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O processo de transformação está 
em curso, ao nível da sociedade, 
das pessoas e das organizações, e 
a uma velocidade imparável. A ino-

vação, a digitalização e o conhecimento são pi-
lares essenciais para fazer face à transformação 
necessária nas organizações.
Será que as empresas estão preparadas para 
estas alterações? Estarão os colaboradores pre-
parados para agir como agentes da mudança? Es-
tas são algumas das perguntas que deverão ser 
colocadas, pois exigem uma análise profunda ao 
nível da visão das empresas e da definição dos 
seus objetivos estratégicos. Vivemos momentos 
muito conturbados e os próximos anos serão de-
safiantes, na medida em que muitas das profis-
sões que conhecemos hoje irão passar por pro-
cessos de transformação e ou eliminação, num 
curto espaço de tempo.
A agilidade tecnológica e o desenvolvimento de 
‘soft skills’ têm sido identificados como elemen-
tos disruptivos neste processo de transforma-
ção. A capacidade de liderança, a motivação de 
equipas e a resolução de problemas de forma 
criativa tendem a contribuir para a adaptação a 
novas realidades e à criação de ambientes de tra-
balho saudáveis ao nível físico, mental e social. É 
necessário, por isso, fazer uma reflexão profunda 
sobre a situação atual, como estamos, quais são 
os nossos pontos fortes e como queremos estar, 
quais são os pontos que devemos melhorar em 
termos individuais e de equipa.
Desenvolver o potencial dos colaboradores, 
através de ações de formação e de ações de 
‘coaching’ e ‘mentoring’, é essencial para forta-
lecer equipas e para gerar propostas de valor. 
As capacidades interpessoais e de comunicação 
são cruciais para o envolvimento de todos os 
colaboradores na análise de processos e na me-

lhoria contínua. Capacitar os colaboradores para 
desempenhos de excelência é dotá-los de recur-
sos para promover o intra empreendedorismo e 
divulgar a marca. 
Colaboradores empoderados, alinhados com o 
seu propósito, tendem a trabalhar de forma mais 
eficiente em equipa e a contribuir para o sucesso 
das empresas. A oferta de ambientes saudáveis e 
de ações de formação que desenvolvam as com-
petências necessárias ao desenvolvimento dos 
colaboradores são fatores determinantes para a 
captação e a retenção de talentos.
Com as constantes alterações no mercado de tra-
balho surgem novos conceitos como o ‘upskilling’ 
e o ‘reskilling’. O ‘upskilling’ consiste em fornecer 
novas competências para potenciar o seu de-
sempenho e o ‘reskilling’ visa desenvolver novas 
competências nos colaboradores, para torná-los 
mais aptos a desenvolver novas funções.
Naturalmente, estarão mais bem preparadas as 
empresas atentas aos sinais do mercado e que 
promovam uma cultura de ‘lifelong learning’, 
analisando sistematicamente o desempenho 
atual e o desempenho desejado, procurando 
ferramentas que reduzam o diferencial, sendo os 
colaboradores convocados a adquirir e atualizar 
conhecimentos.
Nesta perspetiva, a Centralmed conta com a cola-
boração dos responsáveis de recursos humanos 
para em conjunto identificarmos as necessidades 
formativas dos seus colaboradores e criar conteú-
dos programáticos à medida das suas necessida-
des e dos seus contextos. São ainda disponibili-
zados formatos ‘standard’, realizando formações 
em vários modelos, presenciais, ‘on job’, a distân-
cia ou híbridos, com recurso a metodologias dinâ-
micas e inovadoras promovendo a aquisição e a 
partilha de conhecimento, potenciando o cresci-
mento dos colaboradores e das equipas. 
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OPINIÃO

Estarão mais bem preparadas as empresas atentas aos sinais do 
mercado e que promovam uma cultura de ‘lifelong learning’, analisando 
sistematicamente o desempenho atual e o desempenho desejado, 
procurando ferramentas que reduzam o diferencial.


