a proibição de fazer 
formação presencial durante alguns períodos. Por outro 
lado, os clientes (empresas e formandos) começaram a ver 
que existe a possibilidade de dar resposta a necessidades 
de formação e qualificação com soluções ‘e-learning’, ‘on-
-line’ ou mistas, em complemento com o tradicional forma-
to presencial, tornando o processo muito mais ágil, flexível, 
amigo do ambiente e em muitos casos económico.»
O CEO da consultora considera «inevitável que a tecnolo-
gia passe a fazer parte de forma mais impactante da for-
mação profissional daqui para a frente». Mais: «A partir do 
momento em que todos percebemos que podemos de-
senvolver e treinar competências em diversas áreas com 

recurso a plataformas de vídeo conferência, plataformas 
‘e-learning’ ou ‘micro-learning’ usando uma imensidão 
de ferramentas digitais de virtualização e gamificação, a 
tecnologia não deixará de estar cada vez mais presente no 
mundo da formação».
Uma última nota: «Apesar de já estarmos alguns passos à 
frente quando surgiu a pandemia, pois já fazemos forma-
ção ‘e-learning’ há mais de 15 anos, a nossa preocupação 
com a inovação e a tecnologia é constante e consistente, 
pois estamos muito focados no que o mercado nos pede. 
É por isso um ato contínuo, ver e perceber o que de me-
lhor se faz em Portugal e no mundo, experimentar e apli-
car novos modelos, novos métodos e novas ferramentas 
tecnológicas.»

   Paula Baptista

«Não somos resistentes à mudança,
e a área da formação é um sinal disso.»

Paula Baptista, consultora estratégica de formação na 
High Skills, diz a propósito do período de pandemia que, 
«olhando para trás, o que apreendemos é que quando 
todos queremos evoluímos rapidamente e não somos 
resistentes à mudança», e «a área da formação é um sinal 
disso, pois a formação foi essencial para evoluir em ‘hard’ 
e ‘soft skills’.»
Na consultora de formação já retomaram parte da ativida-
de presencial, «embora muito reduzida e com muitos cui-
dados», explica a responsável, acrescentando: «Claro que 
as duas modalidades de formação vão ficar para sempre. 
Para empresas, entidades e pessoas a formação a distân-
cia, quando bem feita, é uma mais-valia para todos. No en-
tanto, há áreas em que não é possível ser realizada forma-
ção a distância, em que o formato presencial é essencial.»
A especialista destaca «o papel fulcral das tecnologias na 
formação, mas faz notar que isso já acontecia antes, «só 
que nos dias de hoje tornou-se mais visível». Mais: «Im-
porta nunca esquecer que o essencial da formação é toda 
a equipa pedagógica que a compõe e leciona, e como a 
executa tanto no formato a distância como no formato pre-
sencial.»
Na High Skills, refere a finalizar Paula Baptista, «a oferta for-
mativa é sempre preparada ouvindo o mercado e as suas 
necessidades e procurando novos temas». Dá um exem-
plo: «Já há quatro anos que temos a oferta Power BI, e só 
no último ano é que o mercado fez uma procura massiva 
da mesma.»
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   Sílvia Coelho

«A formação profissional adaptou-se
e reinventou-se.»

Sílvia Coelho, diretora interina do CECOA, onde também 
coordena a Unidade Qualificação e Certificação, começa 
por referir: «A formação profissional foi e continua a ser 
um dos principais suportes ao desenvolvimento indi-
vidual, profissional, social e empresarial. Em situações 
de crise, neste caso de pandemia, esse suporte torna-se 
imprescindível. As pessoas aproveitam o tempo para se 

atualizarem profissionalmente, para se qualificarem ou 
para se requalificarem. As empresas procuraram apro-
veitar os incentivos e apoios públicos para qualificarem 
os seus recursos humanos. A formação foi (e é) um dos 
instrumentos fundamentais ao dispor da sociedade para 
mitigar os efeitos da crise decorrente da pandemia.»
A responsável acredita que «as grandes alterações e ino-
vações se realizam em tempo de crise», citando mesmo 
a conhecida frase «a necessidade aguça o engenho». E 
continua: «Nada, na sociedade mundial e globalizada, vai 
ser como era antes. O mesmo acontece com a formação 
profissional. Esta adaptou-se e reinventou-se por forma a 
responder às necessidades específicas que decorreram 
do contexto em que vivemos. Encontramos novas formas 
de fazer formação e de a fazer chegar às pessoas e às em-
presas. Do meu ponto de vista, tudo o que foi alterado e 
concebido e que acrescentou valor para todos os interve-
nientes, vai ficar instalado.»
A tecnologia, defende Sílvia Coelho, «continuará a ter 
um papel cada vez mais preponderante na formação, tal 
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como na vida em geral; o importante é conseguirmos 
que os que não têm acesso à tecnologia possam tam-
bém ter acesso à formação, em igualdade de circuns-
tâncias». Ou seja: «A tecnologia tem obrigatoriamente 
que ser inclusiva e não aumentar a ‘décalage’ entre os 
que são mais desfavorecidos (também do ponto de vis-
ta tecnológico) e os outros em geral.» 
No CECOA, os projetos formativos têm por base «um 
cuidadoso diagnóstico de necessidades em função 
do que o mercado dita, tendo em conta a literatura e 
os estudos que existem sobre o sector do comércio e 
dos serviços» [aquele em que maioritariamente atua], 
refere ainda a responsável, destacando ainda o facto 
de integrarem a informação (ou produtos) decorren-
tes da participação em projetos transnacionais, a nível 
europeu.

   Nuno Velho

«Com um futuro incerto e sem garantias, a re-
sistência à mudança atenuou-se.»

«Nos momentos mais conturbados das nossas vidas 
restam-nos duas alternativas: ou desistimos ou ganha-
mos forças que nem sabíamos existirem e seguimos em 
frente.» É esta a perspetiva de Nuno Velho, ‘managing 
partner’ da Actual Training, que destaca o seguinte: «A 
formação, entre aspas, obrigou-se a evoluir, motivada 
por uma revolução digital sem precedentes. Com um 
futuro incerto e sem garantias, a resistência à mudança 
atenuou-se, o que permitiu que a formação realizada 
em novos formatos avançasse a passos largos. Com a 
crise pandémica, a formação fez sentido, reinventou-se 
e provou-nos que é possível adaptar-se às reais neces-
sidades de mercado.»
Olhando para a formação em Portugal «de uma forma 
muito positiva, na condição de que não deixemos cair 
todas as recentes aprendizagens», Nuno Velho acredita 
que num cenário pós-pandemia «a formação não volta-
rá a ser como era antes». E acrescenta: «Importa que em 
contexto educacional se mantenha um misto de regime 
presencial e a distância, complementado com suportes 
práticos e atrativos. São inúmeras as vantagens desta 
nova forma de fazer formação, a começar pela otimiza-
ção do tempo, pela redução da distância, pelo posiciona-
mento em novos mercados. Se a metodologia funciona, 
só tem que ser afinada e sucessivamente (re)ajustada. É 
obvio que muito há ainda a fazer, até porque tivemos 

que aprender rapidamente, mas se o nosso objetivo é 
fazer sempre mais e melhor, então inovemos e procure-
mos persistentemente as melhores soluções.»
Uma ideia deixada pelo responsável é a de que «o fu-
turo é tecnologia, e a tecnologia não se faz sem forma-
ção», isto a juntar ao facto de «o sucesso empresarial 
depender cada vez mais de pessoas qualificadas/ po-
livalentes e com excelentes capacidades de gestão». E 
«com o avanço da tecnologia haverá uma diminuição 
de pessoas em cargos repetitivos e que requerem pou-
cas habilitações, mas em contrapartida privilegiar-se-á 
as mais capazes, as mais estratégicas, as mais criativas, 
as mais competentes». Ou seja: «Num universo tão com-
petitivo, onde os avanços tecnológicos não deixam de 
nos surpreender, só a formação (principalmente em 
tecnologias) permitirá acompanhar e suprir todas as 
necessidades que vão surgindo. O emprego é cada vez 
mais um bem precioso e difícil de manter. Espera-nos 
um futuro cada vez mais tecnológico, onde a formação é 
o motor do desenvolvimento.»

   Raquel Jorge

«Muito do que tem sido feito nos projetos for-
mativos decorre da evolução da tecnologia.»

Raquel Jorge, coordenadora de desenvolvimento pro-
fissional na Vertente Humana, salienta que o contexto 
pandémico «potenciou a necessidade das empresas 
se reinventarem e inovarem, de forma a conseguirem 
corresponder às necessidades formativas dos seus co-
laboradores», e que «após um período de incerteza a 
retoma face aos planos de formação tem sido nítida e 
existe, de facto, um novo investimento por parte das 
empresas, adotando formatos diferentes».
Para a responsável, «o futuro da formação passará por 
um sistema misto», com retoma do formato presencial, 
principalmente para determinados temas e competên-
cias». No entanto, «o formato a distância, nomeadamen-
te em ‘live streaming’, continuará a ser muito solicitado, 
dada a comodidade, a abrangência geográfica, a eficiên-
cia do tempo e a agilidade nas questões logísticas».
«Muito do que tem sido feito nos projetos formativos 
decorre da evolução da tecnologia», salienta ainda 
Raquel Jorge, para quem «as ferramentas tecnológicas, 
no âmbito da formação, evoluíram muito num curto es-
paço de tempo, e a tendência será para acompanhar o 
rumo e o futuro da área da formação».
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Adaptação às 
novas exigências e 
necessidades das 
organizações
Em Portugal, a formação de executivos tem-se adaptado 
às novas exigências e necessidades das organizações, 
integrando nas suas formações aspetos fundamentais 
aos desafios atuais. A integração das novas tecnologias 
surge como uma necessidade de resposta e de ajuste aos 
novos e multifacetados contextos de trabalho. A digita-
lização nos processos de formação é hoje um pilar que, 
em articulação com as metodologias ativas, permite uma 
proximidade real ao mercado e às empresas. O contexto 
pandémico trouxe ainda uma nova centralidade na ges-
tão dos recursos humanos, ancorada em processos cola-
borativos com um elevado grau de inovação.
A experiência e a aprendizagem proporcionadas pela 
atual conjuntura foram marcantes e o aparecimento de 
novas centralidades, neste caso como resposta a um ce-
nário inimaginável, evidenciam a necessidade de criar 
ambientes permanentes de inovação e de melhoria con-
tínua. Neste sentido, intensificar abordagens de apren-
dizagem ativa e baseadas na importância das ‘soft skills’ 
será fundamental na atuação dos atuais e futuros execu-
tivos. Todos estes processos vão sendo geridos a partir 
quer de novos modelos de formação, quer de reajuste 
dos modelos atuais, atentos cada vez mais à aceleração 
digital e às necessidades de adaptação. Atualmente, mui-
tas das novas propostas de formação assentam num mo-
delo de ‘bledend learning’, valorizando diferentes meto-
dologias e a criação de ‘networking’, assentes em projetos 
de cocriação, ao mesmo tempo que se gera novas oportu-
nidades a nível territorial de participação.
A digitalização é uma tendência atual nos planos de for-
mação e nas metodologias adotadas. Numa perspetiva 
integradora dos desafios do mercado de trabalho, em 
que o digital se instalou e permitiu aceder a novas visões 
e a novas formas de gestão e de atuação, esta assume-se 
como uma área fundamental na formação de executivos 
em todas as vertentes da gestão, articulando sempre a 
experiência empresarial com as competências pedagógi-
cas de modo a promover o desenvolvimento sustentado 
do conhecimento. Apesar de preponderante no mundo 
atual, importa que não se assuma as tecnologias como fa-
tor único para a promoção do sucesso das organizações; 
as relações sociais e emocionais têm de ser consideradas 
como preponderantes na formação de executivos.

Alinhados com a estratégia de manter forte a relação com 
as empresas e instituições, os projetos formativos do Po-
litécnico de Setúbal são estruturados numa lógica de in-
terdisciplinaridade e transdisciplinaridade, promovendo 
o desenvolvimento de competências práticas e especia-
lizadas adequadas à realidade do mercado de trabalho, 
e respondendo, por vezes, a desafios muito específicos 
de determinadas áreas de atuação. Na nossa perspetiva, 
os projetos de formação devem ser construídos, cada vez 
mais, em espaços de discussão com diferentes atores, no 
pensamento divergente e na diversificação das experiên-
cias de diferentes empresas.
Esta proximidade que tem sido construída, por exem-
plo com a SONAE, revela que o ganho é extremamente 
relevante para todos os envolvidos, assim como a capa-
cidade de promover uma atualização contínua dos con-
teúdos curriculares às novas exigências do mercado e a 
aposta permanente na (re)capacitação dos executivos 
para as competências necessárias para o mundo atual.

Ângela Lemos

Vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

Acomodar as mais- 
-valias da tecnologia
Passado mais de um ano e meio sobre o início da pande-
mia, a formação de executivos está boa e recomenda-se. 
[risos] Fora de brincadeiras, quero com isto dizer que a 
pandemia abriu um novo leque de possibilidades que 
tardariam a ser consideradas como opções viáveis. Por 
exemplo, assistimos à democratização do acesso às nossas 
formações a outros públicos fora das áreas metropolitanas 
de Lisboa e Porto, graças à utilização do ‘on-line’ como veí-
culo de aprendizagem, sem necessidade de investimento 
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adicional quer em termos de transporte, quer de tempo 
pessoal para a deslocação.
Em boa verdade, ainda não sabemos (ninguém sabe) 
como funcionará no futuro, mas parece-me que o ‘on-line’ 
pode ter vindo para ficar, sendo que daqui para a frente 
iremos testar outras modalidades: com formador em sala, 
formatos mistos (‘blended’) e, quem sabe, até mesmo os 
híbridos. No entanto, não nos devemos afastar do ‘driver’ 
de qualquer projeto formativo: a obtenção dos resultados 
e a aquisição de novas valências.
E de acordo com o último «Future of Work Survey», reali-
zado pela PwC Portugal, em que foram auscultados mais 
de 4.600 colaboradores e mais de 100 representantes de 
empresas entre março e abril do corrente ano, embora 
colaboradores e empresas destaquem positivamente a 
inovação de produtos e serviços, e colaboração em novos 
projetos, evidenciaram também maiores dificuldades no 
‘on-boarding’ a colaboradores, manutenção de espírito de 
equipa, formação e cultura corporativa. Assim, diria que se 
deverá ponderar o formato em função do objetivo da for-
mação. E sempre que a componente mais relacional, como 
fomentar o espírito de equipa ou ‘networking’, seja uma 
das prioridades associadas à iniciativa formativa, torna-
-se recomendável apostar na manutenção de pelo menos 
uma componente presencial.
Sabemos que a tecnologia ocupa um lugar preponderante 
em todas as esferas da nossa vida: não só na nossa forma 
de trabalhar como nos momentos de lazer, nos ‘wearables’ 
ou ‘apps’ que nos acompanham e em tantos outros exem-
plos, que estranho seria se a formação de executivos fosse 
alheia a este processo de transformação digital. Assim, a 
formação de executivos também vai acomodar as mais-

-valias da tecnologia, tanto através de um acompanhamen-
to mais aprofundado dos profissionais e suas preferências 
como na obtenção de um ‘feedback’ mais contínuo através 
da constante modernização dos equipamentos, bem como 
nas soluções de interatividade a usar em sala de formação 
e ao longo de todo o ciclo formativo.
Para já, continuamos a aposta na formação ‘on-line’, uma 
vez que ainda não sentimos que o mercado esteja prepa-
rado para o registo presencial. Assim, preparámos todo o 
nosso calendário para o formato ‘on-line’, com a premissa 
de rapidamente começar a oferecer formato presencial 
quando sentirmos que é o momento.
Outro aspeto que destacamos neste novo olhar à for-
mação de executivos é a valorização do digital, de um 
‘mindset’ flexível e de iniciativas sustentáveis. Daí estar-
mos já a preparar o lançamento da terceira edição do nos-
so programa de ‘digital upskilling’, e apoiamos diferentes 
clientes em programas que designamos de «acelerado-
res de liderança», em que expomos os líderes às novas 
tendências, incluindo uma vertente de ‘governance’ de 
sustentabilidade. Acreditamos que a prioridade da for-
mação de executivos está neste trinómio entre o digital, 
a flexibilidade e a sustentabilidade. A respeito deste úl-
timo, convidamos os nossos clientes a ficarem atentos às 
novidades de ESG para executivos, pois não queremos 
deixar ninguém de fora.

Catarina João Morgado

Head of PwC’s Academy em Portugal, Angola e Cabo Verde

Desenvolver 
capacidades de 
adaptação a situações 
sempre novas 
As empresas e os executivos procuram cada vez mais 
produtos de curta duração. Aliás, esta tem sido a ten-
dência também em cursos de pós-graduação, que no 
ISG reduziram a sua duração de um ano para apenas um 
semestre.  Na formação de executivos também se aposta 
em formatos diversos que vão desde a formação dada 
nas instalações do cliente, no próprio ISG e até ‘on-line’, 
tendo sido este último formato muito dinamizado pelas 
condições impostas pela pandemia. Existem produtos de 
duração de algumas horas, de um mês ou até seis meses, 
conforme a sua natureza e os seus objetivos.
Se nos cursos conducentes a grau a tendência é o regres-
so ao ensino presencial e a valorização da socialização 
e da relação humana, na formação de executivos e 
pós-graduações as recentes tendências da procura é a 
inversa, pelas dificuldades de horário, de agenda e de 
mobilidade dos executivos. Este formato também permite 
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dar formação a executivos e a empresas que estejam loca-
lizados em qualquer parte do país ou do mundo. Também 
continua a existir uma procura pelos formatos tradicionais 
em regime presencial para a criação de ‘network’, pela so-
cialização e até pela própria rutura com o dia-a-dia, que mo-
tiva a frequência de cursos de executivos, para além da na-
tural aquisição e desenvolvimento de novas competências.
O mundo está em acelerada mudança desde o início do 
século XXI. A digitalização deve permitir fazer mais de-
pressa, com mais informação armazenada e difundida, 
deve facilitar e agilizar.  Não é nem deve ser um fim em si. 
Primeiro devem estabelecer-se objetivos e a digitalização 
ser um instrumento que ajude na sua eficiência. Não julgo 
ser possível substituir a relação humana ou a socialização 
no ensino superior, mas a digitalização pode ambicionar 
ser um complemento no ensino, que permite aproximar 
distâncias físicas e minimizar tempos e espaços na forma-
ção de executivos.
A realidade é muito dinâmica e o importante é «ensinar» 
a desenvolver as capacidades de adaptação a situações 
sempre novas. A inovação na formação é produto das exi-
gências que advêm da evolução do próprio mercado e dos 
seus ‘players’. Ao ISG compete responder, com pedagogia 
eficiente e com oferta formativa adaptada às necessidades 
de gestores e economistas. Os conteúdos são permanen-
temente atualizados. Existe uma tendência de procura 
de formações de banda muito estreita, altamente espe-
cializada, mas também de banda mais larga, por parte de 
quem procura reciclar conhecimentos ou complementar 
formações anteriores em áreas diferentes. É muito comum 
termos engenheiros, arquitetos, médicos ou advogados 
a frequentar cursos de gestão geral, assim como ter ges-
tores e economistas a especializarem-se em áreas muito 
concretas, que vão dos recursos humanos ao ‘marketing’, 
passando pelas finanças ou áreas muito específicas como 
avaliação imobiliária, fiscalidade, logística, liderança, ges-
tão de projetos, gestão pública, entre outras. Uma das preo-
cupações na preparação destes programas no ISG são as 

parcerias e as certificações próprias em cada área em que 
oferecemos formação.

Miguel Varela
Diretor do ISG – Instituto Superior de Gestão

(Business Economics School)

Pandemia impulsionou 
a inovação formativa
A crise sanitária promoveu um muito maior recurso ao mo-
delo de formação não presencial, apoiado em tecnologias 
e plataformas digitais. Ora, a transição dos programas for-
mativos para o ambiente digital obrigou à adoção de novas 
metodologias, conteúdos e ferramentas no processo de 
ensino-aprendizagem.
Ao nível dos conteúdos, e como forma de dar resposta às 
exigências de novas competências geradas pelo contexto 
pandémico, a formação executiva passou a abordar, como 
maior regularidade e profundidade, temáticas relaciona-
das com a adoção e a incorporação de modelos de gestão, 
trabalho e comunicação à distância.
De resto, a transição digital acelerada pela pandemia tornou 
mais evidente o défice de qualificações em Portugal e a con-
sequente necessidade de apostar na formação. A capacita-
ção do capital humano é fundamental para responder aos 
desafios da transição digital nas empresas, processo que 
exige a adoção de novos modelos de negócio, novos proces-
sos internos e novas estratégias de interação com os clientes.
Neste pressuposto, houve também um esforço grande ao 

A digitalização pode ambicionar ser um 
complemento no ensino, que permite 
aproximar distâncias físicas e minimizar 
tempos e espaços na formação de exe-
cutivos.
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nível da preparação dos próprios formadores. As equi-
pas formativas foram, também elas, sujeitas a um pro-
cesso de capacitação que possibilitou o reforço das suas 
competências sobretudo nas áreas tecnológicas e comu-
nicacionais. Desta forma, foi possível assegurar uma ofer-
ta formativa a distância bem estruturada, estimulante e 
com bons resultados.  
O balanço da transição da oferta formativa para o ambien-
te digital é claramente positivo, quer no que respeita à pro-
cura dos cursos, quer em relação aos resultados pedagó-
gicos e ao grau de satisfação de formandos e formadores. 
A ANJE passou a disponibilizar quer formação a distância 
totalmente síncrona (‘on-line’), e por isso mais adequada às 
novas tendências e comportamentos sociais, em especial 
dos nativos digitais, quer formação em formato ‘e-learning’, 
logo mais adaptável à disponibilidade temporal, aos ritmos 
de desenvolvimento e aos métodos de aprendizagem dos 
formandos. 
A generalização do uso de tecnologias e plataformas di-
gitais na formação vai seguramente acentuar-se, o que 

obrigará a uma profunda reconfiguração de metodologias, 
técnicas, modelos e conceitos pedagógicos. Temos vindo a 
assistir, aliás, a um extraordinário desenvolvimento tecno-
lógico do ensino a distância, com recurso à inteligência arti-
ficial (‘machine learning’), ao ‘cloud computing’, à realidade 
virtual e aumentada e ao ‘gaming’, por exemplo.
Considerando esta avassaladora evolução tecnológica, a 
ANJE está em permanente atualização e inovação dos seus 
conteúdos, práticas e modelos formativos, adaptando-
-os às emergentes necessidades do mercado e dos seus 
públicos-alvo. Beneficiando da sua proximidade ao tecido 
empresarial nacional, desenvolve programas de formação 
para executivos perfeitamente alinhados com as neces-
sidades de capacitação das nossas empresas. São disso 
exemplo os programas desenhados em parceria com ins-
tituições de ensino superior, ministrados por formadores 
que aliam o currículo académico à experiência profissional.

Nuno Ricardo
Diretor da Formação e Membro do Conselho de Gestão
da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
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A pandemia por Covid-19 trouxe trans-
formações que mostraram às empre-
sas a necessidade de maior digitali-
zação, para agilização de processos 

e continuidade dos negócios. A crescente digitali-
zação tem acentuado o fosso entre as necessida-
des das empresas e as competências digitais dos 
colaboradores, tornando clara a importância da 
requalificação.
Analisar o estado da organização é essencial para 
implementar um plano de formação e detetar as 
suas necessidades e as dos colaboradores. Quan-
do querem competências que as pessoas não têm, 
há que realizar uma análise de competências, 
tendo em conta as lacunas de competências e as 
metas da empresa, as tendências do trabalho e as 
competências que já existem internamente. Iden-
tificado o ‘gap’ de competências, é possível definir 
estratégias e estruturar ‘feedbacks’ contínuos, para 
aperfeiçoar as capacidades da equipa.
Do estudo «Como será o desenvolvimento das 
competências profissionais em 2021?»,(1) da Ru-
mos, conclui-se que: o plano de formação das em-
presas é elaborado maioritariamente (57%) com 
base na realização prévia de um levantamento de 
necessidades de formação; mas a proposta do de-
senvolvimento de competências dos colaborado-
res é também, em boa parte, feita por sugestão das 
chefias (48%) e dos profissionais (45%).
Dos principais objetivos da formação destacam-se 
dois eixos: o primeiro ligado ao negócio (reduzir o 
‘skills gap’ e impulsionar o crescimento da organi-
zação) e o segundo ao bem-estar das pessoas (me-
lhorar o ‘employee engagement’ e a satisfação com 
o trabalho). 

Do lado do negócio, a formação pode servir pro-
pósitos que não apenas preencher lacunas de 
qualificação: ajudar ao alcance das metas de ne-
gócio, a gerar proveitos e reduzir custos, apesar 
de nem sempre lhe ser dado crédito nesses resul-
tados. Ainda assim, e mesmo em crise económica, 
grande parte das organizações reconhece o ganho 
em investir no capital humano.
Do lado dos colaboradores, a perceção do impacto 
da formação é também positiva: destacam melho-
rias na qualidade do seu trabalho, mais rapidez na 
realização das tarefas, sentem-se mais motivados 
e tornam-se mais adaptáveis. E os investimentos 
em formação e desenvolvimento aumentam a re-
tenção de talentos e a felicidade no trabalho.
Porém, se a importância e o impacto da formação 
profissional são tão globalmente aceites, pelas or-
ganizações e pelos profissionais individualmente, 
porque é ainda tão difícil delinear e implementar 
planos de formação eficazes? Um dos principais 
obstáculos apontados é a falta de tempo: a carga 
de trabalho não permite participar regularmen-
te em ações de formação. Mesmo com o impulso 
dado em 2020 a novos formatos (remota, assíncro-
na ou síncrona), com poupanças óbvias em deslo-
cações, a falta de tempo continua a ser apontada. 
Dois outros desafios são as questões de orçamen-
to e a dificuldade dos responsáveis pela formação 
em demonstrar aos superiores os benefícios e o 
ROI (‘return on investment’).
Mas existe uma certeza: o retorno do investimento 
em formação não é abstrato nem teórico. Há um 
impacto real e generalizado na produtividade das 
equipas e, logo, na capacidade das organizações 
em responder, adequada e atempadamente, aos 
requisitos do negócio e do mercado.
Neste contexto, o mercado da formação deve 
continuar a acompanhar as tendências do «novo 
normal»: digitalização, flexibilidade de horários, 
descentralização geográfica e consequente demo-
cratização de acesso à aprendizagem.
Mais de um ano após o início da pandemia, perce-
be-se que não voltaremos atrás: muitas mudanças 
vieram para ficar e tornou-se notória a importân-
cia da capacitação para garantir a resiliência e a 
prosperidade de indivíduos e organizações. É es-
sencial (será cada vez mais) que o investimento no 
capital humano esteja na linha da frente. 

Desafios e futuro da formação
FORMAÇÃO

Jorge Lopes
Diretor da Rumos para a Área da Formação
www.rumos.pt

OPINIÃO

(1)https://landings.rumos.pt/whitepapercomp2021
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U m dos exemplos é o da BL Consulting, 
onde foi adotado um modelo híbrido, com 
o ‘on-line’ a ser reforçado, fruto do proces-
so de transformação digital em curso. Ma-

ria João Pereira, ‘head’ da Recruitment Business Unit da 
empresa, assinala no entanto: «Nunca abandonámos a 
proximidade, porque na BLC consideramo-la estratégi-
ca. Reforçámos os processos de recrutamento e seleção 
com novas ferramentas digitais e plataformas tecnoló-
gicas desde a captação de candidatos passando pelo 
processo de avaliação de competências e terminando 
no ‘off-boarding’. As entrevistas remotas são potencia-
das pelas plataformas Zoom, Microsoft Teams, Skype 

Como 
tudo se 
transformou

RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO

O contexto de pandemia levou a grandes transformações 
no mundo corporativo e os processos de recrutamento e 
seleção não constituíram exceção. Profissionais de várias 
empresas a atuar nesta área dão-nos os seus testemunhos 
sobre como se adaptaram a uma realidade com que ainda 
há dois anos ninguém contava.
Texto: Redação human

ou WhatsApp, dependendo do grau de literacia do 
candidato e do tipo de ferramenta utilizada pelo nosso 
cliente.»
Para a responsável, muitas destas práticas vieram para 
ficar. Na sua opinião, «a pandemia e o isolamento social 
forçado aceleraram a transformação digital dos proces-
sos de recrutamento e seleção», tanto que «temos vindo 
a assistir ao desenvolvimento de plataformas e ferra-
mentas que fazem triagem curricular automática, ‘robots’ 
que fazem entrevistas de despistagem assim como fer-
ramentas de gestão de talento cujo ‘workflow’ permite 
fazer todo o processo de acolhimento e ‘on-boarding’ de 
novos colaboradores até ao ‘off-boarding’, incluindo a 
gestão do plano de sucessão», diz a responsável. Na BLC 
implementaram uma ferramenta – People Hum – que 
permite gerir o talento nas suas múltiplas dimensões, 
com processos autonomizados em que os clientes e os 
seus colaboradores possuem inclusive uma assistente 
virtual que lhes dá apoio.
Nestes últimos tempos, e em termos de recrutamento, 
Maria João Pereira, destaca sectores como saúde, tecno-
logia, logística, distribuição e agroalimentar. «São alguns 
dos sectores com que trabalhamos que mais cresceram 
e já começam a agonizar na procura de competências. 
Não existe um padrão geográfico, mas constatamos que 
na economia real em determinadas geografias e ecos-
sistemas empreendedores do interior as empresas fica-
ram muito dependentes da capacidade de produção de 
competências a nível local. A mobilidade intersectorial 
também aumentou, incluindo a de mão-de-obra estran-
geira e pouco especializada do sector agrícola, que mi-
grou para sectores mais industrializados ou para o canal 
HORECA [estabelecimentos hoteleiros, de restauração e 
similares] e alguns serviços que oferecem maior estabi-
lidade no emprego e melhor retribuição.»

ESPECIAL

Maria João Pereira (BL 
Consulting): «Reforçámos os 
processos de recrutamento e 
seleção com novas ferramentas 
digitais e plataformas 
tecnológicas.»
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Necessidade de estarmos mais perto uns dos outros
Susana Dionísio, ‘associate director’ na área de Sourcing 
da Multipessoal, diz que nesta área a grande maioria dos 
processos são de recrutamento de trabalho temporário, 
«tornando-se extremamente importante não só a primeira 
abordagem ao candidato como todo o acompanhamento 
até ao momento de admissão». E complementa: «Quere-
mos que os candidatos se sintam seguros e confortáveis, 
demonstrando que estamos cá para os informar e apoiar 
ao longo do percurso connosco. Temos pessoas connosco 
há vários anos e que não consideram o trabalho temporá-
rio como algo volátil, mas como a possibilidade de apren-
der diferentes tarefas em sectores muito diferentes.»
Desde o início da pandemia, houve uma necessidade de 
reinvenção. «Precisávamos de estar mais próximos dos 
candidatos e ser o seu suporte na mudança ou na procu-
ra de emprego, uma decisão tão impactante na sua vida 
pessoal e como na profissional», diz a responsável, acres-
centando: «Para garantirmos a segurança dos candidatos, 
passámos a privilegiar o contacto remoto, quer por video-

chamada num momento inicial – sendo esta a única forma 
de mantermos o contacto cara a cara –, quer por telefone já 
numa fase posterior de acompanhamento.»
A empresa dispõe de um variado leque de opções, es-
sencialmente digitais, para que os candidatos possam 
contactar. Um exemplo é o canal «Fala Connosco», em que 
através do preenchimento de um simples formulário os 
candidatos podem descrever que tipo de oferta de traba-
lho procuram e solicitar esclarecimentos. E no ‘website’ há 
um assistente virtual disponível 24 horas por dia, que não 
é mais do que um ‘chat’ em versão ‘selfcare’ que permite 

Susana Dionísio (Multipessoal): 
«Queremos que os candidatos 
se sintam seguros e confortáveis, 
demonstrando que estamos cá 
para os informar e apoiar.»
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navegar entre várias opções apresentadas, até se encontrar 
a que está alinhada com a questão que se pretende ende-
reçar. Para além disso, existe a «Área de Candidato», onde 
depois de preencher a informação pessoal, a experiência 
profissional e as habilitações literárias, os candidatos po-
dem ter acesso às mais de 600 ofertas disponíveis no portal 
de emprego, ficando logo essa ação integrada na base de 
dados. Susana Dionísio salienta que continuam «a explo-
rar as redes sociais para chegar a mais candidatos, sendo 
estes os canais em que se comunica para um público mais 
abrangente, dando a conhecer o que a empresa oferece».
Para a responsável, «aquilo que a pandemia trouxe, tanto 
a nível pessoal como profissional, foi uma necessidade de 
estarmos mais perto uns dos outros, de percebermos as di-
ficuldades e as necessidades de cada um e de tentar, com 
as ferramentas disponíveis, ultrapassar barreiras que vão 
sendo identificadas». Mais: «Nunca tivemos um período 
em que estivéssemos tão sequiosos de interação humana 
e expectantes para ver como as empresas se iriam aproxi-
mar de clientes, candidatos, parceiros, etc. A Multipessoal 
não é exceção, e um dos nossos objetivos é estar tão perto 
do candidato quanto possível, para que nos veja como o 
suporte na escolha de novos desafios profissionais.»

Adaptação fácil e rápida
Na Pessoas e Sistemas, Filipa Pires, ‘executive director’ 
da empresa, destaca as «exigências claras» trazidas pela 
pandemia a esta área. E partilha: «Os processos de seleção 
mantiveram o seu foco na avaliação de competências, mas 
a partir das plataformas ‘on-line’. A nossa equipa treinou a 
relação com os candidatos e melhorou a capacidade de, 
a distância, avaliar motivação, relação interpessoal e so-
cialização. Criámos soluções de aplicação de métodos e 
técnicas usando os recursos ‘on-line’. Ou seja, a adaptação 
foi fácil e rápida, mas a falta de relação interpessoal com 
os candidatos aumenta a margem de erro.» 
Também recorrendo a plataformas como Teams e Zoom, a 

recursos da Google e mesmo ao Whatsapp, a responsável 
salienta uma regra: «Sermos ágeis e adaptar a ferramenta 
que melhor se adequa ao momento e ao candidato. Manti-
vemos a aplicação dos nossos instrumentos de validação 
comportamental, mas num formato a distância, nomeada-
mente os testes de personalidade ‘on-line’. Não deixámos 
de aplicar qualquer exercício de validação, mas fizemo-lo 
em diferentes formatos. Melhor ou pior? Pode ser discutí-
vel. Uma coisa é certa, crescemos todos a este nível.»
Referindo-se aos candidatos, a responsável nota uma cer-
ta dualidade nestes tempos de pandemia, algo que, diz, 
«marca a tendência». Ou seja: «Por um lado, temos pes-
soas muito retidas, entre aspas, nas empresas e com medo 
(esta é a palavra) de mudança, e por outro lado sentimos o 
contrato psicológico muito mais frágil e um maior trânsito 
de pessoas entre empresas, muitas sem saber bem para 
aonde vão… Temos atualmente os dois extremos. Porque 
o mercado de trabalho está também em organização.» 
Nos processos conduzidos mais recentemente, Filipa Pi-
res destaca um, para a posição de ‘human resources ma-
nager’ numa multinacional, que implicou várias fases e 
vários consultores, para cruzar diferentes competências e 
garantir imparcialidade. «Foi exigente para os candidatos, 
mas também para os consultores, porque implicou muito 
acompanhamento e um apoio no processo de decisão. O 
fecho arrastou-se devido a contrapropostas constantes da 
empresa atual da candidata e, por sua vez, da candidata 
à empresa contratante. Há uma espécie de jogo entre as 
partes que é preciso mediar e, de certa forma, saber estan-
car. Esta tem sido a tendência: incerteza na decisão.»

Uma forma tecnologicamente muito ativa
No PrimeTalent Group também os processos de recruta-
mento e seleção tiveram de ser adaptados. João Cunha 
Pereira, ‘founder’ e ‘chief executive officer’ (CEO), assinala: 
«Em primeiro lugar, dentro do nosso universo, separámos 
esta atividade, criando uma unidade de negócio focada 
nesta realidade. Por outro lado, confessamos que as dife-
renças não são significativas porque desde o início que 
privilegiamos a tecnologia como aliada de eleição para 
estreitar distâncias e otimizar o fator tempo. Neste perío-
do a generalidade dos processos têm sido conduzidos de 
forma tecnologicamente muito ativa, sempre cumprindo 
a nossa promessa de rigor, qualidade e robustez técnica e 
operacional: equipa de dois consultores por processo e ne-
nhum com mais de três processos em simultâneo.»
O responsável partilha que têm privilegiado as ferramen-
tas que sentem que podem contribuir para a eficácia e a 
eficiência do processo e, sobretudo, da relação com can-
didatos e organizações. «Desde algoritmos e plataformas 
de identificação de candidatos com determinado perfil de 
competências técnicas e comportamentais a plataformas 
diversas de videoconferência, possibilitadoras de fomento 
e otimização da relação mais forte possível, passando por 
‘assessments’ 100% ‘on-line’ que contribuem para a verifi-
cação e a avaliação de alguns fatores considerados, no pro-

Filipa Pires (Pessoas e Sistemas): 
«A nossa equipa treinou a relação 
com os candidatos e melhorou a 
capacidade de, a distância, avaliar 
motivação, relação interpessoal e 
socialização.»
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cesso específico, como críticos para o sucesso do mesmo.»
Sobre o posicionamento das empresas na procura de 
novas pessoas, João Cunha Pereira diz que, «tendencial-
mente, se analisarmos os dados estatísticos disponíveis, 
situações de crise são sinónimo de retração do mercado e, 
infelizmente, aumento dos números do desemprego, po-
tencializadores de movimentação no âmbito de posições 
executivas (C-Level) e técnicos altamente especializados; 
nomeadamente porque são alturas que exigem transfor-
mação de liderança e evolução do pensamento estratégico, 
da criatividade e da inovação e da capacidade de resposta 
ágil e afirmativa às muitas solicitações que aparecem». 
Acrescenta ainda: «Com a exceção dos primeiros meses, 
em que o abanão surgiu e a necessidade de, entre aspas, 
criação de trincheiras corporativas, foi o primeiro pensa-
mento e a primeira estratégia de muitas organizações, é 
a realidade que temos vindo a observar e a verificar, com 
uma atualidade já de uma dinâmica bastante apreciativa e 
em evolução.»
Falando da experiência concreta do PrimeTalent Group, 

João Cunha Pereira (PrimeTalent 
Group): »Neste período a 
generalidade dos processos 
têm sido conduzidos de forma 
tecnologicamente muito ativa.»

destaca, «sem sombra de dúvida», um sector e uma função: 
«IT [tecnologias de informação] e direção financeira (‘chief 
finantial officer’, CFO). Se para o sector que identificamos a 
resposta ao porquê nos parece relativamente fácil, em fun-
ção do ‘boom’ das necessidades de criação e adaptação 
que surgiram, quanto à função confessamos que tem sido 
uma experiência algo surpreendente, dada a estabilidade 
que se pensa e espera ser necessária. Porém, não deixa de 
ser curioso que está bem em linha com a tendência referi-
da, em situações de crise para posições C-Level.»
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Trabalho complexo em algumas funções
Célia Agostinho, ‘human resources commercial mana-
ger’ do Grupo Intelac, faz também notar que o contexto 
de pandemia alterou significativamente a condução dos 
processos de seleção para um formato ‘on-line’, com a 
consequente perda da interação presencial. Conforme 
explica, «os processos de recrutamento atuais (salvo raras 
exceções) são tratados de forma digital, o que para certas 
funções, nomeadamente as menos qualificadas em que 
os candidatos possuem um conhecimento mais limitado 
a este nível, se torna mais complexo, mas não impossível».
A responsável explica que «aquando dos processos de 
seleção, e conforme as funções, as ferramentas utilizadas 
deverão estar de acordo com o respetivo perfil». Mais: «As 
entrevistas por videoconferência vieram para ficar, e se 
em casos de perfis na área administrativa ou com maior 
literacia neste âmbito será algo básico, já nas camadas com 
maior limitação as redes sociais (Facebook ou WhatsApp) 
que permitem videochamadas são uma opção facilitado-
ra desta interação», refere Célia Agostinho, para quem «as 
práticas adquiridas no período de pandemia vieram para 
nos acompanhar no futuro; o ‘on-line’ facilita o trabalho de 
quem recruta e de quem é recrutado, evita não só os custos 
de deslocação para o entrevistado mas também permite 
uma maior flexibilidade de horários para as partes envol-
vidas». Considera ainda que «atualmente, e cada vez mais, 
os candidatos estão menos disponíveis para entrevistas 
presenciais, não só pelas deslocações implícitas mas tam-
bém pelo facto de ainda estarmos em pandemia e haver 
algum receio inerente ao presencial».
A responsável refere ainda as necessidades de recruta-
mento por parte do tecido empresarial, destacando que 
nos últimos meses tem havido um aumento considerável 
de pedidos para muitas áreas, nomeadamente (mas não 
exclusivamente) no âmbito de construção civil, com perfis 
cada vez mais difíceis de identificar. «O mercado está mui-
to dinâmico e basta um atraso dos decisores para que se 
perca candidatos e tenhamos que reiniciar processos. As 
empresas solicitam de forma gradual cada vez mais recru-
tamentos, contudo o tempo de análise, o amadurecimento 
e a decisão fazem com que os candidatos integrem outros 
processos e tenhamos que reiniciar tudo, o que não abona 
nenhum dos intervenientes.» Já no que concerne a candi-
datos, «tem existido uma dificuldade crescente de identi-

ficação de perfis e colocação dos mesmos, sendo que em 
camadas menos qualificadas vemos grande rotatividade, 
até porque o mercado tem facilidade em absorver estes 
perfis; já nos candidatos mais qualificados que estão co-
locados, constata-se uma maior resistência à mudança, o 
receio do que o futuro possa proporcionar, pois o que a 
pandemia trouxe foi algo que não era expectável e que 
levou a um alto nível de desemprego numa fase inicial».

Maior flexibilidade
Na Egor a maioria dos processos de seleção «são geridos 
com recurso a tecnologias digitais, seja na componente da 
identificação de candidatos (‘sourcing’), seja na seleção, 
através da avaliação de aptidões e competências em que 
utilizamos estes mesmos meios para a realização de en-
trevistas e aplicação de testes psicométricos». A partilha é 
feita por Inês Calhabéu, diretora do recrutamento e seleção 
para a Zona Sul, que acrescenta: «Felizmente, esta transição 
digital já estava consolidada muito antes da pandemia, 
pelo que não teve grande impacto na nossa atividade diá-
ria. Temos dedicado bastante atenção à experiência que 
proporcionamos aos candidatos que entram num proces-
so de recrutamento connosco, e o facto de utilizarmos re-
gularmente estes mesmos meios digitais tem-se revelado 
uma grande vantagem, acima de tudo pela maior flexibili-
dade que proporciona na gestão do tempo, evitando des-
locações desnecessárias que antes se faziam.»
A empresa utiliza diversas plataformas de ‘sourcing’ e de 
avaliação de competências que variam em função da es-
pecificidade do perfil a recrutar. «De forma genérica e pelo 
grau de importância», explica a responsável, «o nosso ATS 
(‘application tracking system’), que reúne cerca de 300 mil 
candidatos em base de dados, é a nossa principal ferra-
menta na identificação. Não obstante, e pela importância 
que tem assumido ao longo dos últimos anos, utilizamos 
de igual forma o LinkedIn na sua versão profissional e ou-
tras ferramentas de cariz mais internacional.»
Inês Calhabéu diz que são os próprios candidatos que já 
questionam se podem fazer o processo de recrutamento 
de forma digital. É uma grande vantagem, na flexibilidade e 
na gestão do tempo que permite. Do ponto de vista técnico, 
conseguimos garantir o mesmo rigor e a mesma fiabilidade 
na informação de um processo que é desenvolvido de for-
ma presencial. Esta tendência, agora em Portugal de alguma 
forma forçada, já vigora na Europa há alguns anos, pelo que 
claramente se irá manter», defende.
Quanto ao tecido empresarial, «em termos genéricos tem 
havido uma maior recetividade nos casos em que recor-
rem a uma empresa especializada em recrutamento e sele-
ção, pelas vantagens que pode acrescentar no que respeita 
à externalização desta área», diz a responsável. «De igual 
forma, há sectores específicos em que sentimos o merca-
do bastante dinâmico, e o facto de existir um desequilíbrio 
entre candidatos disponíveis no mercado ‘versus’ quan-
tidade de vagas em aberto faz com que forçosamente os 
processos de recrutamento sejam mais complexos de con-

Célia Agostinho (Grupo Intelac): 
«Os candidatos estão menos 
disponíveis para entrevistas 
presenciais, não só pelas 
deslocações implícitas mas 
também pelo facto de ainda 
estarmos em pandemia.»
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cretizar. Somente uma empresa com este foco conseguirá 
garantir num menor período de tempo estes recursos», 
explica Inês Calhabéu.

Um ambiente ‘on-line’
Nelson Gonçalves, ‘managing partner’ da Thomas Portugal, 
destaca a grande componente tecnológica da empresa, 
com diferentes plataformas para a área dos recursos hu-
manos (CVGuard e-recruitment – ATS, HiTalent e-develop-
ment e Thomas Assessments), sendo que todos os proces-
sos internos e para os clientes são sempre desenvolvidos 
totalmente ‘on-line’, quer no recrutamento, quer ao nível 
dos questionários de apoio à tomada de decisão, quer ao 
nível da gestão do talento.
O responsável detalha: «A CVGuard e-recruitment – ATS é 
uma plataforma que ajuda no processo de recrutamento e 
seleção do cliente, permitindo que todo esse processo seja 
realizado exclusivamente na plataforma. Identificamos a 
oferta de emprego, que é disponibilizada automaticamen-

Inês Calhabéu (Egor): «Temos 
dedicado bastante atenção à 
experiência que proporcionamos 
aos candidatos que entram 
num processo de recrutamento 
connosco.»
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te nas redes sociais, em portais de emprego, agregadores, 
entre outros, permitindo que o candidato faça a sua can-
didatura; através da plataforma, o recrutador pode fazer a 
gestão de todas as comunicações com o candidato, inclu-
sive o agendamento das entrevistas ou mesmo comunicar 
contratação ou término do processo de recrutamento e 
seleção. Todas as avaliações da Thomas podem ser realiza-
dos ‘on-line’, independentemente de ser comportamental, 
aptidões cognitivas, inteligência emocional ou avaliação de 
potencial de liderança.» 
Para Nelson Gonçalves não existe qualquer dúvida de que 
as ATS (‘applicant tracking systems’), como por exemplo 
a CVGuard e-recruitment, ou as avaliações ‘on-line’ (por 
exemplo, Thomas Hub), «se já antes da pandemia eram um 
elemento distintivo das empresas que as tinham, hoje são o 
presente e vão ficar para o futuro». Mais: «Estas plataformas 
permitem assegurar o cumprimento das exigências ao nível 
da proteção de dados (RGPD) dos candidatos, mas também 
ao nível do viés inconsciente, uma vez que todo o processo 
é automático. Os profissionais de recursos humanos (quer 
estejamos a falar de pequenas e médias empresas, empre-
sas de recrutamento e seleção ou grandes empresas) têm 
a noção de que os candidatos evitam empresas pouco so-
fisticadas, sendo assim mais fácil atrair para empresas que 
apresentam plataformas que ajudam na otimização da ex-
periência do utilizador/ candidato.»
Na Thomas Portugal tem-se notado que nos primeiros me-
ses do ano, e até à ‘rentrée’, grande parte dos clientes esta-
vam interessados em reforçar as suas equipas com grande 
foco na área comercial. «Percebemos algumas alterações 
nos perfis a recrutar devido à integração em modelos hí-

bridos (escritório ‘versus’ casa) e consequente impacto 
que pode ter nas funções de forma transversal», comenta 
Nelson Gonçalves. «Enquanto antigamente estava tudo 
definido, houve a necessidade de adaptação/ ajuste, de 
forma a ultrapassar as exigências/ requisitos das funções 
e, consequentemente, a necessidade de atualizar os des-
critivos funcionais.» Empresas tecnológicas, de energias, 
de logística e de saúde são as que mais destaca na procura 
de talento.

Uma antecipação do futuro
Na Vertente Humana, desde março de 2020 que os proces-
sos de seleção estão a ser realizados por via não presen-
cial. Sílvia Coelho, coordenadora de operações, diz que, 
como a generalidade das empresas, tiveram que adaptar-
-se rapidamente à nova realidade e minimizar os contac-
tos presenciais ao estritamente necessário. E acrescenta: 
«As ferramentas que temos utilizado para divulgação das 
ofertas de emprego, para além do nosso ‘site’ e outras pla-
taformas de emprego, são as redes sociais. Na realização 
de entrevistas, utilizamos essencialmente ‘softwares’ que 
permitem fazer chamadas de vídeo.» 
Para Sílvia Coelho, é bastante provável que a pandemia 
tenha antecipado o que já seria a tendência a médio/ lon-
go prazo: «Recrutamentos adaptados quase em exclusivo 
à forma digital e uma maior flexibilização dos processos. 
É certo que ao nível do recrutamento há procedimentos e 
práticas que passámos a implementar que perdurarão», 
acredita. E acrescenta: «Depois do grande impacto da pan-
demia, sobretudo nos primeiros meses, as empresas estru-
turaram-se e, no geral, continuam a recrutar e a procurar 
recursos que possam ir ao encontro das suas necessidades 
atuais e futuras, privilegiando ainda, nos casos em que a 
função o permite, colaboradores que tenham flexibilidade 
para teletrabalho, ainda que provisoriamente ou de forma 
alternada.»
A nível de sectores, a responsável destaca os serviços, nas 
áreas de atendimento e suporte ao cliente. «Alguns servi-
ços mantiveram sempre constantes as necessidades de 
recrutamento, sobretudo devido ao aumento da procura», 
partilha, referindo-se depois aos candidatos: «A grande 
mudança é que estes agora privilegiam bastante a possi-
bilidade de desempenhar as suas funções integralmente 
em teletrabalho, em detrimento do que acontecia, quando 
estavam permanentemente no local de trabalho e eram 
escassas as ofertas direcionadas para o trabalho remoto.»
A concluir, Sílvia Coelho fala de um processo de recruta-
mento recente: «Temos conduzido um recrutamento para 
um cliente especializado no fornecimento de serviços de 
atendimento ao cliente e vendas, em que os candidatos 
podem estar permanentemente em teletrabalho, ou seja, 
tanto nós podemos pesquisar e contactar candidatos que 
estejam em qualquer parte, como estes podem trabalhar 
em qualquer lugar, desde que disponham de condições 
para fazer teletrabalho. Este projeto não existia desta forma 
antes da pandemia.» 

Nelson Gonçalves (Thomas 
Portugal): «Os candidatos 
evitam empresas pouco 
sofisticadas, sendo mais fácil 
atrair para empresas que 
apresentam plataformas que 
ajudam na otimização da 
experiência do utilizador/ 
candidato.»

Sílvia Coelho (Vertente 
Humana): «As empresas 
estruturaram-se e privilegiam, 
nos casos em que a função o 
permite, colaboradores que 
tenham flexibilidade para 
teletrabalho.»
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E star disponível, ser prestável e estar 
sempre pronto a ajudar pode ser uma 
virtude, mas se for exagerado, sistemá-
tico e motivado pelo medo de desapon-

tar ou de ser rejeitado pelos outros tem efeitos ne-
fastos. Na prática, é ter a atitude «certinha» e fazer 
tudo aquilo que os outros gostam para ficar bem 
visto na «fotografia», mesmo que à custa do sacrifí-
cio das suas convicções. Mais tarde ou mais cedo, 
o excesso de zelo ganha contornos indesejáveis e 
mina a forma de relacionar-se com os outros – sen-
do que os nossos jovens estão mais vulneráveis a 
este comportamento. Não admira que as redes 
sociais gozem de uma importância na vida destas 
pessoas, à conquista dos ‘likes’, que tem o seu quê 
de narcisismo. 
Quando somos postos à prova num teste de per-
sonalidade, ficamos a tremer, para que não nos 
saia na rifa uma figura como o ‘yes man’. O famoso 
perfil cujo significado na Infopédia é sinónimo de 
«capacho ou carneirinho», o que não deixa de ser 
no mínimo desconcertante e divertido. Confesso 
que desde há muito tempo considero que esta é 
uma figura contraditória e até complexa.
A expressão ‘yes man’ é frequentemente usada 
de maneira depreciativa nas empresas, para des-
crever um homem ou uma mulher que se percebe 
como excessivamente agradável e hesitante em 
compartilhar pontos de vista contrários. Não acho 
que a responsabilidade recaia apenas sobre o in-
divíduo, no entanto. A minha experiência diz-me 
que a maioria das pessoas fica assim porque res-
ponde a uma cultura ou a uma liderança que indu-
zem a esse tipo de comportamento e o recompen-
sam. A maioria dos chamados ‘yes man’ fazem o 
mínimo que precisam fazer para sobreviver a um 
cenário de liderança disfuncional. Muitas vezes é 

preciso encontrar um «culpado».
Tenho testemunhado com frequência nos últimos 
tempos um convívio com algumas culturas organi-
zacionais que são contraditórios com o ambiente 
que os líderes dizem criar. Referem simplesmente 
que os seus elementos da equipa não conseguem 
acompanhar as suas ideias e os projetos mais 
criativos, e que ficam tristes e desiludidos por não 
terem ninguém para ajudar a realizá-los. A sua 
agressividade e a sua prepotência geram submis-
são e conformismo, porque têm no imediato a faca 
e o queijo na mão. Esta liderança caracteriza-se 
pela valorização «da sua verdade e da sua razão». 
Contudo, um líder não pode ser um eucalipto, em 
que «seca tudo à sua volta». Aquilo que acontece é 
que os seus colaboradores não se destacam dentro 
das organizações porque os líderes continuam a 
não valorizar, nem a promover, a responsabilidade 
como fator de desenvolvimento dos seus colabora-
dores, particularmente aqueles que têm um bom 
potencial e que se encontram preparados para tal.
É importante que o líder promova a comunicação 
e de uma forma inteligente que permita um ganho 
transversal por toda a companhia e também a ma-
terialização de ganhos inimagináveis, como o com-
promisso e o ‘engagement’ de todas as partes. 
Aquele líder que todos nós conhecemos, muito fo-
cado nas urgências a todo o instante, o verdadeiro 
«bombeiro» que não conhece profundamente a sua 
equipa, não escuta as suas pessoas, que tem metas 
audaciosas para cumprir, mas não sabe delegar… 
está longe de ser um verdadeiro líder.
Concluindo, ter um ‘yes man’ na empresa dá sem-
pre jeito a alguns líderes obsoletos, pois é uma 
figura importante que serve para descarregar frus-
trações e encontrar sempre alguém «disponível» 
para dizer sim.  

PERSONALIDADE

Nuno Moreira
Diretor da Stanton Chase Portugal
www.stantonchase.pt

OPINIÃO

‘Yes Man’
Um traço de personalidade: adquirido ou inato?; 

intencionalmente ou não? 

A expressão ‘yes man’ é frequentemente usada de maneira depreciativa 
nas empresas, para descrever um homem ou uma mulher que se 
percebe como excessivamente agradável e hesitante em compartilhar 
pontos de vista contrários. Não acho que a responsabilidade recaia 
apenas sobre o indivíduo.
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Dois testemunhos de especialistas sobre os aspetos 
mais importantes desta atividade no atual contexto 
e também perspetivando o futuro. O mundo dos 
‘contact centers’ parece estar mesmo em mudança.
Recolha: Redação human

‘Contact centers’
EM FOCO

Estaremos focados 
em perfis mais 
qualificados, mais 
bem remunerados 
e disponíveis para 
o teletrabalho. A 
zona geográfica 
de recrutamento 
aumenta 
significativamente; 
não estará limitada 
à localização das 
instalações.

   ELISABETE ROXO
Diretora Executiva Sul da Egor Outsourcing

As mega-operações de ‘contact center’ e ‘backoffice’ com 
mais de 500 colaboradores têm os dias contados. Para 
isso, estão a contribuir os ‘bots’, os IVRs naturais, os ‘self-
-services’, etc. Toda uma séria de soluções que retiram 
protagonismo aos assistentes de ‘contact center’ e de 
‘backoffice’.
Os ‘bots’ e os IVRs naturais estão a substituir os assisten-
tes de ‘contact center’ e de ‘backoffice’ de primeira linha a 
uma velocidade estonteante, resolvendo todas os proces-
sos assentes em soluções estandardizadas e repetitivas.
No que se refere aos centros de ‘backoffice’, muito do 
trabalho realizado até agora está a ser crescentemente 
efetuado pelo próprio cliente, visto que cada vez mais 
este preenche automaticamente os seus dados nas pla-
taformas disponíveis, acabando com essas operações. 
Assinam digitalmente documentos, acabando com as 
operações de digitalização e indexação de documentos. 
Abrem contas em bancos ‘on-line’, sem qualquer inter-
venção de suporte humano, registam e alteram os seus 
dados nos serviços públicos através dos ‘sites’ disponí-
veis para o efeito, etc. É o chamado ‘self service’.
O operador de ‘contact center’ e ‘backoffice’ do futuro 
atenderá uma segunda linha, mais pequena, para resol-
ver situações não estandardizadas, que requerem uma 
análise e uma construção de resposta/ solução mais ela-
borada e à medida, tornando-se assim num recurso mais 
qualificado.
Através do ‘nearshore’ e do ‘offshore’, também os requi-
sitos linguísticos diversificados serão cada vez mais uma 
realidade, quer nos ‘contact centers’, quer nos centros de 
‘backoffice’, dado que estruturas deste tipo atenderão e 
tratarão ininterruptamente solicitações de diversos paí-
ses e, consequentemente, em diversas línguas. Face a es-
tes requisitos, as remunerações associadas a este tipo de 
funções também tenderão a aumentar.
O assistente de ‘contact center’ e de ‘backoffice’, com fun-
ções repetitivas, pouco aliciantes, vínculos de trabalho 
precários e baixos salários, tenderá a desaparecer.
Por outro lado, este é o tipo de função que se adapta per-

feitamente ao regime de teletrabalho, tornando-a assim 
muito mais atrativa. Ficará muito mais fácil e cómodo o 
atendimento ou o tratamento de ‘backoffice’ fora de horas 
e aos fins-de-semana – tão característico destas estrutu-
ras. Deixará de ser uma preocupação para o trabalhador 
a existência de transportes para regressar a casa. Esta foi 
uma das situações mais testadas com a pandemia e a que 
sem dúvida melhor se adaptou. De um dia para o outro, 
colocou-se em teletrabalho ou ‘home office’ milhares de 
assistentes de ‘contact center’ e ‘backoffice’, e sem gran-
des percalços tudo se manteve a funcionar. A maioria dos 
assistentes adaptaram-se bem e até aumentaram a sua 
produtividade, pelo que falta agora testar as consequên-
cias da continuidade.
Com estas transformações, os processos de recrutamento 
e seleção serão eles também muito diferentes. Estaremos 
focados em perfis mais qualificados, mais bem remune-
rados e disponíveis para o teletrabalho. A zona geográfica 
de recrutamento aumenta significativamente; não estará 
limitada à localização das instalações.
Estas novas realidades também tornarão a operação do 
‘customer care’ e do ‘backoffice’ cada vez mais barata. Por 
um lado, o ‘self service’ reduzirá significativamente as ne-
cessidades de tratar processos de ‘backoffice’ por parte 
das empresas; por outro, o atendimento e o tratamento 
de processo de ‘backoffice’ efetuado por ‘bots’ será mais 
barato e fácil de gerir do que o efetuado por humanos. 
A produtividade dos ‘bots’ é mais estável, não sendo 
necessário gerir absentismo, motivação e formação. Dei-
xará também de ser necessário custear e gerir grandes 
instalações, com acesso a bons meios de transporte, com 
grandes copas, salas de formação, salas de descanso, etc. 
Reinam agora os centros de excelência, com grande nú-
mero de ‘skills’ relacionados com as tecnologias de infor-
mação (TI) e a inteligência artificial (IA) para desenvolver 
e manter estas novas soluções.
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   CARLA MARQUES
Country Manager da Intelcia Portugal

No último ano e meio temos vivido algo que era impen-
sável. Fomos obrigados a pôr à prova a nossa capaci-
dade de resiliência e adaptação, como nunca. Por um 
lado, para apoiar os clientes e parceiros, com a mesma 
qualidade, enquanto zelávamos pelos colaboradores 
com o mesmo cuidado e empenho. 
Empresas e colaboradores viram-se na urgência de 
uma adaptação forçada de novos modelos de traba-
lhos e novas rotinas. 
Em passo acelerado, fomos desafiados a reavaliar a for-
ma como a área do ‘outsourcing’ está organizada, ajus-
tando e otimizando as operações aos novos modelos 
de trabalho e desenvolvendo aplicações customizadas 
ao trabalho a distância, que permitissem às nossas 
equipas serem mais eficazes na gestão das operações. 
A tecnologia foi um facilitador para a rápida implemen-
tação destes modelos e transversal a todas as áreas da 
empresa, desde o recrutamento à formação e à gestão 
das nossas operações.
A Intelcia Portugal conta hoje com cerca de seis mil 
colaboradores, sendo que em 2020 e 2021, em pleno 
período de pandemia, foram integrados mais de cinco 
mil. Foi um desafio integrar cinco empresas distintas, 
com estilos de liderança – e comunicação – diferentes 
e com todas as limitações de presença física, no acolhi-
mento e ‘on-boarding’ destes colaboradores.
Tivemos que nos adaptar, e a comunicação interna foi 
o eixo estratégico fundamental: implementámos uma 
série de iniciativas transversais a todas as geografias 
onde a Intelcia opera.
Não nos limitámos a criar novas formas de comunicar, 
quisemos ir mais longe e envolver os colaboradores 
nessa comunicação. São as nossas equipas que desen-
volvem as ‘newsletters’ internas; nelas relatam episó-
dios, desafios e questões do seu dia-a-dia, ao mesmo 
tempo em que partilham as suas vivências particulares 
e como se sentem como participantes ativos na vida da 
organização. 
Ao mesmo tempo, desenvolvemos diversos ‘surveys’ 
junto dos colaboradores, passando por todos os pon-
tos de contacto, desde o recrutamento até à sua saída, 
medindo a sua satisfação e a sua motivação. A partici-
pação tem sido excelente, com cerca de 80% de respos-
tas, o que revela que as pessoas querem participar e 
dar o seu contributo e a sua opinião. 
Do nosso lado, temos de estar atentos àquilo que valo-
rizam. O ‘feedback’ que recebemos dos colaboradores, 
durante as ‘morning conversations’, onde abordamos 
os eixos estratégicos para a organização para os pró-
ximos três anos, tem sido muito positivo. É igualmente 

importante que recebam eles próprios ‘feedback’ do 
‘management team’.
É fundamental que todos se sintam parte do processo 
de fazer da Intelcia uma única empresa, sendo que 
para este resultado também contribuiu o programa de 
embaixadores que implementámos a nível internacio-
nal, para a Intelcia fundamentar a marca no mercado 
e ao mesmo tempo envolver os colaboradores. Temos 
cerca de 50 embaixadores, que estão a formar outros 
colegas e equipas, esclarecendo-os sobre as compe-
tências que a Intelcia espera dos colaboradores e quais 
os valores seguidos pela organização: «We Dream, We 
Care and We Do».
Acreditamos que o sucesso de uma empresa vai muito 
além do seu desempenho financeiro. É uma convicção 
que está no nosso ADN, centrarmos o foco no ser huma-
no e na riqueza da sua diversidade. E que a capacidade 
de adaptação e resiliência das equipas é o nosso maior 
‘asset’. O que nos une são os valores em que acredita-
mos. E estes são os princípios fundamentais sobre os 
quais baseamos as decisões, as ações e o comporta-
mento.
O sucesso deste crescimento foi possível devido à en-
trega e ao compromisso de todos, que estiveram sem-
pre no terreno, para garantir a continuidade das ope-
rações.
E é na gestão de recursos humanos que pretendemos 
diferenciar-nos, através de uma atuação próxima, 
transparente, de confiança, de desenvolvimento de 
carreiras e de aposta na responsabilidade social.
Com mais de 35 mil colaboradores, seis mil dos quais 
em Portugal, 61 ‘sites’ próprios e presença em 18 paí-
ses, a Intelcia pretende continuar a sua expansão atra-
vés de um plano para 2021 que potenciará as compe-
tências multilinguísticas e de serviço ao cliente, através 
de novas oportunidades de crescimento no mercado 
nacional e internacional. 

É na gestão de recursos humanos que 
pretendemos diferenciar-nos, através 
de uma atuação próxima, transparente, 
de confiança, de desenvolvimento 
de carreiras e de aposta na 
responsabilidade social.
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ESPAÇO RH

FORMAÇÃO EXECUTIVA
DA CATÓLICA PORTO
Carlos Vieira é o novo diretor executi-
vo da Formação Executiva da Católica 
Porto Business School (CPBS). Licen-
ciado em Administração e Gestão de 
Empresas pela Universidade Católica 
Portuguesa (Lisboa) e pós-graduado 
em Gestão e Organização Industrial 
e em Gestão, Carlos Vieira iniciou o 
percurso profissional na PwC, tendo 
depois passado pela Vodafone Tele-
cel, pelo Grupo Media Capital, pelo 
Grupo Unisla e pelo Grupo Ensinus. 
Lecionou no ISG e frequenta o dou-
toramento em Administração de Em-
presas no ISCTE-IUL.

ECI CONTRATA PARA O NATAL
Como já é habitual, o El Corte Inglés 
(ECI) reforça as suas equipas no mais 
importante período para os grandes 
armazéns: o Natal. Este ano, serão 
contratadas mais de 600 pessoas 
para diferentes cargos relaciona-
dos com vendas e atendimento ao 
cliente. O reforço de profissionais na 
época festiva tem como objetivo me-
lhorar a experiência de compra para 
o cliente e oferecer o melhor serviço 
e qualidade. Este ano, o ECI criou uma 
campanha de recrutamento inclusiva. 
Sob o mote «O Natal não se faz sozi-
nho», o Pai Natal convida os candida-
tos a trabalhar nos grandes armazéns 
na época mais mágica do ano, com 
equipas inclusivas.

«MELHORES FORNECEDORES 
RH 2022»
Estão a decorrer as candidaturas para 
a iniciativa «Melhores Fornecedo-
res RH 2022», promovida pela APG 
– Associação Portuguesa de Gestão 
das Pessoas. O objetivo é eleger os 
melhores fornecedores em recursos 
humanos com base num estudo de 
opinião efetuado junto de organiza-
ções clientes de produtos e serviços 
da área. A Coordenação Científica do 
estudo é assegurada por Manuel Vi-
lares, professor catedrático da NOVA 
Information Management School, da 
Universidade Nova de Lisboa. A inicia-
tiva conta com o apoio da APESPERH – 
Associação Portuguesa das Empresas 

Privadas de Emprego e de Recursos 
Humanos. As candidaturas encon-
tram-se abertas até 31 de outubro.

APOIO A COLABORADORES
«Aqui para desenvolver quem con-
nosco quer fazer bem» é o posicio-
namento da McDonald’s Portugal no 
contexto da plataforma «Aqui para fa-
zer bem», numa nova vaga de comu-
nicação dedicada aos mais de 8.500 
colaboradores nos 185 restaurantes 
portugueses. A campanha tem como 
objetivo reforçar o compromisso da 
McDonald’s no desenvolvimento de 
competências técnicas e comporta-
mentais dos colaboradores, apostan-
do na formação, na flexibilidade e na 
valorização das pessoas. Desde há 30 
anos que a marca garante aos seus 
colaboradores um processo de re-
crutamento rigoroso, orientado para 
a criação de emprego responsável 
e que procura traçar caso a caso um 
percurso profissional assente no ‘em-
powerment’ e no desenvolvimento.

PROMOVER A LITERACIA
DIGITAL
A empresa de formação Rumos lan-
çou em parceria com a Ntech News 
a iniciativa «IT For Everyone», cujo 
objetivo é tornar simples para todas 
as pessoas a compreensão de temas 
mais complexos do domínio das tec-
nologias de informação (IT), através 
da disponibilização gratuita de ví-
deos explicativos.

DESCONTOS SODEXO EM PRO-
DUTOS SAMSUNG
Para quem pretende renovar o seu 
‘gadget’ preferido ou precisa de equi-
par a sua casa, no Sodexo Club existe 
uma área de descontos ‘on-line’ que 
reúne as melhores oportunidades e 
serviços aos utilizadores do cartão 
Sodexo. Estão disponíveis descon-
tos até 40% em diversos produtos da 
marca Samsung, como televisores, 
telemóveis ‘smartphones’, ‘tablets’ ou 
eletrodomésticos. Estas ofertas, ex-
clusivas para os mais de 200 mil uti-
lizadores do cartão Sodexo Refeição 
Pass, devem ser acedidas através do 
portal Sodexo Club.

TRABALHO HÍBRIDO PARA 
MELHORAR PRODUTIVIDADE
E FELICIDADE

O AM Experience Group, empresa especiali-
zada em criar experiências de entretenimen-
to familiares, adotou um modelo de trabalho 
híbrido, que concilia os sistemas remoto e 
presencial, tendo como focos principais a 
produtividade, o bem-estar e a satisfação 
dos seus colaboradores e clientes. Tudo de-
corre da política de recursos humanos «Re-
set», que tem em vista aproveitar as mais-
-valias do teletrabalho mas também motivar 
a troca de experiências e trabalho de equipa 
que o escritório proporciona.

NOVO CEO DA KNOWER

Importante marca portuguesa de ‘outsour-
cing’, a Knower tem um novo ‘chief executi-
ve officer’ (CEO), Amílcar Gabriel. Integrada 
no universo empresarial do Grupo Talenter, 
a Knower é a marca que detém todos os 
projetos de ‘outsourcing’ do grupo e atua 
em áreas tão distintas como Contact Center, 
Facilities, Field Marketing, Indústria, Logísti-
ca, Saúde e Tecnologias de Informação (TI), 
detendo operações que em 2020 ascende-
ram a um volume de negócios acima dos 13 
milhões de euros.

EM SÍNTESE
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EM SÍNTESEESPAÇO RH

NOVO ‘PARTNER’
NA STANTON CHASE
Paulo Leite entrou na Stanton Chase 
Portugal como ‘partner’, assumindo 
responsabilidade direta pelos clientes 
das áreas de Produtos e Serviços de 
Consumo, Tecnologias e Administra-
ção Pública, ONG (organizações não-
-governamentais) e Educação. Com 
uma carreira sólida na área de FMCG 
(‘fast-moving consumer goods’), em 
ambiente nacional e multinacional, 
Paulo Leite tem um mestrado em Ges-
tão e certificação internacional em 
‘coaching’.

BANCO SANTANDER
DISTINGUIDO
O Santander foi premiado pela revista 
«Euromoney» como «Melhor Banco 
Global em Inclusão Financeira» nos 
«Global Awards for Excellence 2021», 
em reconhecimento pelo esforço rea-
lizado pelo Grupo Santander para 
tornar os serviços financeiros mais 
acessíveis. A revista destacou o em-
penho do Santander em empoderar 
financeiramente tanto pessoas indivi-
duais como empreendedores através 
de uma série de programas na Amé-
rica Latina, na Europa e nos Estados 
Unidos, bem como o trabalho que tem 
feito para ajudar as pessoas, em parti-
cular as mais seniores, na adoção dos 
canais digitais durante a pandemia.

NOVO MODELO DE TRABALHO 
DA PHC
Tendo inaugurado em maio a nova 
sede, a House of Digital Business, a 
PHC Software está agora a apresentar 
um novo modelo de trabalho híbrido. 
Este modelo, pensado e desenvolvido 
à medida da cultura organizacional 
da tecnológica, visa a contínua adap-
tação à nova realidade do mercado de 
trabalho, mas também a promoção do 
bem-estar e da felicidade dos colabo-
radores. Intitulado 3A 2R 1P, significa 
«Alta responsabilidade com Alta fle-
xibilidade para Alta produtividade» e 
foi projetado para ser ágil, adaptável e 
produtivo, uma vez que é ajustável às 
necessidades de cada colaborador e 
respetivas equipas. Confere ainda aos 
colaboradores maior flexibilidade e 

maior responsabilidade para poten-
ciar a performance e a produtividade 
no cumprimento dos objetivos.

PARCERIA AVILA
SPACES/ LOGITECH
O Avila Spaces e a Logitech juntaram-
-se para uma parceria que resulta na 
transformação tecnológica de uma 
sala de reuniões comum do espaço de 
‘coworking’, que passa a ter o ‘naming’ 
Logitech Room Experience. O objetivo 
é proporcionar uma experiência de 
videoconferência profissional, não só 
aos clientes do Avila Spaces mas tam-
bém a empresas externas ou a quem 
queira alugar esta sala para reuniões, 
formações ou ‘workshops’ de forma 
pontual. A Logitech Room Experience 
fica no último andar do Avila Spaces, 
na Avenida da República, em Lisboa, 
com vista sobre a cidade.

ELEVUS LANÇA ACADEMIA DE IT
Para fazer face a uma procura cres-
cente de profissionais com especiali-
zação em recrutamento tecnológico, a 
Elevus lançou a IT Recruiter Academy, 
cujo objetivo é elevar as carreiras das 
pessoas que queiram entrar na área 
de Gestão de Recursos Humanos. 
João Costa, ‘business manager’ da 
empresa, assinala: «A Elevus acredita 
que o talento pode estar em qualquer 
pessoa, e é com base nesse princípio 
que criámos esta academia. O propó-
sito é encontrar pessoas motivadas 
pelo sector tecnológico, que procu-
ram uma oportunidade de ingressar 
em Recursos Humanos e queiram 
preparar a sua entrada no mercado 
de trabalho nesta área.»

«ARTSOFT CAREER
PROGRAM»
A ARTSOFT lançou no ano passado 
um programa de certificação de profis-
sionais com competências técnicas e 
comerciais do seu ERP (‘enterprise re-
source planning’). O «ARTSOFT Career 
Program» procura dotar de conheci-
mentos nestas áreas, especificamente 
de ARTSOFT, jovens que entram agora 
no mercado de trabalho ou profissio-
nais em início de carreira na área tec-
nológica.

PRIMEIRO LIVRO DE ALEXANDRA 
LOPES

A consultora Alexandra Lopes apresentou o 
seu primeiro livro, «SER + PARECER = VEN-
CER – 21 dias para uma imagem com impacto». 
Editado pela Cordel D’Prata, o livro desafia os 
leitores a conhecerem-se melhor e a definirem 
os seus objetivos profissionais, construindo 
passo a passo o seu próprio plano de ação de 
imagem. De assinalar que «SER + PARECER 
= VENCER» é um método de gestão de ima-
gem cujo principal objetivo é comunicar uma 
imagem profissional vencedora, sem perder a 
autenticidade, alcançando e projetando uma 
imagem em sintonia com os objetivos profissio-
nais e com a personalidade, analisada através 
do Eneagrama.

NOVO CEO DA TRANSDEV 
PORTUGAL E ESPANHA

Sérgio Soares é o novo ‘chief executive officer’ 
(CEO) da Transdev Portugal e Espanha, tornan-
do-se o primeiro português a assumir a lide-
rança ibérica da companhia, assumindo todas 
as atividades do grupo nos dois países. Antes 
de chegar à Transdev, foi diretor executivo da 
Arriva Portugal, cargo a que chegou depois de 
ter sido ‘chief operating officer’ (COO) do grupo 
durante um ano. Foi também diretor geral ad-
junto do Grupo STEF para Espanha e Portugal, 
o líder europeu em logística e transporte com 
temperatura controlada.
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VIII CONFERÊNCIA HUMAN
12 de novembro de 2021, Oeiras
«O Mundo do Trabalho Reinventado: como em-
presas, equipas e pessoas se adaptam a novas 
realidades» é o tema da oitava edição da «Confe-
rência Human», promovida pela revista «human» 
e pela sua editora, a Just Media. Tem neste ano de 
2021 a oitava edição, no Lagoas Park Hotel.

www.conferenciahuman.pt

GLOBAL CONTACT CENTER
16 e 17 de novembro de 2021, Oeiras (híbrido)
Marcado para o Lagoas Park Hotel, trata-se de um 
evento híbrido organizado pela IFE by Abilways e 
pela «Call Center Magazine». Fazer crescer a rela-
ção com o cliente, conhecer as suas necessidades, 
o perfil, a gestão de dados; ou prevenir os riscos 
de perder um cliente e propor antecipadamente 
soluções diferentes – são alguns dos temas que 
serão abordados na edição deste ano.

www.callcentermagazine.net/global-contact-center

PORTO RH MEETING
25 e 26 de novembro de 2021, Porto
Com organização da IFE by Abilways, realiza-se 
no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida 
Garrett, na Cidade Invicta. O objetivo é partilhar 
boas práticas, conhecimento e experiências que 
o norte do país tem vindo a desenvolver. A con-
fiança, o compromisso, a diversidade, a inclusão, a 
transformação, a conexão e a inovação marcam a 
agenda do evento.

www.ife.pt/porto-rh-meeting

EUROFIRMS ETT COM NOVO ‘SITE’
A Eurofirms ETT, destacada empresa espanhola de recursos humanos com pre-
sença em Portugal, renovou o seu ‘site’ para oferecer uma melhor experiência 
ao utilizador e facilitar aos interessados a candidatura a mais de 1.500 ofertas 
de emprego. O novo ‘site’ foi concebido para ser acessível a partir de qualquer 
dispositivo móvel, facilitando uma navegação cómoda e permitindo que can-
didatos e trabalhadores realizem todos os procedimentos a partir de qualquer 
lugar, em qualquer altura e em qualquer dispositivo. Esta atualização faz parte 
do compromisso constante do Eurofirms Group com a tecnologia.

www.eurofirms.com

PEQUENA HISTÓRIA DA PSIQUIATRIA
José Luís Pio Abreu aborda neste livro a história da disciplina, sem esquecer 
o estado da saúde mental em Portugal nos tempos que vivemos. O autor 
assinala a propósito do livro: «Iremos dos tempos da sua fundação, quando 
se navegava no escuro, até às fascinantes descobertas que iluminam hoje o 
seu futuro. A história que escrevo é filtrada por mim, apresento os protago-
nistas e o modo como ficaram conhecidos e seguidos em Portugal. O que eu 
quero mostrar é como muitas formas de ver as doenças mentais e teorizar 
sobre elas foram efémeras e se basearam em pressupostos errados. A Psi-
quiatria não é uma especialidade médica, mas sim o terceiro ramo da Medi-
cina, que lida com a informação. O primeiro ramo é a Medicina Interna, que 
lida com a dinâmica corporal, estudada na Fisiologia. O segundo ramo é a 
Cirurgia, que lida com a matéria corporal, estudada na Anatomia.»

O autor
José Luís Pio Abreu (n. 1944) foi psiquiatra do Hospital da Universidade 
de Coimbra e professor associado da Faculdade de Medicina. Ao longo de 
cinco décadas tem desenvolvido e orientado investigação no âmbito da 
psiquiatria biológica e psicoterapias. Publicou vários livros, entre os quais 
«Quem nos Faz como Somos», «O Bailado da Alma», «Estranho Quotidia-
no» e «Como Tornar-se Doente Mental».

«Ser psiquiatra é o maior desafio que um médico pode 
enfrentar.»

José Luís Pio Abreu

ESPAÇO RH EVENTOS  | WEB | LIVRO
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LIFESTYLE

Mais de um milhão 
de unidades 
vendidas
As vendas mundiais dos modelos da 
gama 90 da Volvo Cars ultrapassaram 
um número histórico: um milhão 
de unidades. É a demonstração do 
sucesso da gama de automóveis que 
inaugurou um novo caminho para a 
marca sueca em termos de filosofia 
de ‘design’, performance e uma nova 
plataforma (SPA – Scalable Product 
Architecture). Foi em 2015, aquando 
do lançamento do Volvo XC90, o 
primeiro modelo desta «subfamília».
Texto: Redação human Foto: Volvo

AUTOMÓVEL

N
a altura, o SUV recebeu uma aceitação 
imediata e granjeou dezenas de prémios 
a nível mundial. Os especialistas depres-
sa consideraram este automóvel como o 

exemplo perfeito de uma viatura moderna que apon-
tava para o futuro da Volvo, conjugado com um inte-
rior minimalista, uma conectividade sem precedentes 
e pormenores escandinavos que elevavam a fasquia 
no segmento ‘premium’.
Um ano depois, a Volvo Cars lançou os novos S90 e 
V90. O primeiro apresentava-se como um ‘sedan’ de 
excelência capaz de redefinir o conceito de luxo, sendo 
o segundo uma carrinha sinónimo de elegância e de 
versatilidade, que transportava uma herança de mais 
de 60 anos da Volvo na produção de carrinhas. Os três 
modelos são já ícones do ‘design’ escandinavo, senho-
res de um conforto e de uma performance de exceção 
e o nível de segurança típico de qualquer Volvo.
Posteriormente, a gama seria ainda reforçada com 
a versão Cross Country para a V90. Sinónimo de ro-
bustez e versatilidade, a V90 Cross Country é uma 
carrinha singular, transporta a tradição Volvo de mais 
duas décadas em tração integral AWD – All-Wheel 
Drive e aparece como resposta da marca aos clientes 
que procuram automóveis adaptáveis aos seus esti-
los de vida e que, ocasionalmente, gostam de sentir 
liberdade para sair da estrada e chegar aonde nem 
todos conseguem.  

GAMA 90 DA VOLVO

LIFESTYLE

www.volvocars.com/pt
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LIFESTYLE CULTURA

  LEITURA

Uma tragédia no 
Mediterrâneo

Davide Enia refere-se assim a «Notas sobre 
Um Naufrágio»: «Este livro é um romance. 
Conta o que está a acontecer no Mediterrâ-
neo – as travessias, os salvamentos, os de-
sembarques, as mortes – e fala da relação 
entre mim e o meu pai, abordando ainda a 
doença do meu tio, seu irmão.»
O autor italiano parte da sua experiência em 
Lampedusa, lugar de um naufrágio simulta-
neamente individual e coletivo. De um lado 
estão os que atravessaram vários países, e de-
pois o mar, para chegarem à Europa em con-
dições inimagináveis – rapazes feridos e nus, 
raparigas estupradas e grávidas, crianças e 
adultos que viram morrer familiares durante a 
travessia. Do outro estão homens e mulheres 
que os ajudam a desembarcar – voluntários, 
mergulhadores, pessoal médico, a Guarda 
Costeira… No meio está o autor, para os ou-
vir a todos e contar sem paninhos quentes o 
que realmente acontece em terra e no mar 
e como as palavras são manifestamente in-
suficientes para compreender os paradoxos 
do presente.
Uma obra-prima, profusamente premiada, 
que trata da importância do outro e da tre-
menda fragilidade da vida humana. A edi-
ção é da D. Quixote.

Nas livrarias

  CINEMA

O regresso de Woody 
Allen

«Rifkin’s Festival» é o novo filme de Woody 
Allen, com destaque para as participações 
de Wallace Shawn, Michael Garvey e Louis 
Garrel.
Nesta comédia, o cinéfilo Mort Rifkin 
acompanha a sua mulher, a assessora de 
imprensa Sue, ao Festival de Cinema de 
San Sebastián, em Espanha, pois teme 
que o fascínio dela por um cliente, o jo-
vem realizador Philippe, não seja mera-
mente profissional. Mort espera ainda 
aliviar a pressão que sente para escrever 
um primeiro romance que corresponda 
aos seus exigentes padrões. Aqui, Mort 
deixa-se envolver pelos clássicos do ci-
nema de mestres como Bergman, Fellini, 
Godard, Truffaut e Buñuel, sobre os quais 

  MUSEU

Nos 265 anos da Real 
Companhia Velha

O Museu da 1.ª Demarcação já reabriu, 
mesmo a tempo de brindar ao 265º ani-
versário da Real Companhia Velha e da 
Demarcação da Região do Douro e Porto, 
efemérides coincidentes e celebradas a 10 
de setembro, data em que se assinala tam-
bém o Dia do Vinho do Porto.

Com o título de mais antiga empresa portu-
guesa, a Real Companhia Velha foi funda-
da em 1756, por Alvará Régio do rei D. José 
I, sob os auspícios do seu primeiro-minis-
tro, Sebastião José de Carvalho e Mello, 
mais conhecido por Marquês de Pombal.
É uma data que merece ser celebrada no 
local onde melhor se pode conhecer ou 
revisitar aquela que é parte da História 
de Portugal e do nosso vinho: o Museu 
da 1ª Demarcação, situado no piso 0 do 
centro de visitas 17•56 Museu & Enoteca 
da Real Companhia Velha, na Alameda 
da Rua Serpa Pinto, 44B, à beira do Rio 
Douro, em Vila Nova de Gaia.
Com a reabertura, o espaço funciona 
de quarta-feira a sábado, das 14H30 às 
18H30 (última entrada às 18H00). Uma 
visita que pode ser complementada com 
uma refeição na Enoteca 17•56, bastan-
do para isso subir ao primeiro piso, para 
almoçar, petiscar ou jantar e prolongar o 
conhecimento sobre a Real Companhia 
Velha, em forma de vinho.

www.museurealcompanhiavelha.pt

deu aulas na faculdade. O encantamen-
to de Sue por Philippe e o desdém de 
Mort por este prejudicam a já desgas-
tada relação conjugal e a disposição de 
Mort apenas melhora quando conhece 
a Dra. Jo Rojas, uma alma gémea a quem 
o casamento com o intempestivo pintor 
Paco também traz sofrimento.

Em diversas salas nacionais
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conserto, tem é que as deixar aqui uns dois ou 
três dias, e eu que sim, que não tinha pressa, 
e quanto ao pagamento, quando as fosse reco-
lher, que confiava, afiançou (ainda hoje me per-
gunto como se pode confiar em alguém que se 
não conhece).
Voltei. O mesmo recato, os mesmos gestos. En-
tregou-me a encomenda, e que visse se estava 
bem. Olhei, e não vi nada. Um maravilhamento 
indescritível. O rasgão desaparecera, sem rasto, 
e poisara no olhar emudecido da cerzideira.  Ar-
redondei por excesso a importância assente e 
despedi-me.
Guardei até hoje esta vetusta imagem, e acres-
cento-lhe, agora que a evoco, outras muitas 
representações que carrego comigo da minha 
aldeia distante. Pessoas engelhadas pela dure-
za da vida, que agora sei, e em quem tropeçava 
nos lanços eupáticos do quotidiano. Figuras si-
síficas como o Américo Ramalho ou o Domingos 
do Bombo, capazes de manejar um machado ou 
um engaço do nascer ao pôr do sol, persona-
gens burlescas como o Ernesto (ou Ernestinho), 
que em dias santos se arrumava para, nas suas 
tiradas de mangação, «ir mudar o óleo», ou o 
Joaninha, que em dias santos vinha de muito 
longe, na sua lambreta de mudanças de punho, 
só para beber uma malga de americano e despi-
nhar umas enguias de escabeche, e que muito 
a custo me deixava dar nela uma voltinha, ou 
o Tora, com o «ó» bem aberto, que já entorna-
do, e com a cara colada aos braços, imitava até 
tombar uma gaita de beiços, ou o Ti Alberto, um 
verdadeiro artista residente, de quem ninguém 
sabia ao certo o apelido ou a origem, e que, a 
troco de comida e dormida, animava de sala em 
sala os comensais com a sua viola e a sua har-
mónica de boca.
E toda esta gente, tragada pela terra, continua es-
tranhamente viva e talentosa, encantando-me. 

V ai para uma catrefada de anos, ha-
via pouco me fizera estudante na 
capital, e um descuido, ao passar 
entre dois carros estacionados jun-

to ao passeio, pôs-me um par de calças a estrear 
com um corte arreganhado a meio de uma das 
pernas. Um desgosto. O dinheiro não abundava, 
e o pior é que o fino tecido de fazenda (primo-
roso para quem vinha da província) não con-
sentia remendos daqueles que disfarçadamen-
te se colam em jeito de emblema, como no de 
ganga a que mais tarde, menos simplório e mais 
dado à modernidade da urbe, qual Calisto Elói 
(mas incorruptível e pouco propenso a praze-
res desaconselhados), me comecei a afeiçoar. E 
porque não era tempo de desperdício, fiz o que 
uma funcionária da residência me recomendou, 
que fosse ali à Almirante Reis, a dois passos, 
entre Arroios e a Alameda, do lado esquerdo 
de quem sobe, e que buscasse um postigo de 
uma cave, resvés com a calçada, sempre aberto 
e com uma senhora de idade lá enfiada dentro, 
uma entendida das antigas, e que ia ver que o 
pano ficava novinho em folha. Fui. E lá descobri 
o covil, discreto como todos, respiradouro de 
uma classe clandestina e resignada à lassidão 
de cada jorna.
Disse-lhe ao que ia, e a criatura, toda esticada 
na sua serventia, despachou a coisa num abrir 
e fechar de olhos, que com certeza, aquilo tinha 

Representações que carrego 
comigo da minha aldeia distante. 
Pessoas engelhadas pela dureza 
da vida, que agora sei, e em quem 
tropeçava nos lanços eupáticos 
do quotidiano.

Cerzir a memória

ÚLTIMA PÁGINA

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