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C om esta edição, iniciamos o décimo quarto ano de pu-
blicação ininterrupta da «human», revista que se deu 
a conhecer em janeiro de 2009, num mundo tão dife-
rente – podemos dizê-lo agora, passados todos estes 

anos; e deu-se a conhecer com uma capa em que surgia a equipa 
de recursos humanos de um dos maiores bancos com atividade no 
nosso país por esses tempos, e que continua a ser um dos maiores, 
não apenas aqui mas um pouco por todo o mundo. O presidente 
acompanhava a equipa de recursos humanos, no que nos pare-
ceu um sinal de profundo envolvimento de todos no sucesso da 
instituição. Creio que o sólido percurso que continuam a fazer dá 
razão a esse sinal que vislumbrámos então na primeira capa da 
«human», muito em linha com o trabalho que publicámos.
Estávamos longe de imaginar, naquele começo de 2009, tempo de 
crise em que fazíamos contas e mais contas sobre o futuro, que 
pouco mais de uma década depois o mundo das empresas, tal 
como o próprio mundo todo, conheceria uma crise completamen-
te diferente, desligada de taxas de juro e de pressão sobre dívidas 
públicas. É esta crise que começou ainda 2020 ia no primeiro tri-
mestre que motiva o tema em destaque na presente edição: os no-
vos modelos de trabalho, que são a prova de como o contexto que 
condiciona a sociedade a nível global vai desenhando uma nova 
realidade; algo que veio para ficar, dizem, mesmo que um dia não 
haja o mínimo sinal da pandemia que a partir da China, sem que 
ainda hoje se saiba como, acabou por envolver o mundo.
Para conhecermos esses novos modelos de trabalho, falámos com 
responsáveis de empresas de grande notoriedade. São eles que 
nos ajudam a perspetivar o futuro do trabalho depois de dois anos 
que parecem ter marcado um tremendo ponto de viragem. Algum 
dia saberemos se terá sido mesmo isso, ou apenas um intervalo 
para depois tudo voltar ao que era antes. 

Perspetivar o futuro
do trabalho
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ZOOM SPOTLIGHT

Uma aposta da 
The Key Talent 
Portugal
Presente em Portugal desde 2018, 
a The Key Talent anunciou um 
novo ‘marketing and employer 
branding manager’. A aposta re-
caiu em Miguel Luís, que apre-
senta como «um dos mais expe-
rientes profissionais na área do 
MaRHketing, o ‘mix’ de Recursos 
Humanos com Marketing, com 
mais de uma década de experiên-
cia como diretor de recursos hu-
manos, formador de ‘employer 
branding’ e promotor da Comu-
nidade de Employer Branding em 
Portugal».

Empresa destacada em transformação do 
desenvolvimento das pessoas nas organi-
zações, a CEGOC anunciou que Filipe Luz 
assume a nova função de ‘manager’ para 
Sales Strategy & Team Performance na or-
ganização. Como responsável pela Direção 
Comercial da consultora, Filipe Luz pretende 

Doutor Finanças cria 
Departamento de 
Business Technology
O Doutor Finanças, empresa especializada 
em finanças pessoais e familiares, nomeou 
Ricardo Lopes para diretor do Departa-
mento de Business Technology, que acaba 
de criar. «Este Departamento há muito que 
tem vindo a ser pensado e estruturado, mas 
faltava-nos a pessoa certa, para podermos 
começar a operacionalizá-lo», assinalou Rui 
Bairrada, o ‘chief executive officer’ (CEO), 
acrescentando: «Somos uma ‘fintech’ de ori-
gem, e além do nosso departamento de IT 
[tecnologias de informação], criámos agora 
a área de Business Technology para termos 
maior capacidade de resposta para proje-
tos de curto prazo, que têm na sua dinâmica 
uma lógica de gestão diferente da área de IT, 
‘in house’.» 

contribuir para a que a empresa consolide 
em Portugal o seu posicionamento de parcei-
ro estratégico na área da formação, «alargan-
do as suas áreas de intervenção ao nível da 
consultoria em projetos estratégicos que vi-
sam a transformação das organizações com 
foco em resultados de negócio», assinala.

Novo ‘manager’ na CEGOC

Cláudia Domingues
na Axians Portugal
Depois da abertura, há quase dois anos e 
em vésperas de pandemia, de um centro 
de engenharia em Castelo Branco, que para 
além de sinalizar o crescimento da Axians 
em Portugal se afirmou como polo de de-
senvolvimento das profissões do futuro e 
um centro de suporte crítico nos meses de 
confinamento, a marca olha agora para ou-
tras geografias no interior de Portugal. Para 
responder a esta aposta, desafiou Cláudia 
Domingues, que acumula um vasto conhe-
cimento da região centro, com particular re-
levância para as zonas de baixa densidade, 
para a função de ‘regional manager’.
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LeasePlan com marco histórico
A LeasePlan Portugal alcançou um marco histórico, atingindo os 
60.000 veículos em ‘renting’. «Atingir este marco é, para a LeasePlan, 
particularmente significativo, considerando o enquadramento pan-
démico vivido nos últimos dois anos e o contexto adverso que daí 
resultou, com a escassez de semi-condutores e de outros compo-
nentes, que afetou e vai continuar a afetar toda a indústria», refere 
António Oliveira Martins, diretor geral da LeasePlan no nosso país.

Multipessoal distinguida

A empresa portuguesa de recursos humanos (RH) Multipessoal é 
a primeira do sector a receber o Prémio Cinco Estrelas. O prémio 
foi atribuído na categoria «Recrutamento e Seleção de RH», desta-
cando a marca portuguesa entre os principais ‘players’ que atuam 
no mercado nacional. O Prémio Cinco Estrelas distingue anualmen-
te os melhores produtos, marcas e serviços, com base no grau de 
satisfação que conferem aos utilizadores, dentro da respetiva ca-
tegoria. Na edição de 2022 foram avaliadas 1.035 marcas, em 188 
categorias, por 320.250 consumidores, com base em critérios como 
Satisfação pela Experimentação, Relação Preço-Qualidade, Inten-
ção de Compra ou Recomendação, Confiança na Marca e Inovação.

euros foi o montante reunido através de 
uma campanha de responsabilidade social 

promovida pela FNAC no final do ano passado, 
para a expansão do Café Joyeux em Portugal. Este 

projeto, nascido em França, chegou a Lisboa em 
novembro com o objetivo de empregar

e formar pessoas com dificuldades intelectuais
e do desenvolvimento, promovendo a inclusão

no meio laboral e na sociedade.

32.800 

ZOOM BEST OF

mil euros foram reembolsados aos utilizadores 
pela Sodexo Portugal através do seu cartão 

Sodexo Refeição Pass, o único cartão refeição 
aderente ao programa IVAucher, valor que se 

traduz em cerca de 139 mil transações realizadas 
entre outubro e dezembro de 2021.

420
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ZOOM

A neurociência ao serviço da formação 
de líderes e equipas

Texto: Paula Trigo

C ada pessoa é única. Compreender e respei-
tar a singularidade das outras pessoas é um 
pré-requisito importante para o sucesso nas 
relações profissionais.

As competências humanas são, por esse motivo, tão críti-
cas para as organizações quanto as competências técnicas. 
No entanto, continua a ser mais comum do que seria dese-
jável a colocação de um enorme enfoque na proficiência 
técnica, por comparação com o investimento naquilo que 
pode ser considerado a ‘expertise’ em pessoas.
O sistema de formação STRUCTOGRAM, que chegou a 
Portugal no último trimestre de 2021, propõe-se alterar este 
‘status quo’. Fundamentado cientificamente nos estudos de 
Paul McLean sobre o cérebro trino (‘triune brain’), na neuro-
ciência, na biologia molecular e na genética comportamen-
tal, propõe um novo olhar sobre os três «cérebros»: o Cé-
rebro Reptiliano, o Cérebro Límbico e o Neocórtex. A forma 
como estas três áreas interagem entre si dentro do cérebro 
é geneticamente determinada e designa-se por bioestrutu-
ra. É imutável e difere de indivíduo para indivíduo.
A personalidade de cada indivíduo tem uma componen-
te pré-determinada pela sua bioestrutura. Só uma parte 
da personalidade é determinada por processos de socia-
lização. O sistema de formação STRUCTOGRAM, basea-
do na Análise Bioestrutural, propõe-se convidar cada in-
divíduo a conhecer a sua bioestrutura, designadamente 
as oportunidades, os limites e os riscos dos aspetos pré-
-determinados da sua personalidade. Tal conhecimento 
permite reforçar a habilidade relacional, desenvolver 

STRUCTOGRAM Training System 

o estilo de liderança, melhorar a habilidade comercial e 
favorecer a eficiência coletiva.
Cada bioestrutura tem modos distintos de pensar e de 
trabalhar, de se relacionar com outros, de se orientar no 
tempo, de gerir conflitos ou de aprender. Para uns o su-
cesso é baseado na intuição e numa aptidão inata para 
as relações humanas, para outros no entusiasmo e na 
capacidade de agir, e para outros ainda na razão e na 
capacidade de abstração. O STRUCTOGRAM permite o 
conhecimento aprofundado de cada bioestrutura e uma 
profunda tomada de consciência sobre a diversidade de 
estruturas de personalidade possíveis e, consequente-
mente, dos distintos comportamentos organizacionais 
possíveis face aos mesmos desafios.
O sistema de formação STRUCTOGRAM está já presente 
em 25 países e é utilizado por marcas como a Nestlé, a Coca-
-Cola, a Volkswagen, a Siemens, a Microsoft, a Roche, entre 
tantas outras. Dos inúmeros benefícios da análise bioestru-
tural, salientam-se o aumento da coesão e o envolvimento 
das equipas, a melhoria das competências relacionais, a 
melhoria do autoconhecimento e da produtividade e a 
criação de um clima de confiança e empatia na organização.
O sistema é composto por três ‘workshops’ oficiais com a 
duração de um dia cada. O primeiro é orientado para o 
autoconhecimento, o segundo para o conhecimento do 
outro e o terceiro para a aplicação da análise bioestrutural 
às áreas da liderança e vendas.
A representação do sistema de formação STRUCTO-
GRAM em Portugal está a cargo da Xpand Pro. 

FORMAÇÃO

A representação do sistema de formação STRUCTOGRAM em Portugal está a cargo 
da Xpand Pro; na foto, o ‘workshop’ 1 («A chave para o autoconhecimento»).

Nota: Paula Trigo é ‘managing 
partner’ da Xpand Pro, uma 
empresa especializada nas 
áreas de ‘coaching’ executivo, 
formação comportamental e 
mudança organizacional.
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ZOOM EVENTO EM DESTAQUE

«Expo RH»

A «Expo RH» estará de volta ao Centro de 
Congressos do Estoril, nos dias 23 e 24 de 
março de 2022. Trata-se de um evento cheio 
de movimento e interação que deverá pro-

porcionar uma experiência rica em conhecimento, par-
tilha e dinamismo. Conta com a Câmara Municipal de 
Cascais como parceiro oficial. 
Ao longo dos dois dias, haverá dois palcos de conferên-
cias, sendo os objetivos da organização, para os partici-
pantes, «aprender, inspirar e fazer parte de uma comu-
nidade transformadora», pode ler-se num documento 
de divulgação». Mais: «Em tempos de mudança, serão 
debatidos temas fundamentais e será oferecida uma vi-
são abrangente das estratégias e práticas mais ousadas, 
eficientes e transformadoras dos recursos humanos./ É 
com a experiência dos oradores que se cria oportunida-
des de provocar crescimento nas pessoas e nas organi-
zações. São dois dias que representam conhecimento, 
aprendizagem e comunicação, com o propósito comum 
de contribuir para melhores empresas, melhores equi-
pas, melhores pessoas.»
A organização, a Abilways Portugal, espera para esta edi-
ção do evento, a vigésima primeira, quase dois mil par-
ticipantes, mais de mil empresas presentes, mais de 50 
oradores e cerca de meia centena de expositores, naque-
le que é o maior evento de recursos humanos do país. 
De assinalar que todos os anos participam no evento 
profissionais de diversos sectores, tão abrangentes como 
Indústria, Administração Pública, Recursos Humanos, 
Banca e Seguros, IT (Tecnologias de Informação), Teleco-
municações, Saúde, Comércio, Hotelaria e Distribuição.
No evento são realizadas diversas apresentações, para 
um público composto (segundo dados dos últimos anos) 
por 48% ‘chief executive officers’ (CEOs), ‘country mana-
gers’, presidentes e administradores, 42% de diretores e 
coordenadores e 10% de técnicos superiores e especia-
listas, entre outros participantes.

Temas da edição de 2022
O programa oficial da «Expo RH» inclui este ano os se-
guintes temas:
- Criar Confiança
- Aprender e Partilhar Conhecimento
- Incorporar a Mudança
- Viver a Experiência 
- Liderar com Paixão 
- Observar, Escutar e Cuidar 
- Mergulhar no Futuro
Mais informações em www.abilways.pt/expo-rh. 

O maior evento de recursos humanos em Portugal 
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As competências técnicas já não são suficientes para garantir o sucesso 
profissional; os empregadores começam a valorizar quem se distingue 
pelas suas ‘soft skills’, porque é através das mesmas que se consegue 
obter os resultados pretendidos.

O progresso tecnológico e os infindá-
veis desafios que caracterizam o 
denominado mundo VUCA (Volati-
lity, Uncertainty, Complexity, Ambi-

guity) influenciam as estratégias adotadas pelas 
organizações para alcançar vantagem competi-
tiva face à concorrência. Estas transformações, 
além de exercerem um forte impacto sobre os 
padrões de atuação profissional, contribuem 
para aumentar a preocupação dos jovens licen-
ciados com a sua empregabilidade.
Esta inquietação atinge também as organiza-
ções, que têm cada vez mais dificuldade em 
contratar colaboradores especializados e com 
‘know-how’ que lhes permitam aumentar a qua-
lidade da sua força de trabalho e diminuir as 
taxas de absentismo e de ‘turnover’. A necessi-
dade de profissionais proficientes que possuam 
conhecimentos e competências que contribuam 
para melhorar a performance organizacional 
continua a crescer, e os recursos humanos dis-
poníveis no mercado são muito escassos.
O desenvolvimento destas competências deve 
ser incentivado pelas instituições de ensino 
superior (IES), que assumem um papel deter-
minante na formação dos seus alunos, tanto 
ao nível das ‘hard skills’ como das ‘soft skills’. A 
missão das IES passa por criar profissionais de-
vidamente preparados para se adaptarem e cor-
responderem às exigências do mercado. Toda-
via, verifica-se que apesar do esforço realizado 
pelas IES para melhorar os níveis de empregabi-
lidade dos seus estudantes, a lacuna que existe 
entre as competências que estes adquirem du-
rante o percurso académico e as necessidades 
dos empregadores continua a ser abismal.
Não obstante as mudanças implementadas nos 

últimos anos, verifica-se que ainda predomina 
um método de ensino tradicional, que valoriza 
essencialmente a aquisição de competências 
técnicas e pouco se preocupa com o desenvol-
vimento das ‘soft skills’ exigidas no atual merca-
do de trabalho. O desenvolvimento destas com-
petências deve ser uma responsabilidade parti-
lhada, e todos os intervenientes – diplomados, 
IES e empregadores – têm o dever de ajudar a 
definir estratégias confluentes que permitam 
delinear planos de ação que se ajustem a cada 
realidade. Se por um lado as universidades são 
responsáveis por preparar os estudantes para 
lidar com a incerteza de um contexto laboral 
desafiante e competitivo, por outro os empre-
gadores devem estimular o aperfeiçoamento 
de competências que possibilitem alcançar um 
desempenho de excelência.
Porém, as organizações continuam a ter dificul-
dade em contratar profissionais com compe-
tências que preencham os requisitos das suas 
ofertas de emprego, pois consideram que as IES 
não preparam os seus alunos para o processo 
de transição do meio académico para o merca-
do de trabalho.
Verifica-se, assim, que as competências técnicas 
já não são suficientes para garantir o sucesso 
profissional; os empregadores começam a va-
lorizar quem se distingue pelas suas ‘soft skills’, 
porque é através das mesmas que se consegue 
obter os resultados pretendidos. Perante esta 
realidade, as IES devem repensar os conteúdos 
programáticos das unidades curriculares dos 
cursos que ministram, tornando-as mais práti-
cas e mais próximas das necessidades das orga-
nizações, porque só assim será possível aumen-
tar a empregabilidade dos seus diplomados. 

PRIMEIRA OPINIÃO

Rosa Rodrigues
Investigadora e Docente do ISG – Instituto 
Superior de Gestão
www.isg.pt

Desenvolvimento das ‘soft skills’
O papel das instituições de ensino superior
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Responsáveis de empresas de grande notoriedade perspetivam o 
futuro do trabalho, que em muitos aspetos poderá ter muito a ver com 
aquilo que se faz no presente, sobretudo com os desenvolvimentos da 
pandemia. Os constrangimentos com que pessoas e empresas tiveram 

de lidar a partir de março de 2020 juntaram-se ao enorme potencial 
das novas tecnologias para o desenho de outra realidade.

Texto: Redação human Fotos: DR

Como se vai 
desenhando outra 

realidade

NOVOS MODELOS DE TRABALHO
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TEMA DE CAPA

O s desenvolvimentos decorrentes da pan-
demia vieram para ficar. Os últimos dois 
anos aceleraram uma tendência crescen-
te no modelo de trabalho. A flexibilidade 

é agora algo de que nenhum colaborador abdica.» 
A opinião é de Luís Antunes, ‘people experience di-
rector’ da PHC Software, que explica que «até aqui o 
trabalho remoto era um modelo de trabalho de nicho, 
muito comum nas ‘start-ups’ e nas empresas do sector 
tecnológico; agora é o novo normal», ou seja, «vemos 
as empresas a adaptar-se a modelos de trabalho hí-
bridos, que preveem a conjugação do tempo de co-
laboração passado na empresa com o tempo de foco 
passado em casa».
Tudo isto, segundo Luís Antunes, «traz também inú-
meros benefícios para as empresas, que conseguem 
agora competir no mercado global de talento; pode-
mos contratar o melhor talento, esteja ele onde esti-
ver, e ele pode trabalhar a partir de qualquer parte 
do mundo».
Luís Antunes relembra que «o trabalho remoto era 
anteriormente anunciado como um benefício», sen-
do que «agora é essencial para os candidatos, no mo-
mento de considerar uma proposta de emprego». No 
entanto, faz notar, «o contacto presencial e humano 
tem benefícios que não conseguem ser substituídos 
numa relação meramente à distância – um para traba-
lho de foco, outro para a colaboração e a criatividade, 
e é na conjugação destas duas realidades que encon-
tramos o futuro do trabalho».
Na PHC acredita-se que «este é o futuro», e por isso a 
aposta é no modelo de trabalho híbrido. «Aproveita-
mos os momentos de trabalho remoto para a realiza-
ção das tarefas que exigem maior foco. E pensámos 
de raiz as nossas instalações para que promovessem 
a colaboração entre as equipas e que vinculem a nos-
sa cultura organizacional, quando estão em trabalho 

presencial. Todo o sistema está pronto para que as 
equipas, mesmo separadas, consigam colaborar. Estes 
processos implementados permitem não só, em mo-
mento de pandemia, promover a segurança de todos, 
como também criar um ambiente de flexibilidade e, 
acima de tudo, de bem-estar para todos», assinala o 
responsável.
A PHC Software, fundada em 1989, é uma multina-
cional portuguesa dedicada ao desenvolvimento de 
‘software’ de gestão. Com mais de duas centenas de 
colaboradores, uma enorme rede de parceiros certi-
ficados e dezenas de milhares de clientes, tem escri-
tórios em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e 
Perú. Neste contexto, não admira que o papel da tec-
nologia seja essencial. Luís Antunes fala mesmo da 
tecnologia e não só ao nível da sua empresa, como «a 
espinha dorsal dos novos modelos de trabalho, algo 
que ficou claro durante a pandemia e será ainda mais 
visível no futuro». E acrescenta: «É nesse sentido que 
as soluções de ‘software’, chamadas ‘human capi-
tal management’, vão ter um papel incontornável no 
sucesso das empresas, não só para termos a flexibi-
lidade de trabalhar em qualquer local, como também 
na gestão de processos, na avaliação de performan-
ce, no desenvolvimento de carreiras, na felicidade e 
em todo um outro conjunto de variáveis da gestão de 
pessoas que tem impacto na produtividade das em-
presas.» Mais: «Quando dizemos que ‘every business 
is a software business’, é porque de facto a tecnologia 
está a tomar conta de todas as áreas das empresas e a 
alterar a forma como trabalhamos.»
Luís Antunes diz ainda: «Temos de pensar a expe-
riência do colaborador, de forma a enquadrar o seu 
bem-estar com a sua produtividade. Por um lado, as 
pessoas precisam de sentir que o seu trabalho faz a 
diferença na empresa e que está alinhado com o seu 
propósito individual. Por outro, têm de estar no seu 
melhor desempenho de forma a acrescentarem valor 
para a empresa. É no equilíbrio entre estes dois polos 
que está o futuro. E isso passa por criar a melhor ex-
periência de trabalho possível, em todos os detalhes, 
com base científica. É isso que tentamos fazer na PHC 
Software – pessoas mais felizes e mais produtivas. 
Dar condições de topo para rendimento de topo.»

Retomar a proximidade, mantendo a flexibilidade
A diretora de relações humanas da L’Oréal em Por-
tugal, Sara Silva, acredita que, «num contexto pandé-
mico, no qual as relações humanas são ainda mais 
relevantes, é muito importante gerir relações sempre 
centrados nas pessoas, numa cultura inclusiva, inova-
dora e inspiradora», e afirma que «é esta a visão da 
L’Oréal para trabalhar no futuro e também inventar o 
futuro da beleza».
Na multinacional francesa de cosméticos, fundada há 
mais de um século e com uma presença global (mais 

«A flexibilidade é agora algo de 
que nenhum colaborador abdica», 
assinala Luís Antunes, da PHC 
Software.



17 JANEIRO | FEVEREIRO 

NOVOS MODELOS DE TRABALHO

todo desconhecido para a L’Oréal: «Já tínhamos a 
prática de um dia por semana de trabalho em casa, 
que alargámos para dois posteriormente, e estamos 
totalmente preparados do ponto de vista tecnológico 
e operacional para o teletrabalho. Diariamente ouvi-
mos as nossas pessoas, testamos e avaliamos novas 
medidas, numa cultura permanente de adaptação e 
aprendizagem. Queremos assegurar as interações 
pessoais frequentes, mas também uma maior flexibi-
lidade na gestão do tempo dos nossos colaboradores, 
garantindo sempre o ‘work-life balance’, a segurança 
e o apoio necessários.»
Quanto à tecnologia, em casa e no próprio escritório, 
a responsável diz que «é fundamental para o traba-
lho à distância e para a diferença competitiva entre as 
empresas», referindo ainda: «Queremos manter-nos 
na vanguarda, ser inovadores e proporcionar sempre 
as melhores condições e a melhor experiência de tra-
balho aos nossos colaboradores e a todos os parcei-
ros com que diariamente contactamos».
Na L’Oréal já havia sido reforçado e modernizado 
todo o sistema informático para implementar o Flex 
Work em 2018. «Foi aliás esta política de trabalho fle-
xível que permitiu que o processo de colocação dos 
colaboradores em regime de teletrabalho, em março 
de 2020, fosse bastante simples e ágil», explica Sara 
Silva. Mas na multinacional, diz, precisam de «voltar 
a ter relações humanas». Ou seja: «Depois de um pe-
ríodo de teletrabalho forçado para grande parte dos 
colaboradores, valorizamos muito as relações e o 
contacto, e as nossas equipas manifestam essa von-
tade de partilhar, presencialmente, uma cultura tão 
dinâmica e próxima como a da L’Oréal.» Sara Silva 
fala de o sucesso ser baseado no respeito por esta 

de uma centena de países), é clara a ideia de que «as 
empresas devem adaptar-se ao contexto, às necessi-
dades das pessoas e também à sua vertente cultural», 
partilha a responsável, acrescentando: «Isso passa 
certamente por uma maior flexibilidade – como o sis-
tema híbrido, aquele que será a fórmula mágica para 
gerir o trabalho das nossas pessoas no contexto em 
que vivemos. É um modelo que vem ao encontro de 
uma nova realidade que os colaboradores ambicio-
nam, de forma a equilibrar melhor a vida profissional 
e a vida pessoal, mas mantendo sempre a ligação à 
cultura da empresa. É fundamental haver um equilí-
brio entre trabalho remoto e trabalho presencial.»
Sara Silva assinala que o sistema híbrido não era de 

Sara Silva, da L’Oréal, acredita que 
«num contexto pandémico é muito 
importante gerir relações sempre 
centrados nas pessoas, numa cultura 
inclusiva, inovadora e inspiradora».



18 JANEIRO | FEVEREIRO 

TEMA DE CAPA

cultura, «que se caracteriza por trocas informais e 
momentos de convivialidade que cimentam os laços 
e estimulam a criatividade coletiva e o bem-estar indi-
vidual», sendo o desafio «voltar a integrar esta dinâ-
mica coletiva nos métodos de trabalho, para manter a 
capacidade de criar condições para um crescimento 
sustentável». Ou seja, «é fundamental retomar a pro-
ximidade, mantendo a flexibilidade».
A responsável deixa ainda uma última ideia: «Num 
contexto cada vez mais volátil e de permanente ino-
vação, uma cultura corporativa forte, baseada na 
transparência, na diversidade, na equidade, na fle-
xibilidade e na inovação, é uma vantagem competi-
tiva para a organização. Temos de estar permanen-
temente atentos às tendências, e até criá-las, mas 
colocando sempre cada uma das nossas pessoas (a 
nossa visão ‘people-centric’) no centro das nossas de-
cisões. É por isso importante escutá-las em todos os 
momentos para que seja uma história partilhada e co-
-construída.» Mais: «Agindo desta forma, conseguimos 
envolver os colaboradores, uni-los e dar-lhes o ‘em-
powerment’ e a motivação para caminharem lado a 
lado com a organização e garantir o seu desempenho. 
É uma confiança mútua que se constrói diariamente e 
que pauta as relações laborais na L’Oréal. Além disto, 
temos de proporcionar as condições certas (tecnológi-
cas, ferramentas, sistemas, apoio, etc) às pessoas, para 
que sintam este sentimento de pertença e comprome-
timento com a empresa, mesmo que se relacionem 
com ela, com mais frequência, de uma forma virtual.»

Uma enorme mudança
Para Luís Gaspar, ‘managing partner’ da Mazars, há 
«uma evidente correlação entre a gestão do talento 
e os desafios colocados pelo presente ambiente, que 
acelerou o surgimento de novas exigências». Ao mes-
mo tempo, «torna-se mais determinante e urgente ca-

Para Luís Gaspar, da Mazars, «o perfil 
e as ambições da geração mais jovem 
no mercado de trabalho têm vindo a 
evidenciar uma postura diferente».
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pacitar os profissionais para o desenvolvimento das 
suas competências e a aplicação prática das mesmas, 
de forma necessariamente diferente do que tem vin-
do a ser realizado até aqui». O responsável assinala 
que «estes são desafios cruciais, não apenas para as-
segurar a competitividade, mas também a perenida-
de das organizações».
Por outro lado, refere ainda, «o perfil e as ambições 
da geração mais jovem no mercado de trabalho têm 
vindo a evidenciar uma postura diferente, a que se 
assiste na sociedade em geral mas com particular des-
taque em ambiente profissional», sendo que «o inte-
resse por um número mais alargado de experiências 
provocou uma significativa redução na duração das 
relações profissionais». Esta é «uma enorme mudan-
ça, com um impacto na segurança e na produtividade 
de tarefas que são diretamente afetadas pela rotativi-
dade e pela substituição de equipas».
O responsável da Mazars perspetiva que «o futuro 
trará previsivelmente um regime misto no trabalho, 
promovendo um equilíbrio entre a necessidade de 
contacto e a formação das equipas, os processos nas 
instalações dos clientes e o trabalho recorrente que 
seja possível realizar à distância». E «esta dimensão 
da transformação digital do trabalho, potenciadora de 
formatos mais flexíveis e retirando muitas das tarefas 
de menor valor acrescentado aos processos, permitirá 
que um conjunto de profissões se possam tornar mais 
atrativas para gerações que pretendem um ‘work-life 
balance’ diferente do das gerações anteriores».
No que diz respeito à tecnologia, o responsável en-
tende que esta «permitirá reinventar a experiência 
para clientes e equipas e, ao capacitá-los com novas 
soluções, potenciar o trabalho dos auditores e con-
sultores». Nota mesmo que existe «a promessa de 
uma abordagem mais ampla à inovação, combinan-
do apetência tecnológica, competências humanas 
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e conhecimentos técnicos». E acrescenta: «Quando 
confrontados com os avanços ao nível da inovação 
tecnológica e da automação, podemos questionar 
que processos e tarefas poderão vir a ser passíveis de 
alteração e transformação no contexto do mercado. 
Uma boa base de partida para este exercício de re-
flexão é que, exceção feita ao julgamento profissional 
por parte dos auditores e consultores, os restantes 
elementos do processo serão passíveis de mudança.»
Quanto ao «desenvolvimento profissional, e até certo 
ponto pessoal, será cada vez menos alicerçado nos 
formatos tradicionais de formação, mas sim na dis-
ponibilização de uma oferta alargada de conteúdos 
relacionados com competências técnicas, mas tam-
bém pessoais e interpessoais, com acompanhamento 
cada vez mais próximo das necessidades e ambições 
individuais», assinala Luís Gaspar, que ainda deixa 
um alerta: «É muito importante ter em consideração 
que não é possível manter talento no longo prazo 
com iniciativas de curto prazo. As equipas mais ta-
lentosas são também as mais exigentes em termos 
de ‘feedback’, de informação sobre os objetivos fu-
turos e, principalmente, na forma como podem apli-
car a sua energia e a sua capacidade de inovação. De 
nada serve termos as melhores pessoas connosco se 
depois falhamos em dar-lhes as melhores ferramen-
tas e condições e inviabilizarmos a utilização do seu 
entusiasmo e do seu talento numa estratégia a longo 
prazo, mesmo equacionando novas perspetivas e 
oportunidades não planeadas inicialmente. É neces-
sário que a liderança organizacional seja também ela 
adaptável e tenha a ambição de potenciar este capi-
tal na sua visão para o futuro.»
A Mazars é uma empresa internacional de auditoria, 
fiscalidade e consultoria. Com mais de 75 anos, tem 
em Portugal escritórios em Lisboa, Porto e Leiria e cer-
ca de duas centenas de profissionais.
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Relações laborais com grande transformação
Rita Cadillon, da Primavera Business Software Solu-
tions, entende que «o modelo de trabalho mudou com 
a pandemia», sendo que «algumas dessas mudanças 
vieram para ficar». Ou seja, «é incontornável a adesão 
a modelos de teletrabalho ou híbridos e a vontade que 
as pessoas demonstram em ter flexibilidade na gestão 
do seu tempo de trabalho». 
A ‘human resources manager’ desta multinacional 
portuguesa criada em Braga em 1993 diz que «é difícil 
traçar cenários numa época de tanta indefinição no 
que respeita à evolução desta e de eventuais futuras 
pandemias», referindo também: «Creio que o que fi-
cará será a normalização do trabalho à distância, mas 
acredito que vamos poder abrandar algumas questões 
relacionadas com medidas de segurança e proteção da 
saúde nos escritórios. Levará tempo a retomarmos com 
segurança os grandes eventos presenciais, e as ações 
de formação presencial poderão nunca mais voltar a 
ter uma grande expressividade.»
Numa tecnológica que trabalha em soluções de gestão 
que procuram a inovação e simplificar a gestão empre-
sarial, tendo mais de 40 mil clientes espalhados por 
cerca de duas dezenas de países, Rita Cadillon encara 
a tecnologia como «um apoio fundamental, um meio 
para implementar estes modelos de trabalho, mas tam-
bém como um escudo social que pode ser pernicioso a 
médio prazo, isolando as pessoas, tornando-as pouco 
sociáveis e agravando questões de saúde mental fruto 
desse isolamento». E alerta: «Acredito que as relações 
laborais vão sofrer uma grande transformação. Será 
mais difícil conseguir envolver as pessoas, fazê-las 

sentir parte de uma cultura. Serão com certeza relações 
menos emocionais, mais transacionais e necessaria-
mente menos duradouras.»
Em jeito de conclusão, assinala: «Uma gestão inovado-
ra nesta área será a que tem em conta a singularidade 
de cada pessoa e consegue fazer com que cada uma se 
sinta envolvida, motivada e equilibrada na sua vida e 
ao mesmo tempo esteja em pleno uso do seu potencial, 
sendo assim produtiva onde e quando trabalhe. Não é 
fácil a gestão decidir este nível de liberdade e autono-
mia, requer tempo, confiança e resultados.»

O desafio da motivação
Para José Chéu, ‘chief operations officer’ (COO) da Aba-
co Consulting, o futuro do trabalhar será híbrido. Explica 
assim esta sua ideia: «Existem vantagens e desvanta-
gens deste modelo, mas acho que já todos percebemos 
que não há forma de voltarmos ao que era antes e, ao 
mesmo tempo, conseguimos todos compreender que 
somos igualmente eficientes em modo remoto, pelo que 
o teletrabalho será uma realidade constante nos próxi-
mos anos e assistiremos a uma diminuição do espaço 
útil nos escritórios. Não quero dizer que os escritórios 
físicos deixarão de existir, até porque continuarão a ser 
necessários. Somos seres humanos, necessitamos de 
conviver, criar laços, trocar ideias entre equipas, e mui-
tas vezes é importante fazê-lo de forma presencial, e o 
mesmo se aplica aos clientes. Contudo, já não faz senti-
do existir aquela obrigação das 9H00 às 18H00 no escri-
tório, porque a principal prioridade não é voltar ao que 
era antes mas sim adaptarmo-nos a uma nova realida-
de, com novas exigências, sendo que o mais importante 
é continuarmos a entregar aos clientes o nosso trabalho 
com o mesmo nível de qualidade.»
O responsável entende que «o maior desafio para as 
organizações continua a ser a questão da motivação e 
como conseguimos manter uma equipa motivada mes-
mo estando afastados fisicamente». A motivação, diz, 
«não depende tanto da forma de trabalho presencial ou 
remota, depende sim da união da equipa e da confiança 
que se cria, de uma liderança próxima, comprometida, 
transparente, e é isso que as organizações têm urgente-
mente de perceber», enfatiza. 
A atividade da Abaco Consulting, que tem escritórios no 
Porto, em Lisboa, em Londres e em Genebra, é apoiada 
por mais de 250 consultores e concentra-se em quatro 
áreas: implementação de projetos, manutenção, for-
mação e ‘outsourcing’. A componente tecnológica é 
fundamental, e José Chéu comenta mesmo: «Para mui-
tas organizações, ou quase todas, a pandemia teve um 
enorme impacto e este novo ano não será assim tão dife-
rente dos anteriores, a diferença é que trazemos já uma 
bagagem de experiências que nos pode ajudar a olhar 
para o futuro com outros olhos e a contornar certos im-

«As relações laborais vão sofrer uma 
grande transformação, e será mais 
difícil conseguir envolver as pessoas, 
fazê-las sentir parte de uma cultura» 
diz Rita Cadillon, da Primavera 
Business Software Solutions.
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José Chéu, da Abaco Consulting,
acha que «já todos percebemos
que não há forma de voltarmos
ao que era antes».

previstos. Criámos um ‘mindset’ interno – Abaco Digital 
Workplace – que veio impulsionar e até mesmo acele-
rar a transformação digital de muitas empresas, e nes-
te sentido tornou-se imprescindível que estas tenham 
capacidade para reinventar os seus processos e apostar 
ainda mais na transformação digital dos seus negócios, 
porque uma coisa é falar sobre esta temática, outra é 
implementar as mudanças. Não se trata apenas de im-
plementar as ferramentas, as tecnologias e as infraestru-
turas certas para facilitar esta transformação, é também 
fundamental ter as pessoas certas, com as competências 
adequadas para as compreender, gerir e operacionali-
zar, senão trata-se apenas de um investimento ilógico. 
Neste sentido, é essencial promover a literacia digital, 
capacitar os trabalhadores com as ferramentas necessá-
rias para uma melhor comunicação e transparência no 
trabalho, mas também garantir a segurança de dados e 
de informação privilegiada para o negócio», alerta. 
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O que esteve na origem do Wellow Group, 
recentemente apresentado, e que de 
certa forma vem substituir o Grupo Ta-
lenter?

A Wellow surge como consequência do sucesso da Ta-
lenter e de todo o trabalho que foi feito na criação deste 
grupo empresarial. Hoje o grupo está presente na área 
de RH [recursos humanos] propriamente dita, mas tam-
bém já tem uma presença significativa nos ‘outsourcings’, 
nas telecomunicações, na energia, na mediação de segu-
ros e agora na mediação imobiliária. 
Hoje a dimensão do grupo extravasa o sector de RH, e o 
ADN da marca Talenter está intimamente ligado à iden-
tificação e à promoção de talento. As áreas «não RH» já 
representam mais de 40% do volume de negócios do 
grupo. Logo, era importante não descaracterizar a marca 
Talenter, mantendo-a orientada para o propósito para o 
qual foi criada.

Apontando agora o futuro com novas perspetivas, 
como olha para o percurso deste universo empresa-
rial já com mais de duas décadas?
Em 2019 comemorámos os 20 anos e no início de 2020 
entrámos em pandemia. Os momentos de crise – já ti-
nha acontecido em 2008 e 2012 – têm um impacto muito 
grande nas empresas de RH. Somos os primeiros a sentir 
a crise e simultaneamente a percecionar a retoma, pelo 

 CÉSAR SANTOS

César Santos (n. 1970) é presidente e ‘chief executive officer’ (CEO) do Wellow 
Group, que tem origem num universo empresarial que começou há mais de 
duas décadas. Formado em Organização e Gestão de Empresas pela Uni-
versidade Moderna, em Lisboa, aposta em valores como o espírito constru-
tivo, o compromisso e a confiança. Tem como ‘hobbies’ o cinema, a música 
e viagens.

que desde 2018, com a aquisição da Futurcabo, tínhamos 
iniciado um caminho de diversificação de negócios.
A pandemia veio acelerar esse processo e duran-
te estes dois anos tomámos várias decisões nesse 
sentido. Criámos a marca Knower, orientada para os 
‘outsourcings’, e hoje temos uma operação significati-
va na área da saúde e das limpezas, entre outras. Na 
Futurcabo iniciámos a operação no sector da energia 
em parceria com a Iberdrola. Lançámos a nossa pró-
pria mediadora de seguros e somos franchisados da 
Berkshire Hathaway HomeServices, marca de enorme 
reputação mundial.
Em suma, as primeiras duas décadas foram importantes 
para consolidar a Talenter como uma empresa de refe-
rência no sector em Portugal e as próximas duas serão 
orientadas para fazer da Wellow um grupo empresarial 
importante na nossa economia. 

Com novas áreas de negócio fora dos recursos hu-
manos, como poderá ser o foco da Wellow no que à 
gestão das pessoas diz respeito?
Cada vez mais estamos conscientes de que a gestão de 
RH é incontornável e está na primeira linha das preo-
cupações de um gestor nos dias de hoje. A pandemia 
veio acentuar essa realidade. As empresas com uma boa 
cultura organizacional, com as pessoas alinhadas e com-

«O ADN da Wellow
é o lado B da Talenter.»
Na liderança de um grupo empresarial que está a começar a sua terceira 
década de atividade, César Santos explica como acaba de surgir uma 
nova denominação, Wellow Group. É uma nova fase, com um portefólio de 
múltiplos serviços para múltiplos sectores de atividade. «A Wellow surge 
como consequência do sucesso da Talenter e de todo o trabalho que foi 
feito na criação deste grupo empresarial», assinala o responsável.
Texto: Redação human

«A nova marca resultou do exercício 
de tentar perceber o que as marcas 
existentes tinham em comum, os 
valores partilhados pelas pessoas, 
por forma a criar algo novo que 
valorizasse o ADN das empresas
do grupo.»
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prometidas com os projetos, lidaram melhor com a pan-
demia, ao inverso das empresas sem uma boa política 
de RH, que tiveram mais dificuldades em ser resilientes 
e manter as pessoas conectadas com o propósito das 
organizações. 
Nunca a expressão «as empresas são as pessoas» fez 
tanto sentido como agora. Com a desmaterialização dos 
processos e do próprio local de trabalho o que faz hoje 
as empresas são as pessoas. No nosso caso, queremos 
levar esta experiência para novos sectores de atividade; 
já fizemos isso nos últimos três anos e meio na Futur-
cabo e achamos que fomos bem-sucedidos, pelo que 
queremos dar continuidade.

O mundo do trabalho, dos negócios, das empresas, 
todo este mundo tem mudado e continua a mudar 
a um ritmo acelerado. Como lhe parece que a nova 
imagem que agora apresentam pode enquadrar-se 
neste contexto de tantos desafios?
Em 2008, quando lançámos a Talenter, procurámos ser 
disruptivos e trazer alguma frescura a este sector, apre-
sentando uma marca orientada para a importância de 
promover o talento. Hoje, 13 anos depois, com a escas-
sez de mão-de-obra, nas funções mais técnicas ou nas 
menos qualificadas, sentimos que a marca Talenter está 
perfeitamente alinhada com o tempo que vivemos.
Desta vez, com a Wellow, o desafio foi o mesmo. Quise-
mos criar uma marca que traduzisse o que esteve por 
trás do trabalho desenvolvido ao longo destas duas 
décadas. Em certa medida, o ADN da Wellow é o lado 
B da Talenter. Se acreditamos que esses valores foram 
importantes e nos trouxeram até aqui, então é porque 
estão corretos e alinhados com o futuro. Daqui a 10 anos 
faremos essa avaliação.

Como foi o processo que levou ao surgimento desta 
nova imagem, da nova denominação, da nova estru-
tura de negócios?
O novo modelo de organização passou por agregar 
serviços que tivessem algo em comum, pelo que des-
te exercício resultaram sete áreas/ marcas de negócio: 
Header (‘executive search’ e formação), Talenter (re-
crutamento e seleção e trabalho temporário), Knower 
(‘outsourcing’), Futurcabo (telecomunicações e energia), 
Rent & Properties (‘rent-a-car’ e imóveis), Exato Seguros 
(mediação de seguros); e Berkshire Hathaway Home-
Services Atlantic Portugal (mediação imobiliária).
A nova marca resultou do exercício de tentar perceber o 
que as marcas existentes tinham em comum, os valores 
partilhados pelas pessoas, por forma a criar algo novo 
que valorizasse o ADN das empresas do grupo. Deste 
exercício, o humanismo, o compromisso e a inovação 
foram destacados e os mais valorizados na auscultação 
interna. As pessoas têm a noção de que são importantes 
e veem o grupo como dinâmico, ágil, inovador, que se 
reinventa e procura surpreender os seus clientes.

ENTREVISTA

«Sempre tivemos claro que 
gostaríamos de fazer a diferença 
e construir um projeto inovador, e 
neste processo os ‘inputs’ diários dos 
nossos clientes e da nossa equipa 
permitiram construir este projeto.»

As áreas de negócio ligadas a recursos humanos vão 
continuar a ter um peso significativo na atividade do 
grupo…
A área de RH, da qual fazem parte a Header e a Talenter, 
representam cerca de 60% do volume de negócios do 
grupo e se considerarmos que os ‘outsourcings’ (Knower 
e Bechosen) são essencialmente serviços de gestão de 
pessoas e representam mais 20%, isso demonstra que 
continuamos a ser um grupo de empresas ligadas à ges-
tão de RH.
Por outro lado, é importante ter em consideração que 
desde o início a ideia foi criar um grupo empresarial que 
tem a área de RH como pulmão de toda a atividade, ou 
seja, por analogia os RH serão o sistema solar de todo o 
Wellow Group.

Que imagem pretendem projetar com a nova deno-
minação, Wellow?
Como referi, da auscultação interna o valor do humanis-
mo é transversal a todas as empresas do grupo, pelo que 
a melhor forma de o transmitir está na capacidade de ge-
rar empatia, que é demonstrado por um cumprimento, 
um sorriso ou pela simples simpatia. 
É factual que internamente a empatia promove o espí-
rito de equipa, a produtividade, pelo que é geradora de 
valor, e externamente a empatia estreita relações, forta-
lece parcerias e cria condições para negócios ‘win-win’. 
A Wellow pretende ser uma nova forma de dizer «olá!». 
Sinónimo de um sorriso, um convite ao diálogo e ao iní-
cio de uma conversa, estreitando relações, ganhando 
confiança e criando parcerias de futuro.
Em suma, a principal preocupação é projetar «mais que 
uma marca, uma cultura!».

Como olha para os desafios desta nova fase do pro-
jeto empresarial que lidera?
«We say wellow to a brighter future!»
Vamos continuar a procurar criar relações de confiança, 
estar atentos a novas oportunidades, valorizar as pes-
soas que têm feito este percurso e continuar a ter capa-
cidade para atrair talento, pois as as empresas são as 
pessoas e todos os projetos podem ser bem-sucedidos 
se tiverem as pessoas certas.

E sobre a sua carreira no mundo das empresas, que 
balanço faz e como projeta o futuro?
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Como referi algumas vezes, a minha carreira empresarial 
surgiu literalmente de forma acidental, ou seja, como 
consequência de um acidente de viação do meu pai. 
Por coincidência, em março do ano passado, antes desta 
nova reorganização, tinha feito 25 anos que tinha deixa-
do o Citibank para iniciar este projeto. Em jeito de brin-
cadeira, disse internamente que este seria um momento 
de viragem, que o anterior modelo tinha marcado os últi-
mos 25 anos e que este novo iria marcar os próximos 25.
Ao longo deste percurso nunca fiz muitos planos, as 
coisas foram acontecendo e resultaram do foco no dia-
-a-dia e da ambição de cada dia fazer melhor e elevar 
a equipa e o projeto. Por outro lado, sempre tivemos 
claro que gostaríamos de fazer a diferença e construir 
um projeto inovador, e neste processo os ‘inputs’ diá-
rios dos nossos clientes e da nossa equipa permitiram 
construir este projeto.
Tenho a perfeita consciência de que a Talenter e a Wellow, 
hoje, são o resultado de todas as pessoas que cá tra-
balham ou trabalharam e de todas as outras que con-
nosco interagem, pelo que prevejo que a receita futura 
seja a mesma. 

Os tempos de pandemia trouxeram-lhe de alguma for-
ma novas perspetivas na atividade que desenvolve?
A pandemia reforçou a centralidade das pessoas e da 
tecnologia. Acho que é consensual e demos um grande 
salto tecnológico e que neste momento existe uma qua-
se obsessão com o ‘digital first’ ou de como o digital se 
tornou indispensável nas nossas vidas. 
Porém, acho que esta obsessão está a secundarizar a 
importância das pessoas, das suas necessidades de 
socialização e das consequências destes permanentes 
confinamentos. A tecnologia deve estar ao serviço das 
pessoas e não o contrário, pelo que continuo a acredi-
tar na importância do ‘people first’. 

 O GRUPO

O Wellow Group, grupo empresarial de capi-
tais nacionais, atua em quatro áreas: Recursos 
Humanos, Outsourcing, Energia & Telecomuni-
cações e Mediação. É composto por 13 empre-
sas e sete marcas comercais: Header, Talenter, 
Knower, Bechosen, Futurcabo, Exato Seguros 
e BHHS AP. Baseado em Linda-a-Velha, fatura 
mais de 100 milhões de euros anualmente e tem 
cerca de 5.500 colaboradores.
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DOSSIER

Como são 
postos à prova 
em tempos de 

exigência

COACHING E MENTORING
Como é que o ‘coaching’ e o 
‘mentoring’ têm ajudado os 
profissionais e as empresas 
nos últimos dois anos? Esta 
questão é o ponto de partida 
para que vários profissionais 
se pronunciem sobre o papel 
destas ferramentas no mundo 
corporativo, ainda por cima em 
tempos tão exigentes.
Recolha: Redação human Fotos: DR
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Um olhar sobre o futuro
Todos sentimos as mudanças nos dois últimos anos. 
Apesar dos desafios, o potenciar do mundo digital no 
nosso dia-a-dia alavancou uma maior proximidade e 
acelerou conexões que até à data eram quase inexis-
tentes.
Na GO Coaching, sentimos que esta nova vertente 
de relação, mais ‘on-line’, potenciou a utilização fre-
quente de ferramentas de ‘coaching’ e de ‘mentoring’. 
À distância de um clique, em sessões individuais ou 
de equipa, conseguimos este olhar sobre o futuro, um 
maior foco na solução e a identificação clara de obje-
tivos e planos de ação a concretizar. 
É assim com satisfação que vemos as empresas e os 
líderes cada vez mais conscientes e alinhados em 
promover estas ferramentas para si e para os seus co-
laboradores.

Patrícia Barardo

Mais «momentos humanos»
Olhando para o contexto atual, em que todos estamos 
a pedir mais «momentos humanos» neste mundo di-
gital e socialmente distante, tanto o ‘coaching’ como o 
‘mentoring’ podem e devem fazer parte das estraté-
gias das empresas na forma como gerem pessoas. No 
entanto, sinto que não têm crescido na mesma medi-
da das necessidades que as pessoas têm neste clima 
de transformação dos modelos de trabalho.
É verdade que muitas pessoas procuram por sua 
própria iniciativa processos de ‘coaching’ de forma 
crescente, pois debatem-se com desafios novos para 
os quais não encontram respostas. Sinto que é um 
movimento, frequentemente, mais individual, dos 
profissionais e executivos, do que das empresas. O 
mesmo acontece em processos de ‘mentoring’, que 
nas empresas surgem numa perspetiva mais infor-
mal do que planeada pela própria organização.
Isto é, normalmente surgem quando, por exemplo, 
uma pessoa com mais experiência e maturidade 
identifica um colega mais jovem com reações di-
ferentes do habitual. Alguém que necessita de ter 
conversas que vão para além da sua função, e que 
o podem ajudar no seu processo de crescimento e 
bem-estar. 

Mário Henriques

Jogo infinito
Todos sabemos e muito temos vindo a falar sobre as 
gigantes exigências a que temos estado sujeitos nos 
últimos dois anos. Numa linguagem bélica, diz o povo 
que «em tempo de guerra não se limpa armas». Po-
rém, certo é que em tempos sobremaneira desafian-
tes há dois pontos que se impõem, talvez sobre os 
demais: a mentalidade e a estratégia.
Nestes tempos, temos podido verificar na prática que 

Simon Sinek tem razão no seu livro «O Jogo Infinito». 
Cada vez mais é menor a consciência de que a vida é 
uma dicotomia entre vencedores e vencidos, fortes e 
fracos. E é aqui que, a meu ver, o ‘coaching’ e o ‘men-
toring’ se têm afirmado como ferramentas de transfor-
mação pura e de desenvolvimento continuado; como 
instrumentos de evolução permanente e como meca-
nismos de suporte e apoio que contribuem, aprecia-
tivamente, para mudanças de paradigma individual, 
mas também social e de relacionamento.
Como na vida tudo se transforma, na realidade tam-
bém estas práticas têm vindo a aprimorar-se, e hoje 
sabemos, de forma segura, que estamos mais prepa-
rados e mais capazes para responder afirmativamen-
te às necessidades das pessoas, das equipas e das 
organizações.
Como não existe uma meta final, tão-pouco existe um 
fim prático do jogo e, por isso mesmo, não há como 
«vencer». Num jogo infinito, o objetivo primordial é 
continuar em campo e perpetuar o jogo. O ‘coaching’ 
e o ‘mentoring’ afirmam-se no dia-a-dia como solu-
ções extremamente efetivas.

João Cunha Pereira

Patrícia Barardo
Partner da GO Coaching

João Cunha Pereira
Chief Executive Officer (CEO)
do PrimeTalent Group

Mário Henriques
Managing Partner do High Play Institute
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DOSSIER

Atenção à saúde mental
Nos últimos dois anos o ‘coaching’ e o ‘mentoring’ 
têm sido métodos procurados por empresários e 
empresas que procuram identificar o seu propósito 
e clarificar o caminho a seguir. Num tempo incerto e 
não-linear, despoletam novos caminhos, através do 
questionamento, do desafio e da procura de soluções 
inovadoras.
No entanto, num momento da nossa vida coletiva em 
que a saúde mental é uma preocupação das pessoas 
e das empresas, urge diferenciar estas metodologias 
de processos de ajuda psicológica. O apoio que as 
empresas têm vindo a procurar, no domínio da saú-
de mental, nomeadamente nas situações de stresse 
profissional e ‘burnout’, não deve ser abordado com 
metodologias de ‘coaching’ ou ‘mentoring’. Necessita 
de uma abordagem profissional e especializada em 
saúde mental.
No âmbito do stresse profissional e do ‘burnout’, as 
sessões de apoio psicológico são hoje procuradas por 
algumas empresas para as disponibilizarem aos seus 
colaboradores, numa clara diferenciação para as meto-
dologias de ‘coaching’ e ‘mentoring’. É muito importan-
te que a saúde mental seja preservada e bem cuidada.

Paula Tomás

Resultados extraordinários
Com a pandemia, agravaram-se os problemas de saú-
de mental e as necessidades de enquadramento e 
visão pessoal.
Muitas pessoas, com a maior proximidade da morte, 
olharam mais para dentro e começaram a questionar-
-se sobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro, 
gerando mudanças pessoais, familiares e profissionais.
Claramente vimos a maior procura pelos serviços de 
‘coaching’ e ‘mentoring’ para ajudar a este realinhamen-
to interior e, no caso das empresas, a um novo alinha-
mento estratégico-tático dos seus líderes e das equipas.
No nosso caso, a força e o poder da combinação que 
fazemos há mais de 18 anos entre o ‘coaching’ e a PNL 
(programação neurolinguística) é responsável pelos 
resultados extraordinários que os nossos clientes têm 
conseguido, alargando tremendamente a procura que 
temos tido destes serviços, não só a nível profissional 
mas também ao nível das suas famílias.

Adelino Cunha

Parcerias de aprendizagem
Tem sido altamente recompensador verificarmos o 
reforço do reconhecimento do papel incrível presta-
do pelo ‘coaching’ e pelo ‘mentoring’ a profissionais 
e empresas, o qual promovemos há mais de duas dé-
cadas. Destacamos a facilitação do reposicionamento 
dos líderes face ao teletrabalho; a gestão da ansieda-

Paula Tomás
Managing Director da PTC

João Alberto Catalão/ Ana Teresa Penim
Thinking Partners da YouUp – The Coaching
& Mentoring Company

Adelino Cunha
Chief Executive Officer (CEO)
da Solfut – I Have The Power
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de decorrente da imprevisibilidade, da velocidade e 
da digitalização; a reinvenção de processos internos 
e comerciais para manutenção da competitividade 
numa escala alargada e ‘omnichannel’; o reforço do 
‘ownership’ das equipas na cocriação de novas pos-
sibilidades de diferenciação; a capacidade de lidar 
com a diversidade e a inclusão.
O foco tem sido cada vez mais no ‘coaching’ de equi-
pas e na afirmação do ‘mentoring’ enquanto ‘coaching 
plus’, em que o mentor facilita não só o trabalho in-
terno do ‘coachee’ mas também lhe dá contexto e o 
inspira para a relação com o que o rodeia. 
A evolução passa por programas multifacetados e 
pelo desenvolvimento de competências de ‘men-
toring’ por profissionais de toda a organização, para 
verdadeiras parcerias de aprendizagem, multigera-
cionais e multiculturais.

João Alberto Catalão/ Ana Teresa Penim

COACHING E MENTORING
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F requentemente, as empresas não tiram 
o máximo partido dos dados das fo-
lhas de vencimento, ignorando que, na 
verdade, podem extrair informações 

potencialmente valiosas para as áreas financeira e 
de recursos humanos (RH). A combinação de da-
dos destes documentos com dados de gestão de 
talento pode trazer resultados de valor, informa-
ções, permitindo responder a uma série de ques-
tões como: estamos a renumerar mais os melhores 
funcionários?; quanto é que o talento nos custa?; 
a relação entre resultados de negócios, talento e 
otimização de custos está bem equilibrada?
As organizações mais produtivas têm soluções 
analíticas de RH, e o uso destas ferramentas 
proporciona à organização conhecimento sobre 
todo o tipo de questões sociodemográficas de 
grande interesse para a empresa, como diversi-
dade, competitividade salarial, envelhecimento 
de pessoal, etc. 
Nos últimos dois anos, os líderes de RH enfrenta-
ram grandes desafios relacionados com as suas or-
ganizações e a gestão dos colaboradores, e atual-
mente a economia e a rentabilidade dos negócios 
continuam sem dúvida a ser uma prioridade. Se 

estas dependem de fatores como a boa análise 
das folhas de vencimento, é também importante 
ter em conta o cenário de grande digitalização em 
que vivemos.
Ao início de cada ano, surgem sempre estudos e 
conclusões anunciando as grandes tendências 
dos meses seguintes. Aqui, partilhamos quais são, 
a nosso ver, as tendências de tecnologia de RH e os 
destaques a observar:
Transformação digital Este modelo de negócio 
competitivo baseado em tecnologia e focado na 
interação digital eficiente com os clientes implica 
uma mudança evolutiva e/ ou disruptiva na forma 
de operar das empresas. A transformação digital já 
é uma mudança cultural dentro de uma organiza-
ção, que não pode ser compreendida sem um ati-
vo fundamental: as pessoas. Por isso o papel dos 
RH como impulsionador da mudança cultural será 
essencial.
IA e RPA Ambos vieram para ficar e não apenas 
pelo vínculo tecnológico, mas também pelo seu 
valor. A utilização de robôs para obtenção de efi-
ciência é óbvia; qualquer atividade que tenha a 
implicação de repetição e transação é claramente 
robotizável. E no caso da inteligência artificial (IA), 
a capacidade de armazenar e analisar grandes vo-
lumes de informações para tomar decisões amplia 
substancialmente o seu campo de atuação. (nota: 
RPA, ‘robotic process automation’)
‘Employee experience’ Oferecer resposta às ne-
cessidades e preocupações dos colaboradores 
sempre foi uma prioridade para as áreas de RH, e 
é da sua responsabilidade alinhar essas expectati-
vas com o negócio das suas empresas. Nesse senti-
do, continuam a ser priorizadas iniciativas focadas 
em evitar perda de talentos e na atratividade do 
negócio. 
Considerando estes aspetos, é essencial, neste mo-
mento de grandes desafios, utilizar soluções tec-
nológicas que facilitem, dinamizem e promovam 
estes modelos, ao permitir recolher, consolidar e 
compreender essas necessidades, apoiar as ativi-
dades que lhes respondem, calcular e otimizar os 
recursos necessários e disponíveis e, finalmente, 
tomar ou propor decisões automatizadas. 

Como analisar as folhas
de vencimento de forma eficaz

REMUNERAÇÕES

Enrique Sala Pascual
Strategic Human Resources Senior Consultant
da Cegid Meta4
www.meta4.pt

OPINIÃO

Transformar as pessoas através da digitalização
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REPORTAGEM

Qual será o potencial do ‘e-learning’, tendo em conta o processo de transformação 
digital das organizações e os desenvolvimentos decorrentes do contexto pandémico? 

É uma interrogação que nos guia à descoberta de como a aprendizagem suportada 
pelas novas tecnologias pode marcar muito do futuro no mundo corporativo.

Texto: Redação human Fotos: DR

Um enorme passo
para o futuro

E-LEARNING
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O ‘e-learning’, enquanto modalidade de 
formação, representa a parte do proces-
so de transformação digital através do 
qual a formação de adultos tem adquiri-

do novos contornos na direção da modernização.» É 
desta forma que Mafalda Isaac, ‘partner’ da B-Training, 
Consulting, contextualiza o tema que aqui discutimos, 
muito ligado às potencialidades do ‘e-learning’ junto 
do mundo empresarial.
A responsável da consultora de formação prossegue 
desta forma: «Tomando em linha de conta o contexto 
das empresas, em que temas como a atualização, a rapi-
dez e celeridade da mudança, a adaptação e inovação 
ganharam cada vez mais expressão, a flexibilização dos 
tempos e modos de aprendizagem tornou-se algo ine-
vitável. Seria contraproducente não se acompanhar os 
novos tempos que vivenciamos no mundo laboral sem 
este salto qualitativo, em que cada um de nós se torna 
coautor do seu próprio processo de aprendizagem.»
Mafalda Isaac refere ainda que «a pandemia obrigou 
ao ambiente remoto, pelo que as empresas tiveram de 
se adaptar rapidamente», e acrescenta: «No que con-
cerne à formação das suas pessoas, a aposta recaiu 
nas plataformas de ‘e-learning’ (LMS, ‘learning mana-
gement system’) e na aquisição de cursos a distância 
como forma de dar continuidade ao processo de de-
senvolvimento de competências dos colaboradores. 
Hoje em dia é percetível que as empresas não têm 
opção: há que modernizar processos a todos os níveis, 
sob pena da segregação ao nível do mercado.»
Na perspetiva de Mafalda Isaac, «o ‘e-learning’ enquan-
to modalidade de ensino e aprendizagem a distância 
tem evoluído imenso em termos de abordagem de con-
teúdos e das ferramentas de autor, fruto da evolução 
tecnológica». Mais: «O atual panorama indica-nos que 
no futuro as plataformas de realidade virtual e aumen-
tada irão ser muito impactantes na área da formação 

profissional. Não obstante, enquanto as empresas se 
preparam para esta nova realidade, o ‘e-learning’ con-
tinua a ser, sem dúvida, uma das formas mais eficazes 
e acessíveis de aprendizagem e desenvolvimento de 
competências.»

Novos formatos
Artur Félix, ‘partner’ da Blink Consulting, recorda que 
«ao longo das últimas duas décadas o formato dos 
conteúdos de ‘e-learning’ tem vindo a evoluir ao ritmo 
da evolução da tecnologia» e assinala que «com o au-
mento da largura de banda disponível e da capacidade 
dos computadores foi possível começar a fazer uso de 
recursos como o vídeo, tornando os conteúdos mais 
apelativos e interativos».
Na sua opinião, «a situação vivida nos últimos dois 
anos veio acelerar este processo de transformação di-
gital, e o ‘e-learning’ também foi alvo desta mudança». 
Só que «as alterações no contexto de trabalho decor-
rentes da adoção em grande escala do trabalho remoto 
vieram levantar novas necessidades».
Ou seja: «Por um lado, registou-se uma maior procu-
ra de cursos de curta duração, muito orientados para 
dar resposta a questões específicas. Estamos a falar de 
conteúdos modulares, desenhados para ter durações 
entre 15 a 30 minutos, com uso extensivo de vídeo, 
disponíveis sete dias por semana, 24 horas por dia, em 
que cada indivíduo escolhe aquilo que faz mais senti-
do para si em cada momento. Este formato tem vindo a 
substituir aqueles mais estruturados, tradicionalmente 
utilizados na formação assíncrona, em que cada um 
pode progredir ao seu ritmo, mas tendo que seguir um 
percurso pré-determinado. Para além deste formato, o 
distanciamento físico abriu espaço para novos forma-
tos síncronos.»
No caso particular da Blink Consulting, «cujas interven-
ções são baseadas em atividades experienciais e simu-
ladores, a passagem para o mundo virtual deste tipo 
de atividades permitiu o desenvolvimento de novos 
formatos de formação baseados nos princípios da ga-
mificação que já aplicava no mundo físico», refere Artur 
Félix, explicando: «São formatos em que o conteúdo, 
relevante e colocando desafios aos participantes, é 
desenhado para ser um facilitador da discussão e para 

Artur Félix, ‘partner’ da Blink 
Consulting, recorda que «ao 
longo das últimas duas décadas 
o formato dos conteúdos
de ‘e-learning’ tem vindo
a evoluir ao ritmo da evolução
da tecnologia».

«O ‘e-learning’ representa a parte 
do processo de transformação 
digital através do qual a formação 
de adultos tem adquirido 
novos contornos na direção da 
modernização», defende Mafalda 
Isaac, da B-Training, Consulting.
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criar uma grande interação com dezenas de partici-
pantes simultâneos, proporcionando uma experiência 
imersiva a que ninguém fica indiferente, e não dá pelo 
tempo a passar.»

Um bom complemento
Falando em ‘e-learning’ como módulo de autoestudo, 
Catarina João Morgado, ‘head’ da PwC’s Academy em 
Angola, Portugal e Cabo Verde, assinala que «este con-
tinua a ser uma ferramenta útil para disseminar apren-
dizagem para uma audiência vasta, num curto espaço 
de tempo, com inúmeras aplicações que permitem ao 
formando aprender conteúdos, aplicá-los e analisá-los, 
pelo que não se esgota com a mera transmissão de in-
formação». A responsável acredita mesmo que «com a 
transformação digital passa a ser mais acessível e menos 
oneroso criar módulos mais dinâmicos e interativos».
Também assinala que «a situação atual potenciou, sem 
dúvida, o uso de tecnologias na aprendizagem, nomea-
damente no caso das formações síncronas», e perspe-
tiva que «o ‘e-learning’ continuará a ser um bom com-
plemento», acrescentando: Além de funcionar como 
um bom complemento, o ‘e-learning’ possibilita às or-
ganizações, por exemplo, serem dotadas de, entre as-
pas, bibliotecas virtuais de conteúdos que podem ser 
consumidos pelos colaboradores ‘on demand’, quer 
através da produção de módulos para esse efeito, quer 
no armazenamento de vídeos, gravações de sessões 
‘on-line’, leituras, etc. Por essa razão, não creio que vá 
deixar de fazer sentido, antes continuará a reinventar-
-se de modo a servir a aprendizagem», conclui.

Desbloquear outras áreas da gestão
Jorge Rodriguez, coordenador na área das Normas na 
High Skills, uma consultora de formação, considera que 
«o ‘e-learning’ permitiu desbloquear, de certa forma, 
outras áreas da gestão diária empresarial – nomeada-
mente, permitiu aproveitar os recursos/ ferramentas 
que se usam para sessões de análise e decisão, per-
mitiu maior envolvimento e preparação de todos os 
agentes, o que globalmente impulsionou uma maior 
objetividade nas estratégias empresariais». Ou seja, 
«pode-se dizer que experimentar o ‘e-learning’ fez 
com que as empresas percebessem melhor a necessi-
dade de transformação digital».
Na pandemia, recorda, «todos percebemos a neces-
sidade de aproveitar os recursos tecnológicos para 
manter as organizações nos mercados, e em algumas 
situações permitiu igualmente abrir outras áreas geo-
gráficas de negócio que antes não eram alcançáveis». 
Isto é: «Não seria possível adiar decisões devido às 
restrições quando o mundo continuava a girar. Seria a 
morte das empresas.»
O responsável diz ainda que «fará sempre sentido 
falar de ‘e-learning’ desde que não se perca os requi-
sitos da aprendizagem pelo caminho». Mais: «sem 
pré-requisitos de entrada, sem objetivos gerais e es-
pecíficos, sem conteúdos modulares e sem metodo-
logia ou sem avaliação não será ‘e-learning’; contudo, 
se os requisitos estiverem presentes, independente-
mente das formas e bases tecnológicas, teremos ‘e-
-learning’», sintetiza.

REPORTAGEM

«O ‘e-learning’ continuará a 
reinventar-se de modo a servir a 
aprendizagem», diz Catarina João 
Morgado, da PwC’s Academy.

Jorge Rodriguez, da High Skills, 
considera que «o ‘e-learning’ 
permitiu desbloquear, de certa 
forma, outras áreas da gestão 
diária empresarial».
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Atualizar competências
Cláudia Vicente, diretora geral da Galileu, constata que «a 
transformação digital tem registado uma rápida progres-
são no mundo organizacional», acrescentando: «Para que 
esse avanço seja possível, é necessária a constante atua-
lização de competências dos colaboradores, tornando-
-os agentes da mudança. Conscientes disso, e da impor-
tância da captação, da retenção e do desenvolvimento 
do talento interno, as empresas têm procurado disponi-
bilizar aos colaboradores soluções que lhes permitam 
atualizar as suas competências – não apenas aquelas de 
que necessitam, mas também as que desejam desenvol-
ver, ainda que não estejam necessariamente ligadas às 
suas funções.»
A responsável da empresa de formação recorda que «o 
‘e-learning’ sentiu um claro impulso no seguimento da 
pandemia, em detrimento da formação presencial». E 
constata: «Tendo em conta a sua flexibilidade, é um for-
mato que surge beneficiado neste contexto, permitindo 
a costumização de soluções ajustadas às necessidades 

«O ‘e-learning’ tem vindo a crescer 
e a abarcar novas características e 
componentes que cada vez mais 
são valorizados pelas empresas 
e pelos profissionais», assinala 
Cláudia Vicente, da Galileu.

E-LEARNING
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das organizações e a novas realidades dos profissionais, 
como o trabalho híbrido ou o teletrabalho, que perma-
necerão no pós-pandemia.»
A concluir, assinala: «O nosso entendimento de ‘e-lear-
ning’ tem vindo a crescer e a abarcar novas característi-
cas e componentes que cada vez mais são valorizados 
pelas empresas e pelos profissionais. Sendo verdade 
que vão surgindo novas formas de desenvolver compe-
tências, fruto da evolução tecnológica, de uma forma ou 
de outra o ‘e-learning irá continuar a adaptar-se e inte-
grar essas novas metodologias e tecnologias.»

‘Digital learning’
Na CEGOC, partilha Joana Teixeira, ‘head of digital lear-
ning’ da consultora, «independentemente das mudan-
ças sem precedentes dos últimos dois anos, existe algo 
que permanece inalterado: o formando no epicentro 
do processo de aprendizagem». Ou seja: «O formando 
assume uma atitude cada vez mais proativa e exigen-
te relativamente à formação e ao próprio desenvolvi-
mento das suas capacidades e competências. Neste 
cenário, procuramos combinar inovação, tecnologia e 
agilidade com uma experiência de aprendizagem ver-
dadeiramente única, eficaz e humana nas soluções que 
desenvolvemos e apresentamos ao mercado. Reforçá-
mos, por isso, a nossa oferta com percursos formativos 
cada vez mais personalizados e autodirigidos – no âm-
bito da aprendizagem presencial, que parece estar de 
regresso, e pretendemos reposicionar a nossa oferta 
de percursos híbridos mantendo simultaneamente a 
aposta na criação e na divulgação de novas iniciativas 
e soluções de aprendizagem que privilegiem o digital e 
conjugam diversos ativos digitais, como ‘microlearning’ 
baseado em vídeo, módulos de ‘e-learning’ interativos, 
‘quizzes’, desafios de aplicação de aprendizagem, ‘vir-
tual training’, entre muitos outros.»  
A responsável deixa ainda outra partilha: «Na CEGOC, 
deixámos de falar de ‘e-learning’ há já alguns anos, vis-
to que o termo ficou colado, entre aspas, a uma expe-
riência formativa morosa e por vezes até enfadonha, 
composta apenas por módulos para autoaprendiza-
gem que, em muitos casos, pouco valor acrescentavam 
aos meios tradicionais de formação – e menos ainda 
aos processos de desenvolvimento e crescimento indi-
vidual. Hoje preferimos falar de ‘digital learning’, uma 

filosofia de formação que traz consigo um novo univer-
so de metodologias e ferramentas que permitem usu-
fruir da experiência da aprendizagem em qualquer lu-
gar, salvaguardando os valores de interação e partilha, 
tão fundamentais em qualquer processo formativo.» 

Um forte aliado
O ‘chief executive officer’ da ZONAVERDE, Jorge Pereira, 
entende que «o processo de transformação digital nas 
empresas é, por si só, um impulsionador de mudança 
a todos os níveis, desde as óbvias alterações de tecno-
logia, passando por mudanças no modelo de negócio 
e terminando na necessária e fundamental adequação 
de competências das pessoas». E «estas mudanças de 
competências têm que ser ágeis no tempo e no espa-
ço e facilmente escaláveis, acompanhando as rápidas 
alterações da organização, por isso o ‘e-learning’ é um 
forte aliado da transformação digital das empresas».
O líder da consultora baseada em Santa Maria da Feira 
diz ainda que «grande parte das plataformas, ferra-
mentas e metodologias usadas na formação ‘e-lear-
ning’ já existiam e eram usadas por muitas entidades 
formadoras, fazendo parte da sua oferta regular de 
soluções de formação», e dá mesmo o exemplo da ZO-
NAVERDE, que «já faz formação ‘e-learning’ há mais de 
15 anos». Com a pandemia de Covid-19 «acelerou-se 
o processo, ao permitir que as pessoas experimentas-
sem outras formas de aprender, muitas vezes porque 
era a única alternativa, vencendo assim a resistência à 
experimentação do ‘e-learning’ e em grande parte das 
situações com opinião muito favorável», assinala Jorge 
Pereira.
A terminar, diz que «a formação ‘e-learning’ deve ser 
encarada como mais uma possibilidade de aquisição 
de conhecimento e competências por parte das pes-
soas – não é a única, não é a melhor ou a pior, mas 
deve acompanhar e complementar as outras formas 
de aprendizagem, formais ou informais, muitas delas 
à distância de um clique no YouTube ou noutras pla-
taformas». 

REPORTAGEM

Joana Teixeira diz que na CEGOC 
preferem «falar de ‘digital 
learning’, uma filosofia de 
formação que traz consigo um 
novo universo de metodologias
e ferramentas».

«O ‘e-learning’ é um forte aliado 
da transformação digital das 
empresas», afirma Jorge Pereira, 
da ZONAVERDE.

E-LEARNING
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C omo surgiu o projeto da Lead & Coach? 
O projeto L&C – Lead&Coach surgiu na-
turalmente no universo da Stanton Chase 
Portugal, após um forte crescimento da 

nossa atividade na área de ‘executive coaching’ re-
gistada nos últimos anos. Por um lado, verificámos 
uma enorme procura, e por outro constatámos que 
não existia uma referência nesta área em Portugal, 
orientada exclusivamente para as organizações e 
para o segmento da liderança. O ‘chief executive offi-
cer’ (CEO) ou o diretor de recursos humanos, em caso 

de necessidade, tinha dificuldade em encontrar essa 
referência; eventualmente, tendo que recorrer à pes-
quisa informal no mercado, procurando chegar à in-
dicação de um ‘coach’ que lhe pudesse assegurar uma 
resposta.  Sentimos por isso que havia um ‘marketpla-
ce’ para uma proposta de valor diferenciadora. E foi 
nestas circunstâncias que se encontrou a oportunida-
de e o espaço na Stanton Chase para a criação de uma 
marca que fosse essa referência. Temos a ambição e 
as condições para ser a empresa ‘top of mind’ em Por-
tugal na área de ‘executive coaching’.

Este projeto reúne de alguma forma muita da ex-
periência de ‘coaching’ que já havia no universo 
Stanton Chase no nosso país?
Sim, sem dúvida. A Stanton Chase tem um lugar de 
destaque no ‘top’ 10 mundial das empresas de ‘execu-
tive search’, que é o seu ‘core’.  Em simultâneo, temos 
uma forte experiência em contexto organizacional nas 
áreas de ‘executive coaching’ e ‘leadership and talent 
development’. Considerámos por isso importante 
criar uma marca que o mercado reconhecesse como 
sendo especialista nestas áreas, não desposicionan-
do a Stanton Chase da sua atividade principal. Aliás, 
acompanhando o movimento que está a ser seguido 
por outras empresas a nível internacional, na área do 
‘executive search’: complementar a proposta de valor 
não só na fase de identificação de talento executivo 
no mercado, mas também mapear e desenvolver esse 
talento no seio das organizações, nomeadamente ao 
nível da liderança.

«Temos uma equipa muito experiente 
no contexto organizacional.»

A Lead & Coach é a marca da Stanton Chase para ‘executive coaching’. 
Sérgio Cabral, que assume as funções de ‘partner’, fala-nos do desafio de 
desenvolver e consolidar a marca, destacando que o caminho em 2022 será 
o de veicular através de uma comunicação clarificadora a proposta de valor 
que apresentam ao mercado.
Texto: Redação human

 SÉRGIO CABRAL

Sérgio Cabral é ‘partner’ da L&C – Lead & Coach, 
marca da Stanton Chase para o ‘executive coa-
ching’. Com uma carreira consolidada na área de 
recursos humanos, designadamente em atração, 
gestão e desenvolvimento de talento, na sua 
maioria em organizações de cliente-final, tem 
formação académica em Sociologia do Trabalho 
(ISCSP) e uma pós-graduação em Competências 
Relacionais (ISPA). Os seus 18 anos de percurso 
corporativo em contexto multinacional incluem 
organizações dos sectores da Consultadoria, do 
Investimento, do Grande Retalho e da Indústria. 
É ‘coach’ certificado (ICF) e muito experiente, 
detendo ainda várias certificações na área com-
portamental.
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O que vos levou a focar o projeto no ‘coaching’ para 
executivos? Tem a ver com o histórico de trabalho da 
Stanton Chase com quadros de empresas?
O segmento de executivos é onde historicamente sem-
pre nos posicionámos. Podemos dizer que a L&C herda 
toda a experiência da Stanton Chase ao nível do ‘execu-
tive search’ e do ‘executive coaching’, representada por 
uma equipa sénior muito treinada em projetos de ‘C-le-
vel’. Daí que não faria sentido posicionarmo-nos noutros 
segmentos de mercado.

Que particularidades traz para o projeto o facto de 
surgir num tempo diferente daquele a que estáva-
mos habituados, nas empresas e na sociedade em 
geral, um tempo sem os condicionamentos da pan-
demia?
É sabido que as organizações se têm debatido efeti-
vamente com novas realidades no que diz respeito à 
gestão do seu capital humano neste período de forte 
incerteza e volatilidade. Os novos modelos de trabalho 
e as circunstâncias que daí decorrem constituem um 
bom exemplo. Mas estes tempos trazem consigo tam-
bém a emergência de capacitação dos líderes, não só 
ao nível técnico mas sobretudo ao nível das ‘soft skills’. 
E essa nuance é muito importante. As empresas que se 
estão a dirigir cada vez mais para as pessoas no centro 
da estratégia e do negócio, criando também líderes mais 
robustos, mais transparentes, mais inspiradores, mais 
próximos, estarão na dianteira da criação de valor no seu 
negócio. E aí, entendemos nós, poderemos contribuir de 
forma significativa.

Como se propõem chegar ao mercado?
Numa primeira fase através da comunicação. O caminho 
em 2022 será o de veicular através de uma comunica-
ção clarificadora a nossa proposta de valor. Temos uma 
abordagem estruturada e diferenciadora, uma equipa 
de ‘coaches’ certificada, muito experiente no contexto 
organizacional, e uma metodologia muito consistente e 
muito eficaz. A tudo isto acrescentamos um portefólio de 
ferramentas de diagnóstico diversa, robusta e em perma-
nente desenvolvimento, cada vez mais, tendencialmen-
te, com o recurso à tecnologia. No final do dia, tudo isto 
será instrumental para os resultados que pretendemos 
potenciar nas nossas organizações parceiras. 

Que papel consideram ter o ‘coaching’ no meio em-
presarial, seja junto das empresas naquilo que dis-
ponibilizam às suas pessoas, seja diretamente com 
executivos que pretendam recorrer a este tipo de 
apoio?
Nós só trabalhamos com empresas (‘business-to-bu-
siness’, B2B). De pessoas para pessoas, nas empresas. 
E uma das coisas que sabemos é que a liderança nas 
organizações é tendencialmente um lugar solitário. Isto 
porque todos nós na equipa já nos sentámos nessa ca-
deira durante muitos anos. E o processo de ‘coaching’, 

por natureza, traz um espaço de partilha, um potencial 
de criação de novas possibilidades, a obtenção de clare-
za e a oportunidade de desenvolvimento e expansão de 
comportamentos. E é um espaço seguro e confidencial. 
Este apoio terá, na nossa visão, um papel preponderan-
te, designadamente ao nível da liderança nas organiza-
ções, independentemente da sua atividade.

Como olham para o desenvolvimento do ‘coaching’ 
em Portugal nos últimos anos, com uma diversidade 
de propostas verdadeiramente assinalável?
Temos notado uma diversificação de propostas, efetiva-
mente, mas seria interessante olharmos também para o 
tipo de respostas ou a sua orientação. Acreditamos que 
neste mercado organizacional, ou seja, no que ao con-
texto ‘corporate’ diz respeito, que é o nosso posiciona-
mento, existe ainda uma larga margem de evolução.

A profusão de conceitos associados a ‘coaching’ (por 
exemplo, o direcionamento para várias áreas – exe-
cutivos, família, pessoal, liderança, desporto, etc –, 
ou a associação a ‘mentoring’ também) tem de algu-
ma forma dificultado a compreensão desta ativida-
de e o seu desenvolvimento em Portugal?
Talvez, sim. O termo ‘coaching’ tem sido utilizado nas 
mais variadas circunstâncias, nem sempre de forma 
justa, porventura. No caso da L&C, vamos procurar con-
tribuir para a clareza do nosso processo e dos seus be-
nefícios, procurando também reforçar alguma ideia de 
consistência, por vezes necessária para diferenciar as 
diferentes propostas de valor e as suas aplicações. E a 
melhor forma de o fazer é criando e demonstrando esse 
‘add value’ para os nossos parceiros.

É possível de alguma forma fazer já um balanço do 
projeto da Lead & Coach?
Sim. Apesar de estarmos na fase de lançamento e comu-
nicação da marca, o balanço é muito positivo. Temos tido 
uma reação muito favorável por parte das organizações, 
querendo conhecer a nossa proposta de valor. Por vezes 
para posições específicas, outras vezes para um contex-
to de maior abrangência, envolvendo projetos de maior 
escala. Mas estamos em crer que o nosso melhor baró-
metro desse balanço estará nos resultados que conse-
guimos promover num processo de co-construção junto 
dos nossos parceiros, através do seu principal ativo – as 
pessoas. 

«O nosso melhor barómetro estará 
nos resultados que conseguimos 
promover num processo de co-
-construção junto dos nossos 
parceiros, através do seu principal 
ativo – as pessoas.»
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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. 

A importância da formação
nas organizações

FORMAÇÃO

Sílvia Ferreira
Responsável de Formação Profissional
da Centralmed
https://centralmed.pt

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.
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O papel da inteligência 
artificial

RECRUTAMENTO
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Com o potencial das novas tecnologias, poderemos chegar rapidamente a 
uma situação em que no recrutamento de talento possa generalizar-se a 
utilização da inteligência artificial?
Texto: Redação human Fotos: DR

N o recrutamento podemos falar de uma 
era antes de inteligência artificial (IA) e 
depois de IA, e este caminho está a ser ra-
pidamente traçado.» A opinião é de San-

dra Carvalho, diretora do recrutamento e seleção da 
Egor para a Zona Norte, que partilha a seguinte refle-
xão: «A urgência de chegar aos candidatos de maiores 
valências qualitativas, de forma mais assertiva e céle-
re, impele-nos a fazê-lo. A Egor tem uma área dedicada 
à inovação, estando já a ser feito um esforço na busca 
e na implementação de novas ferramentas que recor-
rem a princípios de IA e ‘machine learning’. Estamos 
a agregar maior robustez aos processos, tornando-os 
mais rápidos, melhorando a eficiência e a previsão 
dos mesmos, permitindo de igual forma a entrega de 
valor acrescentado aos nossos clientes.» 
Para a responsável, «a IA é um passo gigante e essen-
cial no ‘screening’ e no ‘sourcing’ a nível mundial, algo 
que permite atingir uma nova dimensão em recruta-
mento e seleção de talentos». Mais: «Fará certamente 
toda a diferença nas fases menos valiosas, mas mais 
dispendiosas do processo, integrando nessa procura 
as várias fontes de ‘sourcing’ utilizadas. Deste modo, 
existirá igualmente maior disponibilidade das pes-
soas envolvidas para complementar o processo, atra-
vés das ferramentas de avaliação e de conhecimento 
que apenas as pessoas podem aplicar.»

Agilização dos processos
Liliana Azedo, ‘manager’ na Fórmula do Talento, re-
corda que «a globalização, o desenvolvimento de 
novas tecnologias e, mais recentemente, a pandemia, 
provocaram transformações nas organizações, im-
pulsionando-as a adaptarem-se a novos métodos de 
trabalho, bem como a novas formas de relacionamen-
to com clientes, parceiros e também com os colabora-
dores». E acrescenta: «Os recursos humanos tiveram, 
e continuam a ter, um papel crucial na agilidade das 
organizações e os processos de recrutamento foram, 
também, alvo de readaptação à nova realidade. Com a 
integração de novas gerações cada vez mais exigentes 
e tecnologicamente mais evoluídas, com o constante 
ritmo de mudança e com a necessidade de se tomar 
decisões cada vez mais céleres, é inevitável a agiliza-
ção dos processos de recrutamento.»

Na perspetiva da especialista da Fórmula do Talento, 
«a utilização da IA no processo de recrutamento per-
mite o acesso rápido a métricas, dados e indicadores 
e a comparação de perfis dos candidatos, ficando o re-
crutador com uma ‘short-list’ válida em tempo recorde 
que lhe permitirá selecionar o talento certo para a sua 
organização». Acrescenta ainda: «Tecnologias muito 
avançadas são, já em alguns casos, utilizadas para tria-
gem curricular ou, como os ‘chatbots’, para validação 
de indicadores pré-definidos – os ATSs [‘application 
tracking systems’] ou sistemas de rastreamento de can-
didatos.» Isto «num mundo em que tudo urge, em que 

Sandra Carvalho (Egor): «No 
recrutamento podemos falar de uma 
era antes de IA e depois de IA.»

Liliana Azedo (Fórmula do Talento): 
«Tecnologias muito avançadas são 
já utilizadas para triagem curricular 
ou validação de indicadores pré- 
-definidos.»
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os candidatos se movimentam entre organizações com 
uma rapidez nunca vista e em que o candidato dispo-
nível hoje já não o estará amanhã», diz, assinalando 
que «também a Fórmula do Talento evoluiu, passando 
a utilizar ferramentas de IA que tornam o modelo de 
contratação estruturado, com mais precisão no pro-
cesso e que permitem responder às necessidades com 
maior assertividade e eficácia».
Na Fórmula do Talento trabalham diariamente «para 
fazer chegar às empresas as melhores práticas de re-
cursos humanos», enfatiza Liliana Azedo, explicando 
que procuram «associar a experiência acumulada e 
as tendências e boas práticas de mercado em todos 
os processos de recursos humanos – no recrutamen-
to, tal como em outras áreas, verificamos diariamente 
o potencial da IA na eficácia dos processos e a conse-
quente potencialização do negócio dos nossos clien-
tes», partilha.

Distinguir-se da concorrência
Nelson Gonçalves, o diretor do CVGuard, diz que 
«os candidatos procuram experiências, desafios nas 
empresas, e como tal o processo de recrutamento e 
seleção é cada vez mais um elemento distintivo da 
concorrência». Ou seja, «as empresas do presente e 
as que vão prosperar no futuro estão a automatizar o 
processo de recrutamento e seleção, e para isso utili-
zam ATS». A utilização da IA no processo «permite não 
só melhorar a experiência do candidato, mas também 
aumentar a eficácia e a eficiência do recrutador, e a IA 
veio trazer a automatização nas ‘screening tools’, uma 
vez que, o candidato mantém o contacto regular com o 
potencial empregador, tendo uma experiência positi-
va, e ao mesmo tempo o recrutador está a triar e avaliar 
o candidato com melhor ‘fit’ para a sua empresa». 

Na opinião do responsável, «a IA economiza tem-
po e recursos ao recrutador, na entrevista de pré-
-seleção utilizando as ‘screening tools’, como por 
exemplo, ‘killer questions’, provas de conhecimento, 
testes, entre outros». Em suma, «com a evolução dos 
algoritmos de IA, o recrutador irá precisar de menos 
tempo para a fase de recrutamento e pré-seleção, po-
dendo alocar tempo de qualidade à seleção e acolhi-
mento do novo colaborador». Nelson Gonçalves faz 
notar que «atualmente muitas empresas já aderiram 
à utilização de ATSs, como a CVGuard e-recruitment, 
que aplica as melhores práticas de ‘screening’». 

Primazia à componente humana e ao diálogo
Para Eduardo Marques Lopes, diretor de ‘marketing’ e 
comunicação da Multipessoal, «o potencial das novas 
tecnologias é inegável e transversal às mais diversas 
áreas, e nos recursos humanos não é exceção». No en-
tanto, acredita o responsável, «devem ser entendidas 
apenas como uma ferramenta facilitadora e de supor-
te, e não como forma de substituir ou eliminar as dife-
rentes etapas do processo de recrutamento e seleção».
Com base na experiência da Multipessoal, Eduardo 
Marques Lopes partilha que «é muito difícil conhe-
cer realmente o perfil de um candidato apenas atra-
vés de um currículo e do conjunto de dados a que se 
tem acesso numa fase inicial de candidatura». Assim, 
avisa, «depender da IA ou de algoritmos no que toca 
à triagem de candidatos pode ser extremamente limi-
tador». Segundo defende, «as novas tecnologias facili-
tam a comunicação entre organizações e candidatos, 
permitem encurtar distâncias e agilizar processos, no 
entanto a componente humana e o diálogo terão sem-
pre primazia, pois no final de contas estamos a falar de 
pessoas e não apenas de números e palavras-chave».

EM FOCO

Nelson Gonçalves (CVGuard): «A 
utilização da IA permite melhorar
a experiência do candidato
e aumentar a eficácia e a eficiência
do recrutador.»

Eduardo Marques Lopes 
(Multipessoal): «A componente 
humana e o diálogo terão sempre 
primazia, pois no final de contas 
estamos a falar de pessoas e não 
apenas de números e palavras-chave.»
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Foco no essencial
‘Head of recruitment business unit’ na BL Consulting, 
Maria João Pereira começa por dizer que «a IA está 
cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e nos mais 
diversos sectores – seja na saúde, na indústria, na lo-
gística e transportes, é cada vez mais utlizada com o 
objetivo de reduzir o tempo e aumentar a eficácia», 
assinala. Já em relação à área de recursos humanos, 
e mais concretamente em recrutamento e seleção, diz 
que «o grande objetivo na utilização da IA é fazer com 
que um técnico de recrutamento se torne cada vez me-
nos operacional e cada vez mais estratégico e focado 
no essencial: o capital humano».
A responsável explica assim esta sua ideia: «Ao re-
duzirmos o tempo de triagem curricular, ‘feedbacks’ 
aos candidatos, agendamento de testes e validação 
de ‘hard skills’, tarefas administrativas e burocráticas, 
ganhamos tempo para o que é realmente importan-
te, entrevistar o candidato, validar ‘soft skills’ e tomar 

Maria João Pereira (BL Consulting): 
«O grande objetivo na utilização 
da IA é fazer com que um técnico 
de recrutamento se torne cada vez 
menos operacional e cada vez mais 
estratégico.»

RECRUTAMENTO
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uma decisão mais estruturada e sustentada.» Assina-
la ainda que na BL Consulting têm uma parceria com 
a People Hum, «que possibilita não só melhorar todo 
o processo de recrutamento mas também melhorar a 
experiência do candidato, ao permitir que muitas das 
etapas de seleção, como testes e entrevistas por vídeo, 
sejam realizadas através de plataformas ‘on-line’, evi-
tando gastos em deslocações e poupança de tempo». 

jornais de referência, a receção de candidaturas por 
correio, a abertura de cartas com currículos e cartas de 
apresentação… São tempos passados. Entretanto, en-
trámos na área digital, mas com a quantidade conside-
rável de currículos ‘on-line’ sujeitos a triagem manual 
faz todo o sentido o apoio da IA».
Na opinião da responsável, «com esta ferramenta 
consegue-se filtrar cada vez mais candidatos de acordo 
com os requisitos de cada perfil e com menor tempo 
despendido». Ou seja: «O potencial das novas tecnolo-
gias neste âmbito viabiliza e facilita a tomada de deci-
sões, tornando os processos mais ágeis e eficazes, com 
a consequente redução de tempo. Aliado a este facto, 
também a IA permite uma maior proximidade dos 
candidatos face ao desenvolvimento dos processos, 
permitindo-lhes em tempo real saber o estado da sua 
candidatura e estar a par da evolução do recrutamento, 
o que acaba por ser uma vantagem interessante e mui-
to positiva para os intervenientes.»
De qualquer forma, mesmo com «o facto de existir uma 
redução substancial do tempo, nada substitui o ‘face to 
face’ – a vertente humana que se consegue aquando 
da entrevista presencial, a empatia que se transmite, os 
receios, a positividade, a alegria ou a tristeza e tantas 
outras qualidades/ defeitos apenas percetíveis num 
momento de contacto presencial».
A concluir, Célia Agostinho faz notar que «o Grupo Intelac 
tem vindo a usufruir das vantagens da IA, visando sem-
pre a redução de tempo nos processos em que trabalha, 
não descurando a entrevista presencial ou ‘on-line’».

Contributo positivo, mas…
O diretor geral da Vertente Humana, Hugo Valentim, 
retoma a ideia de que «a IA já existe e é utilizada em 
muitas áreas das nossas vidas, sendo essa a tendência 
presente e futura, e tornou-se incontornável, pelo que 
irá certamente ter um contributo na área de recruta-
mento e seleção».
Na sua perspetiva, «é expectável que a IA tenha um 

Célia Agostinho (Grupo Intelac): «Com 
esta ferramenta consegue-se filtrar 
cada vez mais candidatos de acordo 
com os requisitos de cada perfil e com 
menor tempo despendido.»

Inês Carreira (Knower): «Aliar
as novas tecnologias aos processos
de recrutamento revela um impacto 
extremamente positivo.»

Impacto irrefutável
Inês Carreira, ‘senior consultant’ na Knower (Wellow 
Group), começa por dizer que «recrutar o talento cer-
to de maneira eficiente e eficaz para a organização é 
cada vez mais um desafio maior, devido às rápidas e 
grandes alterações no mercado de trabalho». E assi-
nala: «Atualmente, o impacto das novas tecnologias 
nos processos de recrutamento e seleção é irrefutável, 
sendo que associado à IA tem um papel essencial na 
otimização das estratégias de recrutamento.»
Da experiência da Knower, partilha que «aliar as novas 
tecnologias aos processos de recrutamento revela um 
impacto extremamente positivo essencialmente ao ní-
vel da rapidez do processo». Isto «na medida em que 
existe uma otimização de processos principalmente 
na fase inicial, pois permite a obtenção de um maior 
número de candidatos com menor esforço», explica. 
Desta forma, «para além da poupança de tempo, tam-
bém se irá traduzir na redução de custos ao nível da 
contratação, o que vai gerar processos de recrutamen-
to mais eficientes, rápidos e com maior qualidade de 
candidatos a considerar», sintetiza.

Facilitar a tomada de decisão
No Grupo Intelac, Célia Agostinho, ‘human resources 
commercial manager’, diz que «o processo de recruta-
mento tem vindo a receber um contributo valioso da IA, 
fundamentalmente ao nível da redução de tempo na 
fase de triagem curricular». E recorda: «Se recuarmos 
uns anos, vemos as típicas ofertas de emprego nos 
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Hugo Valentim (Vertente Humana): 
«A IA não deverá substituir o 
relacionamento humano com 
os candidatos, e não deverá 
poder decidir quem será ou não 
selecionado.»

contributo positivo em recrutamento e seleção, e que 
permita tornar os processos mais céleres e objetivos, 
mas não deverá substituir o relacionamento humano 
com os candidatos, e não deverá poder decidir quem 
será ou não selecionado, na medida em que temos ou-
tros atributos humanos que a IA não consegue avaliar, 
nomeadamente a empatia, a paixão, a curiosidade, o 
entusiasmo, entre outros, e que são no nosso entender 
características importantes nos candidatos a emprego».
O responsável enfatiza o facto de que «as novas tecno-
logias têm sido fundamentais nos tempos em que vive-
mos, na medida em que permitem continuar a desen-
volver todos os processos de recrutamento e seleção 
de forma eficaz, e com excelentes resultados». Mais: 
«Estamos agora ainda mais preparados para dar uma 
resposta rápida e de qualidade a todos os processos de 
recrutamento e seleção, com ferramentas e tecnologia 
que nos permitem recrutar e avaliar os melhores can-
didatos, aplicando sempre que necessário testes psico-
técnicos ‘on-line’ ou de forma presencial.» 

RECRUTAMENTO
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Cerca de uma centena e meia de profissionais de recur-
sos humanos assistiram no passado dia 12 de novembro 
à oitava edição da «Conferência Human». Foi no Lagoas 
Park Hotel, em Oeiras, sendo o tema do evento «O Mun-
do do Trabalho Reinventado – como empresas, equipas 
e pessoas se adaptam a novas realidades».
O programa, com o ‘keynote speaker’ e os quatro painéis, 
teve 23 intervenientes (ver caixa). Destaque ainda para 
os patrocinadores, em número de 15, e para as quatro 
entidades parceiras.
Os patrocinadores foram os seguintes:
- Centralmed
- Intelcia
- CECOA
- Futuro
- BL Consulting
- Católica-Lisbon

Um mundo reinventado
O TRABALHO VISTO NA «CONFERÊNCIA HUMAN»

- High Skills
- Grupo Nucase
- PwC
- Egor
- Aka People
- Edenred
- Michael page
- InPar
- Unipartner
Já as entidades parceiras foram as seguintes:
- Odisseias
- Stanton Chase
- UpSideUp
- APG – Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas
De assinalar que a revista «human» e a Just Media, numa 
iniciativa de responsabilidade social, ofereceram parte 
das refeições do evento (almoço e ‘coffee-break’) ao Nú-
cleo da Refood em Oeiras.
A «Conferência Human» arrancou em 2013. Os temas 
propostos antes do evento de 2021 foram os seguintes:
- 2013, «O Capital Humano na Estratégia Empresarial»
- 2014, «Internacionalização e Mobilidade»
- 2015, «Tecnologia, Flexibilidade e Colaboração»
- 2016, «Gestão RH: Os Próximos Desafios»
- 2017, «Horizonte 2025: Ganhar a Aposta nas Pessoas»
- 2018, «As Melhores Práticas RH»
- 2019, «Atrair e Reter o Talento: um desafio fundamental 
no sucesso das empresas e das outras organizações»

A «Conferência Human», promovida 
pela revista «human» e pela sua 
editora, a Just Media, teve em finais 
de 2021 a oitava edição. Depois 
de um ano de paragem devido à 
pandemia de Covid-19, o mundo do 
trabalho esteve em destaque.
Texto: Redação human Fotos: DeF
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A CONFERÊNCIA

Keynote Speaker – intervenção «Reinventar para 
ser mais humano» 
- Raul de Orofino, Ator, Autor, Orador e Professor de 
Inteligência Emocional

Painel 1. A experiência da pandemia
- Matilde Coruche, Diretora de Recursos Humanos da 
AstraZeneca; Luísa Madeira, HQ & Sales HR Business 
Partner da PepsiCo Portugal; Filipa Almeida Santos, 
Diretora de Serviços Clínicos da Centralmed; Susana 
Silva, Diretora de Pessoas do El Corte Inglés; modera-
ção: Ana Teresa Penim, Thinking Partner, Cofundado-
ra da YouUp – The Coaching & Mentoring Company

Painel 2. Contributo da transformação digital
- Catarina João Morgado, Head of PwC’s Academy em 
Portugal, Angola e Cabo Verde; Carla Marques, Coun-
try Manager da Intelcia Portugal; Vanda de Jesus, Dire-
tora Executiva da Estrutura de Missão Portugal Digital; 
Francisco Costa, Country Manager da Odisseias em 
Portugal; Patrícia Carneiro, Lead People Partner da 
Blip; moderação: João Cunha Pereira, Founder e Chief 
Executive Officer (CEO) da PrimeTalent

Painel 3. Sustentabilidade, inovação e responsa-
bilidade social
- Nathalia Pessoa, Responsável de Comunicação da 
Bosch em Portugal; Ricardo Silva, Diretor Comercial 
da LeasePlan Portugal; Maria Empis, Head of Corpo-
rate Solutions da JLL; Isabel Augusto, Fundadora e Di-
retora da Green Media; moderação: António Manuel 
Venda, Diretor da revista «human»

Painel 4. Olhar para o futuro do trabalho
- Cátia Baptista, Head of Human Resources (EMEA) da 
Feedzai; João Viana Ferreira, Partner & Head of Busi-
ness Consulting da NTT DATA Portugal; Nuno Olivei-
ra, Diretor de Recursos Humanos da Zurich Portugal; 
Gonçalo Santos, Human Resources Manager da Lis-
nave Estaleiros Navais; Irene Vieira Rua, Diretora de 
Recursos Humanos do Doutor Finanças; moderação: 
Carlos Sezões, Managing Partner da Darefy



PUB



54 JANEIRO | FEVEREIRO 

ESPAÇO RH

BOLSAS DE MESTRADO
E PRÉMIO DE MÉRITO
Reconhecida pelo seu papel de des-
taque em matéria de inovação, a NOS 
foi convidada pelo Instituto Superior 
Técnico (IST) para formar uma parceria 
estratégica com a duração de três anos, 
que inclui iniciativas para promover a 
investigação, a tecnologia e a qualida-
de do ensino superior. A NOS é uma 
das 19 empresas da Rede de Parceiros 
do Técnico, criada para reforçar os la-
ços entre a academia e o meio empre-
sarial, através de alianças estratégicas 
com empresas para exponenciar o 
valor dos projetos de investigação e 
desenvolvimento (I&D) dos estudantes 
e desenvolver as competências pro-
fissionais de uma forma mais prática. 
Para alcançar estes objetivos, a NOS 
assumiu vários compromissos, incluin-
do a criação de três bolsas de estudo 
anuais para os alunos de mestrado, um 
prémio de mérito para uma unidade 
curricular do IST e um concurso anual 
de apoio a projetos dos estudantes. E 
fica responsável pela organização de 
‘workshops’ e outras iniciativas que 
promovam a ligação entre os alunos e 
a empresa, participando em eventos 
de estudantes e de emprego do IST.

RECRUTAMENTO
DE QUADROS INTERMÉDIOS
Foi criada a TalentMOVE, empresa de 
recrutamento de quadros intermé-
dios e técnicos especializados. Cristina 
Cruz, a ‘chief executive officer’ (CEO), 
assinala: «Somos uma empresa orien-
tada para o recrutamento especializa-
do de quadros intermédios e técnicos 
altamente qualificados, que adapta as 
metodologias do ‘executive search’ a 
este nível de funções. Estamos orienta-
dos para conectar pessoas e apresen-
tar o melhor candidato, de acordo com 
a necessidade do cliente.» A respon-
sável diz estar certa de que «o sucesso 
da TalentMOVE está intrinsecamente 
ligado à experiência da equipa e ao 
processo estruturado» que utilizam. 
Identificam, avaliam e apresentam os 
candidatos que melhor se adequam 
aos objetivos do negócio e melhor se 
alinhem com os valores e a cultura or-
ganizacionais dos clientes.

PETER HAWKINS EM PORTUGAL
De 24 maio a 2 junho, a Escola de Coa-
ching Executivo da CEGOC terá em Lisboa 
Peter Hawkins, conceituado professor, in-
vestigador e autor de várias obras de refe-
rência sobre ‘coaching’ sistémico de equi-
pas. Hawkins vai liderar uma nova edição 
do ciclo «Systemic Team Coaching», em 
formato presencial. Está em em curso um 
‘super early bird’ até 28 de fevereiro que 
permite 20% de desconto.

IGUALDADE DE GÉNERO
O Banco Santander obteve a maior 
pontuação do sector financeiro e posi-
ciona-se em segundo lugar no Índice de 
Igualdade de Género referente ao ano 
de 2022, promovido pela Bloomberg 
(Bloomberg Gender-Equality Index, GEI), 
que reconhece a excelência e o compro-
misso em matéria de igualdade e posi-
ciona o banco como uma das empresas 
mais avançadas do mundo neste tema. 
Este índice é o selo de excelência para 
empresas de todo o mundo que tornam 
público o seu compromisso com a igual-
dade e a presença da mulher no merca-
do de trabalho através da promoção de 
medidas, representação e transparência.

DIRECIONAR A CARREIRA NO 
EL CORTE INGLÉS
O El Corte Inglés criou recentemente o 
programa «Direciona a tua Carreira», 
que se destina à formação e à promo-
ção de vendedores a chefes de área. O 
primeiro grupo de vendedores, agora 
chefes, recebeu os diplomas numa ce-
rimónia formal, pelas mãos do diretor 
geral Enrique Hidalgo e pela Direção 
da loja de Lisboa. O programa tem a 
duração de seis meses e o objetivo é 
preparar os colaboradores para a nova 
função a desempenhar, com treino em 
posto de trabalho, com microformatos 
de formação, alguns deles em tempo 
real, ‘on-line’ e presenciais, visando 
consolidar as competências identifica-
das como essenciais para a função de 
chefe de equipa de venda.

AUTOMATIZAR AS TAREFAS RH
Partindo da ideia de que todos os 
dias os departamentos de recursos 
humanos (RH) desperdiçam tempo 
valioso em tarefas repetitivas ou mal 

EFACEC APOIA O 
EMPODERAMENTO FEMININO

A Efacec associou-se à Girl MOVE, a Acade-
mia de Liderança Grassroots, que recebeu a 
distinção do prémio UNESCO para a Educa-
ção de Raparigas e Mulheres 2021, que am-
plifica talento, promove a igualdade de gé-
nero e que gera transformação sustentável. 
Através da associação à Girl MOVE, a Efacec 
apoia mulheres moçambicanas na constru-
ção de um futuro melhor para Moçambi-
que e para o mundo, potenciando talento 
e partilhando conhecimento e experiên-
cias. Simultaneamente, contribui para que 
jovens mulheres se tornem a nova geração 
de ‘changemakers’, através de um modelo 
de mentoria que vê cada mulher como uma 
possibilidade para mudar o mundo. Neste 
âmbito, através do programa «Change», da 
Girl MOVE, que se destina a raparigas entre 
os 20 e os 30 anos, a Efacec acolheu Chelsea 
Marlen, uma jovem moçambicana que re-
cebeu mentoria da empresa. Chelsea, de 24 
anos, conheceu as histórias de várias pes-
soas da Efacec, viajou pelas várias áreas da 
gestão do capital humano e participou em 
sessões de inspiração com vários profissio-
nais da empresa
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coordenadas, a Talentia Software, for-
necedor especializado em soluções de 
‘software’ para gestão de rendimento 
financeiro e capital humano, assinala 
que a automatização de tarefas pode 
melhorar significativamente os proces-
sos e as estratégias desta área. Segun-
do a tecnológica, a Gartner classifica a 
hiperautomação – que inclui o recurso 
a inteligência artificial (IA), ‘machine 
learning’, ‘robotic process automation’ 
(RPA) e soluções ‘as-a-service’, entre 
outras – como uma das mais importan-
tes tendências de tecnologia estratégi-
ca para 2022. No entanto, apenas 15% 
dos líderes de departamentos de RH 
estão a levar a cabo processos de au-
tomação; e quase metade (46%) nunca 
ouviu sequer falar nessa possibilida-
de. Para a Talentia Software, todos os 
processos de gestão de RH podem ser 
otimizados e atualizados, mediante 
a adoção de um ‘software’ digital que 
permita a automação.

JTI EM DESTAQUE NO TOP
EMPLOYER
Após cinco anos consecutivos de cer-
tificação pelo Top Employers Institute, 
este ano a Japan Tobacco International 
(JTI) foi eleita a melhor empresa para 
trabalhar em Portugal. Além deste re-
conhecimento local, a multinacional 
fabricante de Winston é certificada 
pelo terceiro ano seguido em todas as 
seis regiões em que opera: América do 

Norte, América Latina, Europa, Ásia Pa-
cífico, Médio Oriente e África. Pelo oita-
vo ano consecutivo, a JTI é eleita como 
um dos apenas 11 «Top Employers Glo-
bais». Esta certificação reconhece, uma 
vez mais, as condições de trabalho na 
JTI, assim como as suas iniciativas de 
vanguarda mundial, como medidas de 
trabalho flexível e a política global de li-
cença familiar implementada em 2021.

DIREITO PARA GESTORES
A NOVA School of Law Executive Edu-
cation, em parceria com a Nova SBE Exe-
cutive Education, desenhou o programa 
Direito para Gestores, que oferece uma 
visão holística e integrada sobre os 
diversos poderes, deveres e responsa-
bilidades inerentes à sua função. A pri-
meira edição da formação já tem datas 
definidas: entre os dias 9 e 25 de março. 
Será uma oportunidade para coordenar 
a essência de um gestor com as ‘skills’ de 
Direito. Está previsto um desconto que 
reduz em 5% o valor total da propina.

TALENTER ACADEMY PASSA A 
HEADER EXECUTIVE LEARNING
No mercado da formação profissional 
desde 2010, com certificação em múl-
tiplas áreas de educação e formação, 
a Talenter Academy passa a integrar 
a Header, na unidade de Executive 
Learning. Com mais de 12.000 horas 
de formação em mais de 80 empresas, 
de diversos sectores, a atual Header 

NOESIS COM DOIS NOVOS 
ESCRITÓRIOS

A consultora tecnológica Noesis anunciou a 
abertura de dois novos escritórios, na Guarda 
e na Covilhã, para reforçar a aposta na criação 
de centros de competências. Estes escritórios 
têm como principal objetivo acolher e formar 
equipas especializadas nas áreas de Low-Code 
Solutions (desenvolvimento aplicacional na 
tecnologia OutSystems), Quality Management 
(serviços de Quality Assurance e Testing) e 
DevOps & Automation, não estando excluída 
a contratação de outros perfis, que integrem 
qualquer outra área de negócio da Noesis, 
como por exemplo recursos com competências 
nas áreas de DataAnalytics e Inteligência Arti-
ficial, ou ‘developers’ em outras linguagens de 
programação.
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Executive Learning é uma referência 
no mercado nacional na oferta de so-
luções de aprendizagem e desenvolvi-
mento para a área de Recursos Huma-
nos e Gestão de Talento. O crescimento 
e a diversificação sectorial levaram o 
Grupo Talenter a um novo modelo de 
gestão e organização e ao que hoje 
é o Wellow Group: um agregado de 
sete marcas comerciais, 13 empresas 
e mais de 15 serviços nas áreas de Re-
cursos Humanos, Outsourcing, Energia 
& Telecomunicações e Mediação. Com 
esta reorganização, decidiu-se estra-
tegicamente integrar a marca Talenter 
Academy na Header, reforçando assim 
o posicionamento do projeto e a oferta 
de serviços ‘premium’ da Header.

LEASEPLAN REFORÇA PARCERIA
A LeasePlan, empresa em destaque 
no mercado de ‘car-as-a-service’ e 
soluções de mobilidade, e a MForce, 
a maior rede de oficinas próprias a 
nível nacional – com mais de 80 ofi-
cinas por todo o país –, reforçaram 
a sua ligação com a disponibilização 
de campanhas de ‘renting’ no ‘site’ da 
MForce. Esta parceria, à semelhança 
de outras que a LeasePlan tem desen-
volvido nos últimos anos, confirma o 
empenho da empresa em alargar o 
acesso ao ‘renting’, agora em conjun-
to com um parceiro de referência no 
sector automóvel, que já disponibili-
zava serviços de reparação e manu-
tenção aos clientes LeasePlan.

CARTEIRA COMERCIAL DA ME-
CAR PASSA PARA A KNOWER
A Mecar, empresa de ‘outsourcing’ há 
mais de 25 anos no mercado português, 
com operações consolidadas em áreas 
de atividade como Manutenção & Con-
servação Industrial e Limpezas, vendeu 
a carteira comercial do sector da Distri-
buição & Logística à Knower, num total 
de 12 clientes empresariais com ope-
rações em Lisboa, Margem Sul do Tejo, 
Carregado, Vendas Novas, Santarém e 
Porto Alto.

BENEFÍCIOS FISCAIS PARA
EMPRESAS
Consultora baseada em Santa Maria da 
Feira, a ZONAVERDE está a ajudar as 

empresas a recuperar parte dos investi-
mentos realizados. Isto porque, no âm-
bito do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
e do Código Fiscal do Investimento, é 
permitido às empresas recuperar parte 
do imposto liquidado ou por liquidar. 
A consultora realiza o diagnóstico fiscal 
sem compromisso, nos diferentes me-
canismos existentes.

PROCURA DE EMPREGO
A Multipessoal anunciou os resultados 
do seu estudo «A procura de emprego 
em Portugal», sendo que 31% dos in-
quiridos afirma estar à procura de uma 
nova oportunidade. As pessoas em 
idade mais próxima da reforma não se 
coíbem de procurar um novo emprego, 
de forma a melhorarem as condições 
(40% dos indivíduos fazem-no de for-
ma ativa). No polo oposto, encontra-
-se o grupo de indivíduos entre os 35 
e os 44 anos, em que apenas 25% está 
à procura de emprego. As mulheres 
(35%) demonstram maior propensão 
para mudar de emprego a curto-prazo 
do que os homens (26%). Já em termos 
de localização, os residentes em gran-
des centros urbanos estão mais ativos 
na procura de emprego (35%) do que 
aqueles que vivem fora (28%). O con-
texto financeiro do agregado familiar 
também desempenha um papel rele-
vante: dos indivíduos cujo rendimento 
do agregado é inferior a 1.000 euros 
mensais, 46% afirma estar à procura, 
‘versus’ apenas 11% dos indivíduos 
cujo agregado aufere mais de 3.000.

IFE BY ABILWAYS – PORTUGAL
É AGORA ABILWAYS PORTUGAL
A IFE by Abilways – Portugal passou 
a Abilways Portugal. Com mudança de 
marca, mas a mesma identidade, man-
tém-se a equipa, com os mesmos valo-
res, a mesma cultura, a mesma visão, mas 
acima de tudo a mesma dedicação aos 
clientes, assinala-se num comunicado.

RUMOS COM NOVA ACADEMIA
Para completar o leque de oferta no que 
toca a formação e certificação técnica 
orientada para a empregabilidade no 
sector das tecnologias de informação 
(TI), a Rumos, empresa portuguesa des-
tacada na área da formação em TI do 

INCLUSÃO DIGITAL DAS MULHERES

O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) é 
uma das 15 instituições de ensino superior 
que integram a Aliança para a Igualdade nas 
TIC (tecnologias de informação e comunica-
ção), formalizada recentemente em Lisboa. 
Reunindo os esforços de todos os parceiros 
do programa governamental «Engenheiras 
Por Um Dia», a Aliança para a Igualdade nas 
TIC pretende ser um instrumento de refor-
ço da participação feminina no processo 
de transição digital, através do trabalho em 
rede que potencie formas de cooperação 
sistemáticas e de divulgação do trabalho 
realizado por estas mais de 100 entidades, 
onde se inclui o IPS. De assinalar que em 
Portugal as mulheres especialistas em TIC 
representam apenas 1,8% do emprego total, 
face a 6,2% entre os homens, uma realidade 
que espelha estereótipos de género condi-
cionantes, desde muito cedo, de escolhas 
educativas e formativas.

ESTÁGIOS NA NATIXIS

A Natixis em Portugal tem 80 vagas para fi-
nalistas que queiram realizar o seu estágio 
curricular na empresa entre março e julho, 
num modelo híbrido, no escritório no Porto. 
É a terceira edição do programa de recru-
tamento Purple Scan, desta vez dedicada a 
perfis juniores nas áreas de IT (tecnologias 
de informação) e Finanças. As candidaturas 
podem ser apresentadas através do ‘site’ até 
4 de março.
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grupo Rumos – Knowledge Sharing, vai 
estrear este ano a Academia de Quality 
Assurance Tester. Num documento de 
divulgação da iniciativa pode ler-se que 
«nos dias de hoje a área de Software 
Testing e Quality Assurance é das mais 
importantes no ciclo de vida do desen-
volvimento de ‘software’».

RECONHECIMENTO PARA A 
NOVA IMS
A NOVA Information Management 
School (NOVA IMS), da Universidade 
Nova de Lisboa, foi reconhecida pela Ce-
lonis como Academic Center of Excellen-
ce, um título que distingue processos 
de excelência no campo académico. 
A Celonis é líder global em tecnologia 
de ‘process mining’ (em português, 
«mineração» de processos), uma área 
do conhecimento que se situa entre a 
gestão de processos de negócios e a 
ciência de dados. Os centros académi-
cos de excelência da Celonis são reco-
nhecidos internacionalmente como os 
principais centros globais de educação 
aplicada, desenvolvimento de currícu-
los e investigação em ‘process mining’.

«FOR THE PEOPLE 2022»,
DA HIGH SKILLS
A High Skills apresentou o seu novo ca-
tálogo de formação, a distância e pre-
sencial, para 2022. Denominado «For  
The People 2022», inclui novos cursos 
de forma a garantir a execução da for-

mação com qualidade e nas diversas 
áreas, nomeadamente: Administração 
Pública; Banca; Compras, Stocks e Lo-
gística; Engenharia e Construção; Fi-
nanças, Contabilidade e Fiscal; Gestão 
de Projetos; Gestão de Recursos Huma-
nos; Gestão e Cultura nas Organizações; 
Marketing e Vendas; Microinformática; 
Normas; Petróleo, Gás e Comercializa-
ção; Secretariado e Assessoria; Seguros; 
Sistemas TI; Transportes, Condução e 
Segurança; Turismo e Hotelaria e Mini-
-MBAs de Especialização.

PROGRAMA CA NOTA 20
O Grupo Crédito Agrícola distinguiu, 
pelo sétimo ano consecutivo, os 20 me-
lhores alunos, clientes seus, com Conta 
Poupança Futuro, de cada ano de esco-
laridade, entre o sétimo ano e o décimo 
segundo ano. A sétima edição do Pro-
grama CA Nota 20 atribuiu a 120 alunos 
de todo o país, entre os 12 e os 18 anos, 
prémios monetários que variam entre 
100 e 1.000 euros pelo desempenho 
ao longo do último ano letivo. O objeti-
vo é sensibilizar e incentivar os jovens 
para a importância da poupança e para 
a obtenção de boas classificações ao 
longo do ano letivo, através do reco-
nhecimento do empenho escolar, da 
valorização das suas ambições e do 
fomento de hábitos de poupança. O CA 
Nota 20 do ano letivo de 2021/2022 já 
se encontra a decorrer no ‘site’ do Cré-
dito Agrícola.

AVILA WORK CITY NOMEADA
PARA DOIS PRÉMIOS

O Avila Spaces viu o seu novo espaço de 
‘coworking’ Avila Work City, no Atrium Sal-
danha, em Lisboa, ser nomeado para dois 
importantes prémios nacionais e interna-
cionais do sector: Best Coworking Space, dos 
South Europe Startup Awards 2021 (SESA), 
e Prémio Nacional do Imobiliário 2022, os 
chamados «óscares do imobiliário’» em 
Portugal. É a terceira vez que Avila Spaces 
entra nos SESA: em 2019, recebeu o prémio 
de «Best Coworking Space of Portugal»; e no 
ano seguinte, o de «Best Coworking Space 
of Southern Europe». Em 2020, foi apurado 
para a competição Global Startup Awards e 
foi considerado o segundo melhor espaço 
de ‘coworking’ do mundo. Já para o Prémio 
Nacional do Imobiliário, esta é a primeira 
nomeação do Avila Spaces. Aqui, o Avila 
Work City entra na corrida em duas catego-
rias: «Escritórios» e «Projeto de Interiores»; 
o novo espaço de ‘coworking’ é ainda fina-
lista do Prémio de Excelência em Eficiência 
e Sustentabilidade.
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SEDE DA PHC DISTINGUIDA
INTERNACIONALMENTE
A nova sede da PHC Software, multi-
nacional portuguesa especialista em 
‘software’ de gestão, foi premiada pelo 
internacional Architecture MasterPrize 
na categoria «Workplace». Esta distinção, 
que reconhece a excelência do ‘design’ e 
da arquitetura por todo o mundo, torna as 
instalações da ‘software house’ portugue-
sa numa referência internacional, pre-
miando o trabalho feito para expressar 
a cultura da empresa. A House of Digital 
Business, inaugurada em abril de 2021, 
foi criada de raiz para incorporar a iden-
tidade e cultura da PHC Software, tendo 
o projeto de arquitetura ficado a cargo da 
Openbook Architecture, sendo posterior-
mente a decoração do edifício da respon-
sabilidade da equipa interna da PHC.

JERÓNIMO MARTINS INAUGU-
ROU CENTRO INCLUIR
O Grupo Jerónimo Martins inaugurou 
em dezembro do ano passado o Centro 
Incluir. Localizado em Telheiras, Lisboa, 
o centro nasceu para formar pessoas 
com deficiência ou incapacidade e, as-
sim, potenciar a sua empregabilidade. 
O grupo está a receber candidaturas 
através da plataforma Candidaturas 
Programa Incluir e as primeiras turmas 
já começaram a formação. O novo cen-
tro funciona com base numa metodo-
logia inovadora de formação e desen-
volvimento, customizada para cada 
formando e adaptada às funções que 
podem ser desempenhadas em cada 
um dos negócios do grupo, que foi de-
senvolvida internamente pela equipa 
técnica que trabalha a inclusão.

APOIAR UM MILHÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS
A Ericsson anunciou um novo compro-
misso no sentido de capacitar um milhão 
de crianças e jovens através do acesso 
a ferramentas digitais, conteúdos de 
aprendizagem e programas de desen-
volvimento de competências, até 2025. 
Este compromisso integra o «1 Billion Li-
ves Challenge» da EDISON Alliance (um 
movimento global de 45 promotores dos 
sectores público e privado), que está as-
sociado ao Fórum Económico Mundial. 
Os membros, incluindo a Ericsson, estão 

empenhados em priorizar a inclusão 
digital como um aspeto fundamental 
para a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas, para que cada pes-
soa possa participar integralmente na 
sociedade e na economia digitais. O «1 
Billion Lives Challenge» agrega os com-
promissos de inclusão digital de gover-
nos, empresas e outras organizações a 
nível global.

O COLABORADOR DO FUTURO
Empresa global de negócios digitais e 
prestadora de serviços de tecnologias 
de informação (TI), a NTT DATA lançou 
o estudo «Colaborador do Futuro», o 
qual procura dar a conhecer as expec-
tativas dos colaboradores e dos líderes 
sobre o futuro do trabalho e as com-
petências que estes deverão ter em 
2025 – aptidões vistas como diferen-
ciadoras para o futuro do trabalho. O 
estudo, com um questionário a 3.249 
profissionais e entrevistas a 34 líde-
res executivos de 10 países, revela 
que cerca de 80% dos colaboradores 
espera que, no futuro, as empresas 
respeitem a sua vida pessoal e o seu 
tempo com a família, os amigos ou as 
suas atividades lúdicas. Quase 97% 
dos inquiridos afirmam que preferem 
trabalhar num formato diferente do 
tradicional (totalmente presencial) e 
menos de 1,5% dos entrevistados de-
sejam regressar a este modelo.

RANDSTAD DISTINGUIDA
PELO IEFP
A Randstad foi distinguida pelo Institu-
to do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), enquanto marca promotora das 
boas práticas de recrutamento inclusivo 
de pessoas com deficiência e incapaci-
dade. Este reconhecimento é resultado 
do trabalho desenvolvido nos últimos 
anos, com o objetivo de fomentar a in-
clusão e um futuro digno para as pessoas 
com necessidades especiais. Com uma 
área de impacto social que se dedica, em 
exclusivo, à investigação e à implemen-
tação de projetos de empregabilidade 
de pessoas com deficiência, a Randstad 
tornou-se numa das maiores empresas 
em Portugal a assumir a responsabilida-
de de fomentar a inclusão.

SER BOM COLEGA VALE TEMPO LIVRE

A Bayer lançou o programa «Admire», que 
permite aos colaboradores expressarem 
apreciação pública pelos colegas. Este reco-
nhecimento pode ser feito entre pares e de 
forma interdepartamental, e os contributos 
mais relevantes são recompensados com 
um benefício valorizado por todos: tempo 
livre. O programa funciona através de uma 
aplicação no telemóvel e na intranet da 
empresa, o que torna o processo intuitivo e 
simples. Há três níveis de reconhecimento, 
com o objetivo de inspirar e motivar os cola-
boradores e reforçar os valores da empresa 
(LIFE – Liderança; Integridade; Flexibilida-
de; Eficiência). O primeiro é o Thank You, 
para a boa colaboração entre colegas (dá di-
reito a um anúncio na intranet). O Apprecia-
te é o segundo nível e aplica-se a exemplos 
de colaboração com efeitos positivos e du-
radouros (há um maior destaque no anún-
cio na intranet e acresce uma recompensa 
de meio-dia de dispensa). Por fim, o Admire, 
o mais elevado nível, destaca situações de 
colaboração com impactos muito significati-
vos e permanentes na organização (requer 
aprovação de um ‘manager’ e garante uma 
notícia destacada na intranet e um dia com-
pleto de dispensa, além de um certificado 
em formato digital).

EM SÍNTESE
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XIV ENCONTRO NACIONAL
DE JOVENS RH
18 de fevereiro de 2022, Lisboa
A edição 14 do Encontro Nacional de Jovens RH, 
da APG – Associação Portuguesa de Gestão das 
Pessoas, começa às 20H00 de 18 de fevereiro e 
entra pela noite fora até às 8H00. O evento prevê 
momentos de ‘networking’, palestras e ainda o 
primeiro HR Management Challenge (com equi-
pas de três a cinco elementos para responderem 
a problemáticas da gestão de pessoas ao longo de 
uma noite desafiante e cheia de emoções). Rea-
liza-se no ISCSP – Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa.

www.apg.pt

IDC FUTURESCAPE
24 de fevereiro de 2022, Lisboa
No  PT Meeting Center, em Lisboa, a IDC Portugal 
organiza o seu evento anual IDC FutureScape, 
onde vai apresentar as principais previsões que 
irão moldar a indústria de tecnologia em 2022 e 
nos próximos cinco anos, e analisar o impacto 
destas previsões na capacidade das empresas e 
de outras organizações crescerem e competirem 
numa economia cada vez mais digital. 

https://idcportugal.com

QUALIFICA 2022
20 a 23 de abril de 2022, Matosinhos
Promovida pela Exponor – Associação Empresa-
rial de Portugal, realiza-se nas suas instalações em 
Matosinhos. Trata-se da décima terceira edição 
desta feira de educação, formação, juventude e 
emprego, sendo o tema «Economia Circular – Por-
que Tudo Acaba Onde Começa». Será possível 
encontrar praças inspiradoras com as melhores 
práticas de economia circular, com empresas que 
já implementaram esta prática de conceção de 
produtos, valorizando os resíduos e usando assim 
os recursos de uma forma eficiente. 

https://qualifica.exponor.pt

JOVENS EMPRESÁRIOS
Criada em 1986, a ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários foi pionei-
ra na promoção do empreendedorismo jovem, tendo-se notabilizado no incen-
tivo à adoção de modelos empresariais baseados na inovação, na investigação 
e no desenvolvimento. Concentra esforços no  empreendedorismo qualificado, 
de forma a criar condições para que os jovens convertam o seu conhecimento 
em valor empresarial. Disponibiliza incubadoras para empresas de base tecno-
lógica e apoia em processos de formação, gestão, financiamento e inovação.

www.anje.pt

TU CONSEGUES
Joana Areias criou um método pensado para ajudar a perceber que tipo de 
atividade nos realiza totalmente. E não só. O «Life Purpose Coaching» mos-
tra também passos concretos para transformar essa atividade no trabalho 
de sonho. Mas garantindo primeiro a segurança financeira e a qualidade 
de vida. Através de histórias, mitos, casos, conceitos psicológicos acessíveis, 
perguntas e exercícios, a autora derruba, uma a uma, as barreiras que criá-
mos e nos impedem de mudar. É como se o livro fosse um diálogo. O leitor 
apresenta uma série de obstáculos e a autora as soluções para cada dúvida 
e medo. Pergunta a pergunta, resposta a resposta, acaba por nos conduzir 
ao ponto onde sempre quisemos chegar: uma vida com sentido, onde nos 
pagam para fazer o que mais gostamos. Edição portuguesa da Lua de Papel.

A autora
Joana Areias é formadora e ‘coach’. Antes de descobrir o seu propósito de 
vida, fez carreira nas áreas da saúde e da gestão. Trabalha com pessoas 
que se sentem desmotivadas com a vida pessoal e profissional e procuram 
descobrir a sua verdadeira paixão, ajudando-as a descobrir como traduzi-
-la numa atividade profissional sem comprometer a estabilidade financeira.

https://joanaareias.pt

«É natural que, ao longo da vida, o nosso propósito vá 
mudando ou pelo menos ganhando novos contornos.»

Joana Areias

WEB | LIVRO | EVENTOS
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Interagir com 
as paisagens da 
Gronelândia
Paolo Pellegrin, fotojornalista da 
agência Magnum, viajou pela 
Gronelândia para fotografar o CUPRA 
Formentor e-HYBRID em harmonia 
com a natureza. Esta colaboração 
teve em vista tornar as alterações 
climáticas visíveis e sensibilizar para 
a importância da preservação
do ambiente. Nas fotos de Pellegrin,
o Formentor e-HYBRID reflete o poder 
e a fragilidade da natureza.
Texto: Redação human Fotos: Cupra

AUTOMÓVEL

A Gronelândia é um dos lugares mais 
extremos do planeta. É também onde 
o conceituado fotojornalista Paolo Pel-
legrin embarcou numa viagem a bordo 

do CUPRA Formentor e-HYBRID, captando com a 
sua câmara a interação do carro com as paisagens. 
Esta é #DriveTheChange («Conduzir a mudança»), 
em colaboração com a Agência Magnum para sensi-
bilizar para a importância de preservar a natureza.

72ºN 40ºO
A Gronelândia é uma ilha de contrastes intensos. 
Com quase 80% da sua superfície coberta por gelo 
e temperaturas máximas que ultrapassam os 10ºC, 
apenas algumas zonas do litoral mostram a sua es-
sência rochosa e a imensidão da tundra. A CUPRA 
e Pellegrin escolheram este ambiente para tornar 
visível o impacto das alterações climáticas. 

Uma perspetiva diferente
Para minimizar o seu impacto, Pellegrin foi acom-
panhado por uma pequena equipa e sacrificou a 
velocidade pela sustentabilidade, ao viajar pela 
Gronelândia num barco postal que já se encontrava 
na região. Durante a expedição, o fotógrafo retratou 
o poder do CUPRA Formentor e-HYBRID em conso-
nância com este ambiente extremo. O carro funde-
-se com a natureza como reflexo do seu poder, bem 
como da sua fragilidade. 

O método Pellegrin
Durante duas semanas de verão, a equipa viveu 
imersa na cultura local e teve a oportunidade de 
visitar diferentes aldeias na costa e o glaciar Kan-
gerlussuaq, o maior no leste da ilha, de mãos dadas 
com os nativos. A luz natural é a chave para o traba-
lho de Pellegrin, e ele foi capaz de a aproveitar ao 
máximo graças às 20 horas de sol por dia nos ve-
rões da Gronelândia. Isto permitiu-lhe dedicar mais 
tempo à ideia e à realização das imagens, elaboran-
do esboços detalhados antes de cada fotografia. 

Foco na natureza
#DriveTheChange é uma forma de tornar as alte-
rações climáticas visíveis e consciencializar para 
a importância de proteger a natureza, colocando o 
foco na mesma. Com a sua beleza e emoção latente, 
as fotografias instantâneas servem de apelo para 
tornar visível o impacto do aquecimento global, 
uma mensagem que concorda com o compromisso 
da CUPRA com a eletrificação. 

CUPRA FORMENTOR E-HYBRID

LIFESTYLE

www.cupraofficial.pt
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O mais tecnológico da invicta

O YOTEL Porto apresenta-se como o hotel 
mais tecnológico da cidade invicta, sen-
do de destacar o sentimento de comu-
nidade através de áreas de ‘coworking’, 

sociais e de exercício. As cabines ‘premium’ incluem 
a SmartBed, cama ajustável de assinatura do YOTEL, 
com chuveiros de chuva rejuvenescedores e televi-
sões inteligentes, múltiplos pontos de energia e en-
tradas USB de fácil conexão.
Um restaurante, um centro de ‘fitness’, um bar e um 
jardim marcam esta unidade de quatro estrelas, sen-
do que cada acomodação oferece vistas da cidade, 
e os hóspedes beneficiam de acesso a um terraço. O 
alojamento também providencia uma receção 24 ho-
ras, serviço de transporte, serviço de quartos e acesso 
Wi-Fi gratuito em todas as áreas.
Os quartos são climatizados, têm uma secretária, um 
cofre, uma televisão de ecrã plano e uma casa de ba-
nho privativa com um chuveiro. Todos incluem roupa 
de cama e toalhas.
Os hóspedes podem desfrutar de um pequeno-almo-
ço continental ou de estilo ‘buffet’.

Inspirado pelo luxo das viagens em primeira classe e concebido sem restrições 
para os hóspedes, o YOTEL leva os elementos essenciais dos hotéis de luxo 
para espaços mais pequenos e inteligentes.
Texto: Redação human Fotos: Yotel Porto

YOTEL PORTO

HOTEL

Os locais de interesse populares perto do YOTEL Por-
to incluem o Mercado do Bolhão, o Coliseu do Porto e 
o Palácio da Bolsa.
De assinalar que atualmente o YOTEL detém quatro 
hotéis de aeroporto sob a marca YOTELAIR nos ae-
roportos de Londres Gatwick, Londres Heathrow, 
Amesterdão Schiphol e Paris Charles de Gaulle; e três 
hotéis de cidade, em Nova York, Boston e Singapura.
O YOTEL tem vindo a registar uma rápida expansão, 
com novos hotéis em desenvolvimento por todo o 
mundo, incluindo em São Francisco, no novo aero-
porto de Istambul, no Aeroporto Changi de Singapura 
e em Londres, Edimburgo, Amsterdão, Glasgow, Porto, 
Park City, Dubai, Genebra e Miami.
Os principais acionistas do YOTEL são o Grupo Al-Ba-
har, a IFA Hotels & Resorts, a Starwood Capital Group, 
a United Investments Portugal e a Kuwait Real Estate 
Company (AQARAT).
O YOTEL foi criado pelo fundador da YO!, Simon 
Woodroffe OBE, que se inspirou em viagens de primei-
ra classe, traduzindo a linguagem das viagens aéreas de 
luxo para uma cabine pequena mas luxuosa. www.yotel.com
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  LEITURA

O regresso
de Arkady Renko
O novo livro de Martin Cruz Smith na série 
Arkady Renko. O autor é um dos grandes 
nomes do ‘thriller’, com foco na atmosfera da 
Guerra Fria e no pós-URSS. «O Dilema Sibe-
riano», que a Bertrand publica neste início de 
ano, pode ler-se autonomamente, apesar de 
integrar uma série.
Arkady Renko é agora uma figura incómoda 
na Rússia de Putin e neste ‘thriller’ vamos na 
sua companhia até aos meandros da política 
sombria do Kremlin – e de homens incrivel-
mente ricos e poderosos, cujas intenções 
se regem pelo secretismo. Tatiana Petrovna, 
jornalista de investigação, está embrenhada 

  CINEMA

O novo filme de Laurent 
Cantet
«Arthur Rambo», o novo filme de Laurent 
Cantet (realizador de «A Turma»), é sobre 
o perigo das redes sociais e a fragilidade da 
fama. Produzido pela Les Filmes de Pierre, 
nele seguimos a história de Karim D., um es-
critor francês confiante com o lançamento do 
seu novo livro, «Débarquement». Quando os 
seus seguidores descobrem as mensagens 
de ódio que Karim escreveu na rede social 
Twitter sob o pseudónimo Arthur Rambo, o 
jovem autor cai em desgraça.
O guião é inspirado na história verídica de 

  TEATRO

A terceira carta

O Teatro Meridional apresenta no âmbito 
da sua iniciava TM Acolhimento, de 9 a 20 
de fevereiro, «Cochinchina», uma adap-
tação livre do romance de Afonso Cruz 
«Princípio de Karenina». Vem encerrar 
uma trilogia de cartas de amor e morte que 
Sandra Barata Belo iniciou com «Morreste-
-me», de José Luís Peixoto, e continuou 
com «Carta de uma Desconhecida», de Ste-
fan Zweig. Para além de serem cartas que 
falam de amor e de morte, estas criações 
têm em comum o facto de serem obras lite-

numa nova reportagem. Arkady Renko, o 
lendário investigador moscovita, e amante 
de Tatiana, não tem notícias dela desde que 
partiu há já mais de um mês. E quando não a 
vê chegar no comboio previsto tem a certeza 
de que algo se passa, ou não estivessem os 
inimigos de Tatiana dispostos a tudo para a 
silenciar.
Desde as margens do Lago Baical até Chita, no 
coração da Dauria russa, Arkady vai colhendo 
os elementos que permitem desvendar o alvo 
da investigação de Tatiana: Mikhail Kuznetsov, 
dissidente político e novo delfim do petróleo, 
um homem agora de regresso a casa e em as-
censão – o único capaz de fazer sombra a 
Vladimir Putin. Embora Kuznetsov aparente 
ser o candidato perfeito para combater a 
corrupção que mina o Kremlin, a sua reputa-
ção sofre um rude golpe quando Boris Benz, 

seu sócio e melhor amigo, é descoberto sem 
vida. Numa terra de xamãs e noites gélidas, 
magnatas do petróleo do norte e monstros 
marinhos que se diz habitarem o lago mais 
profundo do planeta, Arkady Renko terá de 
se servir das suas melhores capacidades de 
investigação para resgatar Tatiana.

Nas livrarias

Mehdi Meklat, um jovem que cresceu num 
bairro de habitação social nos subúrbios de 
Paris e se tornou num jornalista reputado e 
autor celebrado pela comunicação social 
francesa e pelos intelectuais de esquerda. 
Em 2017, no apogeu da sua carreira, Karim 
viu a sua reputação destruída, depois de te-
rem sido reveladas as mensagens de ódio 
que tinha escrito sob um pseudónimo, antes 
de se tornar famoso. O elenco de «Arthur 
Rambo» conta ainda com Antoine Reinartz, 
Sofian Khammes, Anaël Snoek e Aleksan-
dra Yermak. O filme, cujo guião é da autoria 
de Fanny Burdino, Laurent Cantet e Samuel 
Doux, teve estreia mundial no Festival de Ci-
nema Internacional de Toronto, em 2021.

Em diversas salas nacionais

rárias que a atriz adaptou para teatro.
Em «Cochinchina», um homem vive na 
dualidade do que está para além da sua 
porta e dentro da sua porta. O estrangeiro 
tanto o inibe como o fascina. Até ao dia em 
que uma empregada da Cochinchina vai 
trabalhar para sua casa e quebra todas as 
fronteiras criadas primeiramente pelo pai 
e depois por ele. A partir daqui, há uma 
luta constante entre o amor e a desilusão, 
a coragem e a cobardia, entre ir ou ficar, e 
estranhamente está tudo certo. No fim da 
sua vida, quando não há mais para adiar, 
restando-lhe apenas a morte, o homem 
parte para o Oriente em busca de uma fi-
lha que nunca o irá conhecer e escreve-lhe 

uma carta, revelando a sua história.
Interpretações de Margarida Vila-Nova, Pa-
trícia André e Vítor D’Andrade.

http://teatromeridional.net
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do ‘réveillon’ inibiu os generosos ctt de prendar 
os cidadãos, o mesmo não podendo dizer-se 
dos infaustos carteiros, derreados como mulas a 
acelerar o giro para rematar o almanaque e, mais 
aliviados, pular um fim de semana já por janeiro 
adentro. Diz a maledicência que este atafulhar 
reiterado de correspondência postal se deve à 
privatização da empresa, que é um negócio, que 
o que querem é evitar rondas com cargas frouxas 
e reduzir custos e recursos, que o importante 
agora para aquela gente são as encomendas e os 
engodos bancários e os lucros. Má-língua, é o que 
é, dos que unicamente veem tramoias e desde-
nham de quem pugna pelo aprimorar do serviço 
público, deste e de muitos outros.
Isto, em traços gerais, foi o que foi. Do que será, 
entretanto, e pelo andar da carruagem, veremos 
com o tempo, ainda que incerto se adivinhe o 
carnaval. Contentemo-nos, por ora, em campeo-
nato renhido, com arruadas e abstenções ante-
cipadas.
E a pandemia, como uma lapa, afeiçoada a man-
ter o desassossego de longos e pesados meses, 
tendo adiado a ensanchada comunhão das me-
sas natalícias, continuará toldando a singeleza 
própria das estações, esganando o livre respirar 
das crónicas desalinhadas… 

O ano velho, da apoucada graça de 
2021, foi em todo o caso rico em 
acontecimentos assaz marcantes.
Ao mundo grande, sem fronteiras 

à vista, voaram uns quantos argentários só para 
sentirem, de sorrisos embevecidos e fraternos, a 
falta de gravidade e a leveza da consciência com 
o bom emprego de milhões de trocos, ‘peanuts’, 
para observarem em exclusivo a pequenez grávi-
da da terra. E do mesmo mundo, mas muito mais 
além, chegaram-nos os remotos sons e as ima-
gens a cores do planeta vermelho.
Ao nosso mundo, mais sitiado, chegaram coisas 
caseiras, de portento comedido, como uma ‘web 
summit’ um pouco desmaiada, ou uma cop 26 
modorrenta e com pose de circunstância, ou um 
‘cumbre vieja’, aqui tão perto, a babar-se dias a 
fio, 85 infindáveis dias a espavorir habitantes e a 
empolgar forasteiros.
Mas o ano velho a mim, ao meu pequenino mun-
do, apenas me trouxe, e no virar do calendário, 
duas razões de enlevo: a dose de reforço vacinal, 
capaz de dulcificar o impulso da novel variante, 
e a caixa de correio a rebentar pelas costuras. 
Quanto à primeira, sem reação adversa, fez de 
mim um provecto lampeiro, embora sem propósi-
to de celebrações; quanto à segunda, tornou-me 
um destinatário cobiçado, espécie de acumula-
dor compulsivo: num dezembro quase inteiro, 
não mais que duas ou três faturas, e, de supetão, 
caem a rodos mais faturas e revistas e cupões 
caducados e descontos para a vista e ouvidos e 
dentes e dezenas de folhetos para cuidar da casa 
e afagar o estômago. E, no caos, sorrateiro, um jor-
nal da terra expedido 15 dias antes, sem mossas 
e sem grandes desatualizações, que com periodi-
cidade quinzenal pouco importa semana a mais 
ou semana a menos. Nem a tolerância da véspera 

Ao nosso mundo, mais sitiado, 
chegaram coisas caseiras, de 
portento comedido, como 
uma ‘web summit’ um pouco 
desmaiada, ou uma cop 26 
modorrenta e com pose de 
circunstância.
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