




EDITORIAL

António Manuel Venda
amvenda@justmedia.pt

A «human» completa 14 anos com esta edição, a núme-
ro 140. Ao longo desta quase década e meia, a edi-
ção «Premium» tem surgido a cada final de ano, uma 
edição especial em que apostamos em mostrar o me-

lhor nas diversas áreas da gestão das pessoas nas organizações. 
Trata-se de reflexões de responsáveis de empresas e outras ins-
tituições com posição de destaque na gestão do capital humano 
em Portugal. Este ano voltam a ser várias dezenas de artigos, com 
balanços, novas perspetivas, ferramentas, inovação.
Desta forma, a «human» sai uma vez mais do seu alinhamento ha-
bitual, privilegiando o conhecimento de especialistas em diversas 
áreas ligadas à gestão das pessoas – neste caso, são 10 as áreas 
escolhidas: Benefícios Extrassalariais; Coaching; Consultoria; Di-
reito Laboral; Formação; Formação de Executivos; Outsourcing; 
Recrutamento; Saúde e Segurança no Trabalho; e Tecnologias de 
Informação.
Aos contributos destes especialistas, juntamos um leque de repor-
tagens com empresas bastante diversificadas nas suas atividades 
e na intervenção que têm na sociedade, apresentando práticas na 
gestão das suas pessoas que acreditamos serão inspiradoras para 
tantas empresas e para as respetivas lideranças, inclusive para a 
generalidade dos colaboradores. Juntamos também uma retros-
petiva do caminho percorrido pela «human» ao longo do ano e 
ainda um olhar sobre a nona edição da «Conferência Human», 
que teve como tema «Empresas para o Futuro».
Em nome de toda a equipa da revista, deixo os votos de um feliz 
Natal e de um excelente ano de 2023. 

Nos 14 anos
da «human»
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Sofia Vaz Pires
na Microsoft
A Microsoft Portugal anunciou a contratação 
de Sofia Vaz Pires como diretora executiva 
de ‘marketing’ e operações. Com mais de 
duas décadas de experiência profissional, 
Sofia Vaz Pires será responsável pela gestão 
da implementação da estratégia comercial 
da Microsoft e pelos seus produtos e servi-
ços no mercado português, junto dos dife-
rentes públicos. Foi presidente executiva da 
Ericsson Portugal, tendo antes acumulado 
cargos de liderança em várias empresas e 
geografias, nomeadamente em Espanha, no 
Reino Unido e na América Latina.

ZOOM SPOTLIGHT

Novo presidente 
do ISEG
João Duque, professor catedrá-
tico no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG), é o novo 
presidente da instituição, suce-
dendo a Clara Raposo. Com licen-
ciatura em Gestão e Organização 
de Empresas no ISEG, mestrado 
em Gestão na Universidade Nova 
de Lisboa e doutoramento em Bu-
siness Administration na Univer-
sidade de Manchester, João Du-
que iniciou a sua atividade como 
docente do ISEG em 1985.

Afonso Carvalho segue na 
liderança da APESPE-RH
A APESPE-RH – Associação Portuguesa das 
Empresas do Sector Privado de Emprego e de 
Recursos Humanos realizou uma Assembleia 
Geral Eleitoral a 10 de novembro, em Lisboa, na 
qual foram eleitos os Corpos Gerentes para o 
mandato correspondente ao quadriénio 2023-
-2026. Afonso Carvalho foi reeleito presidente, 
juntamente com os restantes membros da Dire-
ção, e foram eleitos também todos os integran-
tes da Mesa da Assembleia e do Conselho Fiscal.
Os novos corpos gerentes têm a seguinte com-
posição:
- Direção – Presidente: Serlima Target, Afonso 
Carvalho; Vice-presidente: Randstad, José Mi-
guel Leonardo; Vice-presidente: Kelly Services, 
Pedro Lacerda; Vice-presidente: Grupo Mul-
tipessoal, António Valério; Vogal: Multitempo 
by Job and Talent, Isabel Borges; Vogal: Hospe-
deiras de Portugal, Nuno Ramalho; Tesoureiro: 
ManpowerGroup, Vitor Antunes
- Mesa da Assembleia – Presidente: Adecco, 
Alexandra Andrade; Vogal: GIGP, Thomas Mar-
ra; Vogal: EGOR, Paulo Luz
- Conselho Fiscal – Presidente: Michael Page, Ál-
varo Fernández; Vogal: Eurofirms, Sara Pimpão

Portuguesa em cargo na 
Nestlé Europa
Com efeitos a 1 de outubro de 2022, Ana Pa-
trícia Carvalho assumiu o cargo de ‘general 
counsel and compliance officer’ da Nestlé 
para a Zona Europa. Após três anos a traba-
lhar na Suíça, como ‘general counsel for re-

Pedro Ramos lidera 
Facthum Portugal
Pedro Ramos juntou-se à equipa da Fac-
thum, uma das maiores empresas de con-
sultoria de recursos humanos em Espanha e 
que tem presença nos mercados dos países 
hispânicos. O executivo, que é presidente da 
APG – Associação Portuguesa de Gestão das 
Pessoas, passa a ter o cargo de ‘chief executi-
ve officer’ (CEO) da Facthum Portugal.

search and development’ (R&D), onde criou 
uma cultura de desempenho e excelência, 
a advogada portuguesa aceitou agora este 
novo desafio na empresa. Iniciou a carreira 
profissional em 1998 na sociedade de advo-
gados PLMJ, em Lisboa, e em 2003 juntou-se 
ao Grupo Nestlé, como ‘senior counsel’ na 
Nestlé Portugal.
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ZOOM BEST OF

Bosch em Ovar com prémio 
global de excelência
A Bosch Security Systems, em Ovar, recebeu um EFQM 
Global Award, atribuído pela European Foundation for 
Quality Management, na categoria de «Inspirational Lea-
dership Culture», uma distinção que endossa a estratégia 
e a gestão de liderança da empresa no que diz respeito 
à sua cultura organizacional e à implementação de pro-
cessos de melhoria de qualidade nas suas equipas. «Esta 
é uma distinção que muito nos orgulha, e que reflete a 
consolidação da excelência na nossa organização e o em-
penho diário das nossas equipas, dando-nos ainda mais 
motivação para continuar a crescer e ser, cada vez mais, 
um modelo na Bosch», afirmou António Pereira, adminis-
trador da Bosch em Ovar.
O EFQM Global Awards é considerado a mais alta conde-
coração mundial para a excelência empresarial, e depois 
de ter sido finalista em 2016 este prémio reforça a distin-
ção recebida em 2019 e reflete a estratégia da Bosch em 
Ovar, que tem consolidado o seu posicionamento no seio 
do Grupo Bosch.

euros é o valor da encomenda mais alta da Uber Eats em 
Portugal, que celebra cinco anos no nosso país. A empresa 
cobre mais de 100 cidades em Portugal e conta com cerca 
de 12 mil restaurantes e comerciantes parceiros. Entrega 

o que os utilizadores necessitam (além de refeições, 
compras de supermercados, artigos culturais e de 

entretenimento, eletrónica, bem-estar, beleza e saúde).

979

anos do Ispa – Instituto Universitário 
(antigo Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada). Com o mote «Revisitar 
o passado, conhecer o presente e 

projetar o futuro», as comemorações 
pretendem destacar o Ispa como 
comunidade aberta, permeável à 
sociedade, na ótica da geração de 

conhecimento, educação, formação 
e desenvolvimento científico, e nas 

áreas social, cultural e antropológica.

60

Avila Spaces com destaque internacional
O conceito de trabalho híbrido do Avila Spaces, cujo expoente máximo é o novo 
Avila Work City, o primeiro ‘cowork’ português integrado num centro comercial, foi 
apresentado como um caso de sucesso e «estado da arte» nas conferências interna-
cionais Cowork Summit (Madrid) e Cowork Europe Conference 2022 (Amesterdão), 
organizada pela Social Workplaces.
«O Avila Spaces é um dos pioneiros europeus no mercado do ‘coworking’. Por isso, 
não nos surpreende que tenha sido o primeiro em Portugal, e um dos primeiros na 
Europa, a demonstrar que o ‘coworking’ em centros comerciais faz muito sentido, tan-
to para os nómadas digitais como para os próprios operadores, que assim podem 
diversificar as suas atividades e enriquecer a proposta de valor dos locais», disse 
Jean-Yves Huwart, ‘chief executive officer’ (CEO) da Social Workplaces.
«A aliança ‘coworking’ – centros comerciais, como vemos pelo conceito do Avila Spa-
ces, é uma fórmula de sucesso, um empreendimento pioneiro no sector a nível eu-
ropeu. Em Madrid, o Avila participou numa mesa-redonda muito interessante onde 
foram discutidas diferentes histórias de sucesso», destacou Eduardo Salsamendi, 
presidente da ProWorkspaces, a associação espanhola de centros de negócios e ou-
tros espaços de trabalho, responsável pela organização do Cowork Summit.
Nestas duas conferências (em que participaram mais de 600 pessoas), foram desta-
cadas as vantagens do Avila Spaces como parceiro estratégico no âmbito dos mode-
los híbridos de trabalho, na criação de escritórios satélite e nos programas de reten-
ção/ atração de talento. 
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ZOOM

PROFISSIONAIS RH 
EM ‘BURN-OUT’
Num estudo global, denominado «The 
changing face of HR in 2024», a Sage, 
empresa em destaque no mercado em 
tecnologia de contabilidade, finanças, 
recursos humanos (RH) e ‘payroll’ para 
pequenas e médias empresas (PME), re-
vela dados importantes sobre a função 
RH nas empresas. Por exemplo, 81% dos 
profissionais de RH está em ‘burn-out’ e 
62% considera até deixar o sector. A in-
vestigação demonstra a enorme escala 
do desafio que as equipas de RH en-
frentam para convencer as organizações 
do poder da moderna função «People» 
(Pessoas). De facto, 92% dos executivos 
‘c-level’ acredita que o valor percebido 
dos RH é um desafio para a área.

UMA AQUISIÇÃO DO GRUPO 
PRIMAVERA, A CEGID COMPANY
O Grupo Primavera, a Cegid Company 
anunciou a aquisição da Gestión Re-
mota, uma tecnológica espanhola que 
desenvolve e comercializa ‘software’ de 
mobilidade para a gestão da manuten-
ção de ativos em tempo real. A solução 
desenvolvida por esta empresa chama-
-se Gestiona3w e destina-se a pequenas 
e médias empresas (PME) que operam 
no sector da manutenção, disponibi-
lizando automatismos para a gestão 
central das operações e controlo das 
atividades das equipas técnicas que 
realizam tais trabalhos de manutenção. 
Entre outros, inclui planeamento, ras-
treio e controlo de ordens de trabalho, 
GPS, orçamentação e faturação, geração 
de documentos e análise de dados.

FORMAÇÃO NO SECTOR
HOTELEIRO
Empresa especializada em transforma-
ção do desenvolvimento das pessoas 
nas organizações, a CEGOC continua a 
oferecer soluções para o sector hote-
leiro. Face à crescente dificuldade das 
unidades na gestão dos seus recursos 
humanos e da formação, a consultora 
está a ajudar a definir a estratégia para o 
desenvolvimento de competências das 
suas pessoas. Fá-lo através de definição 
de planos de formação, suporte na ges-
tão dos planos e projetos de formação 
e ainda academias de formação. Existe 

ainda total disponibilidade para ajudar 
as empresas na apresentação das can-
didaturas aos financiamentos do PRR 
(Plano de Recuperação e Resiliência), 
para que o investimento seja ressarcido 
até um total de 80%.

SANOFI COM NOVOS
ESCRITÓRIOS
A Sanofi Portugal inaugurou as suas 
novas instalações no Lagoas Parque, 
em Oeiras, numa cerimónia que contou 
com a presença do ministro da Saúde 
e de diversas entidades relevantes da 
área. Os escritórios da farmacêutica sur-
gem agora renovados e com uma ima-
gem que traduz a aposta na inovação 
e na simplificação de processos e que 
reforça o forte compromisso da Sanofi 
no país. Ao mesmo tempo, garante aos 
seus 150 colaboradores um ambiente 
de trabalho mais sustentável, flexível e 
digital, focado no seu bem-estar e mais 
ajustado aos atuais modelos de traba-
lho. Helena Freitas, a diretora geral, as-
sinalou: «Portugal é pioneiro na adoção 
desta nova tipologia de espaços que 
segue o modelo corporativo que está 
a ser implementado, a nível mundial, 
e que redesenha os escritórios para 
respeitar as novas formas de trabalhar 
e as políticas da companhia. Os nossos 
escritórios são um marco importante na 
afirmação da Sanofi como uma compa-
nhia moderna da saúde que confia no 
poder da ciência para melhorar a vida 
das pessoas.

DESCONTOS RUMOS
ATÉ AO FINAL DO ANO
Até ao final do ano, a Rumos, empresa 
portuguesa da área da formação em 
tecnologias de informação (TI), tem 
uma campanha de 10% de desconto 
nas suas academias de formação, de 
áreas como Base de Dados, Segurança 
e Privacidade, Programação, Testes e 
Qualidade de Software, Redes e Siste-
mas e Análise Funcional. A campanha 
decorre até ao final do ano e é válida 
nas edições do primeiro semestre de 
2023 de cada academia. Para inscri-
ções formalizadas até ao dia 31 de 
dezembro, a Rumos irá conceder re-
duções no preço, que podem ir até aos 
630 euros.

GRUPO JERÓNIMO MARTINS
ASSOCIADO DA NOVA IMS

A Associação para o Desenvolvimento da NOVA 
Information Management School (AD NOVA IMS), 
da Universidade Nova de Lisboa, e o Grupo Jeró-
nimo Martins assinaram um protocolo estratégico 
que visa aproximar a realidade académica e em-
presarial, através da partilha de conhecimento e da 
criação de soluções inovadoras. A crescente neces-
sidade e relevância da área de Ciência de Dados no 
mercado laboral, aliada à necessidade de o aproxi-
mar com o meio académico, conduziram a um acor-
do que formaliza o Grupo Jerónimo Martins com o 
estatuto de associado da AD NOVA IMS. Para além 
da criação de oportunidades de carreira na área da 
gestão de informação e ciência de dados no retalho 
para os alunos da NOVA IMS, o protocolo prevê uma 
cooperação no desenho de programas inovadores 
para o retalho nas áreas de competência da NOVA 
IMS, de que são exemplo Marketing Intelligence, Bu-
siness Intelligence, Data Science, entre outras.

LEASEPLAN FACILITA CARREGAMENTO 
ELÉTRICO

Empresa com posição de destaque nacional no 
mercado de ‘car-as-a-service’ e soluções de mobi-
lidade, a LeasePlan lançou o eMotion Plan, um pro-
duto pioneiro no mercado, para apoiar as empre-
sas na transição elétrica das suas frotas, reforçan-
do o compromisso de alcançar as zero emissões 
até 2030. Trata-se de uma solução de mobilidade 
elétrica totalmente integrada, alavancada nas so-
luções da EDP Comercial, que engloba num único 
contrato de ‘renting’ o veículo elétrico, com todos 
os serviços incluídos e ainda o cartão de carrega-
mento para toda a rede pública. A grande novida-
de do eMotion Plan é permitir integrar numa única 
solução todo o tipo de carregamentos que o cliente 
pode fazer – em casa, no escritório ou na via públi-
ca –, mas com pagamentos diferenciados. 

EM SÍNTESE 
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LIGAR O SINAL DE ALERTA ‒ A INFLUÊNCIA DA LIDERAN-
ÇA NO BURNOUT
Os autores, Carla Ribeiro, Pedro Ramos e Wander Carvalho, foram à 
procura das causas e dos efeitos do ‘burnout’, numa perspetiva da ges-
tão e da liderança. Será que os líderes e os (seus) estilos de liderança 
estão relacionados com o aparecimento de situações de ‘burnout’ nas 
nossas estruturas modernas? Foi a questão que se colocaram, conside-
rando que esta é a discussão do nosso tempo nas nossas organizações. 
Uma era marcada pela importância das pessoas, pela relevância do 
cuidar da sua saúde física e mental e do forte impacto nos resultados.
O ‘burnout’ foi considerado apenas muito recentemente como uma 
doença relacionada com o trabalho, sendo fortemente causador de 
muitas ausências no trabalho e redução da produtividade, logo de per-
das financeiras para as organizações e impactos múltiplos de ordem 
familiar e social.
O livro é publicado pela Editora RH.

«Sentia uma enorme pressão na cabeça e um zumbido 
constante. Não queria que viesse a noite, não queria 
adormecer e não queria que viesse o dia, não queria ir 
trabalhar.»

UMA IMAGEM RENOVADA
Com imagem renovada, navegação mais intuitiva por público-alvo 
e funcionalidades melhoradas, o novo ‘site’ da Edenred materializa 
a evolução da oferta da empresa para uma plataforma multibenefí-
cios. Incorpora a nova identidade visual da marca e foi desenhado 
para melhorar a experiência do visitante, permitindo que encontre 
facilmente o que procura.
A navegação pode ser feita de acordo com o perfil (empresa, utiliza-
dor ou estabelecimento parceiro) ou o tipo de benefício – o visitante 
consegue perceber, com rapidez e simplicidade, as vantagens que 
as soluções da Edenred têm no seu caso e até simular a poupança 
que irá obter com as mesmas. A pesquisa de estabelecimentos, físi-
cos e ‘on-line’, a sugestão de novos parceiros para a rede e a consulta 
de vantagens e descontos em vigor são outras funcionalidades.
Além conhecer a Edenred e as suas soluções – traduzidas no porte-
fólio de produtos Euroticket –, o visitante tem ainda acesso a inúme-
ros conteúdos informativos, criados com o objetivo de aumentar a 
literacia sobre os vales sociais e os benefícios extrassalariais. 

www.edenred.pt

GENTE TÓXICA
Bernardo Stamateas, licenciado em Psicologia e sexólogo clínico, é um 
autor ‘best-seller’ argentino que se tornou um fenómeno mundial no 
campo da autoajuda. Neste livro (ed. Nascente), assinala que muitas 
vezes permitimos a entrada no nosso círculo mais íntimo a bisbilhotei-
ros, invejosos, pessoas autoritárias, psicopatas, orgulhosos, medíocres, 
em suma, a gente tóxica, pessoas equivocadas que avaliam permanen-
temente o que dizemos e o que fazemos, ou o que não dizemos e o que 
não fazemos. Estas são as «pessoas tóxicas» que potenciam as nossas 
fraquezas, nos enchem de fardos e frustrações. Já 
agora, elas sabem tudo o que acontece na vida de 
outra pessoa, mas esquecem-se de ver o que se 
passa na sua. O autor alerta para que não deve-
mos deixar que alguém tome o controlo das nos-
sas vidas ou boicote os nossos sonhos, devemos 
ligar-nos às pessoas certas e confiar em nós.

O CÉREBRO DAS PESSOAS FELIZES 
A saúde mental é uma doença que atinge cada vez mais as pessoas, 
nomeadamente os adolescentes e jovens adultos que vivem a rebo-
que da precariedade e da inexistência de um futuro promissor. E os 
números não enganam: 26% dos portugueses entre os 15 e os 34 anos 
já tomou medicamentos para a ansiedade. É preciso reverter estes 
números com urgência e Ferran Cases (escritor, conferencista e cria-
dor do método «Bye bye ansiedad»), que sofreu 
de ansiedade durante 15 anos, escreveu junta-
mente com a neurocientista Sara Teller «O Cé-
rebro das Pessoas Felizes» (ed. Nascente), uma 
poderosa ferramenta para entender melhor os 
motivos pelos quais se sente assim, o primeiro 
passo fundamental para eliminar a ansiedade 
da sua vida.

WEB | LIVROS
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B em antes que seja julgado pelo título 
deste artigo, é importante contextua-
lizá-lo. Dada a minha experiência de 
mais de 15 anos como ‘head hunter’, 

professor de MBA de Pessoas e Gestão e ‘trainer’ 
de RH Ágil, posso afirmar que a maioria das promo-
ções segue um determinado padrão:  
As organizações normalmente promovem perfor-
mance, realizações, feitos e façanhas individuais.
Segundo a Michael Page, em 2019 oito em cada 10 
profissionais pediram demissão por causa do che-
fe. E em 2022 uma pesquisa realizada pela Gallup, 
com sete mil pessoas nos Estados Unidos, afirma 
que metade dos funcionários pede demissão por 
causa do chefe. São imensas as pesquisas e as 
estatísticas que comprovam que a maior causa de 
‘turnover’ não está relacionada com baixos salários 
ou falta de desafios, como comumente os Recursos 
Humanos (RH) culpam, mas sim com uma lideran-
ça extremamente mal preparada.
Entendam que usei a expressão «mal preparada», 
ao invés da habitual «liderança despreparada». 
Não vou passar panos quentes nos chefes despre-
parados, mas gostaria de dar uma luz numa das 
principais causas. Agora vou falar de empirismo e 
observações minhas. Como é que os RH, através 

das suas políticas ultrapassadas de promoção e re-
conhecimento, habitualmente atuam? Vejamos…
Por norma, promovemos o indivíduo.  Reconhece-
mos basicamente as ações individuais assim como 
as suas conquistas, ou seja, premiamos os lobos 
solitários que a qualquer custo (sim, exagerei um 
pouco) ganham as suas corridas corporativas. Usa-
mos milhões de métricas/ KPIs (‘key performance 
indicators’) olhando unicamente para a perfor-
mance, ao invés de olhar para os comportamentos 
desejados pela organização. E eis a consequência 
disto: com estes objetivos impostos, criamos e in-
centivamos comportamentos tóxicos – diga-me 
como os RH medem e eu, como funcionário, dir-
-lhe-ei como me irei comportar.
Claramente, estamos a promover a toxicidade 
(ou comportamentos tóxicos) ao invés de líderes 

confiáveis e admirados. Desafio a que pergunte a 
qualquer funcionário de nível operacional quem 
é, para não usar outras palavras de baixo calão, o 
idiota. Maioritariamente, a resposta será: «O meu 
chefe.»
Mas onde está a cobardia? Pois bem, ao longo dos 
anos este mesmo líder podia errar, ter dúvidas e até 
mesmo não saber executar uma determinada tare-
fa. Afinal, ele não era chefe de absolutamente nada 
e, simplesmente, da noite para o dia, por ter sido 
um bom analista e ter alcançado as suas métricas, 
e seguido o seu PDI (plano de desenvolvimento in-
dividual), escrito por algum futurologista dos RH), 
adormeceu analista e acordou chefe.
A partir deste dia, o mesmo perdeu magicamente 
todo o direito de ter dúvidas, de não saber execu-
tar uma determinada tarefa ou minimamente de 
perguntar a opinião de um terceiro, porque afinal 
agora ele é o chefe. Como podemos esperar que 
uma pessoa que sempre trabalhou com métricas 
e incentivos individuais (bónus, MBA pago pela 
empresa, direito a uma mesa maior…) consiga mi-
lagrosamente, com pouco ou nenhum incentivo, ou 
preparação, olhar para uma equipa, ser responsá-
vel pelo desenvolvimento de toda uma área, se ele 
nunca foi formado, capacitado e incentivado a fa-

zer isto? Ou pior, o mesmo foi escolhido pela orga-
nização, segundo as políticas e a cultura, justamen-
te por não trabalhar coletivamente, possivelmente 
tirando um tapete, ou simplesmente «correndo 
mais rápido que a sua equipa». Agora tem de ser 
um líder servidor/ admirado.
Agora sim, posso afirmar que estamos a cometer 
uma valente cobardia. ‘Bora lá, RH, ‘bora parar de 
se esconderem atrás de normas e políticas, que 
em algum momento no passado fizeram sentido, 
e passar a assumir a verdadeira responsabilidade 
da nossa área, que é basicamente criar ambientes 
colaborativos onde as pessoas possam constante-
mente aprender e ensinar, combatendo normas e 
procedimentos que induzem a comportamentos 
tóxicos.                                                                                                            
Basta de cobardia! 

PRIMEIRA OPINIÃO

Andre Bocater Szeneszi
Sócio da K21
https://k21.global

Entenda o porquê
Promoção, uma das maiores cobardias corporativas

São imensas as pesquisas e as estatísticas que comprovam que a maior 
causa de ‘turnover’ não está relacionada com baixos salários ou falta de 
desafios, como comumente os RH culpam, mas sim com uma liderança 
extremamente mal preparada.
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REPORTAGEM

F oi uma manhã de partilhas, num ambiente 
tranquilo e bastante agradável, com a Fór-
mula do Talento a reunir clientes e amigos na 
apresentação de casos práticos e ferramen-

tas que podem inspirar para conseguir uma melhor 
gestão das pessoas, do talento, nas organizações. O 
tema global proposto foi «Atração e Gestão de Talento, 
na Certeza da Incerteza».
Luís Marques, ‘managing partner’ da consultora, desta-
cou a abrir que mudou o paradigma da atração e gestão 
do talento, e deu um exemplo: um jovem a pretender 
fazer um estágio numa farmácia, a perguntar como 
era o estágio, para poder escolher entre as hipóteses 
que se lhe colocavam – bem ao contrário do que antes 
acontecia.

Vida real
Seguiu-se um painel com três experiências bastante 
diferentes – «Histórias da vida real – atrair e gerir ta-
lento» –, um painel moderado por Catarina Oliveira, 
‘partner’ da Fórmula do Talento. Participaram Sónia 
Cardoso, ‘talent acquisition director and talent bran-
ding’ da Capgemini Engineering Portugal, Joana Lourei-
ro, ‘head of talent acquisition and employer branding’ 
da Jerónimo Martins, e António Fonseca Costa, da área 
de gestão comercial da Ecolã Portugal.

Como atrair e gerir talento
na certeza da incerteza

EVENTO FÓRMULA DO TALENTO

António Fonseca e Costa falou da empresa baseada em 
Manteigas, na Serra da Estrela, e com clientes em países 
como o Japão ou a Alemanha. Trabalhando a lã de uma 
raça autóctone, uma lã resistente, forte, natural, produz 
um tecido icónico da região, uma lã impermeável, sendo 
a vantagem competitiva o preço. O gestor falou de um 
negócio que liga tradição, turismo, conhecimento e uma 
gestão de pessoas muito especial, baseada na compe-
tência, na solidariedade e sobretudo na genuinidade das 
relações humanas. Tudo numa empresa com pouco mais 
de três dezenas de pessoas e com níveis de retenção 
muito elevados. Deu mesmo o exemplo do recrutamento 
familiar, em que se recruta a mulher e aparece também o 
marido e depois o filho, e são também recrutados.
Por sua vez, Joana Loureiro referiu-se aos percursos na 
Jerónimo Martins, incluindo o seu, e destacou toda a di-
nâmica de ‘on-boarding’, onde por exemplo os recém-li-
cenciados vão às lojas da empresa. Assinalou ainda que 
no grupo qualquer líder tem de ter sentido de humilda-
de, num negócio duro – o da distribuição –, um negócio 
que se faz nas lojas e nos centros de distribuição. Basta 
ver os tempos da pandemia, em que todos foram para 
casa menos quem estava nas lojas e nesses centros.
Sónia Cardoso partilhou a experiência de uma empresa 
de 3.600 engenheiros e engenheiras, numa relação de 
70% para 30%. Gerindo a partir de Lisboa os mercados de 

Após dois anos de interrupção 
devida à pandemia, a consultora 
Fórmula do Talento retomou os 
eventos presenciais. Na manhã 
de 28 de setembro, o espaço 
Montes Claros – Lisbon Secret 
Spot, em Monsanto, recebeu uma 
conferência ligada a gestão de 
pessoas com foco no contexto que 
vivemos, marcado pela incerteza. 
Texto: Redação human Fotos: DeF
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Portugal e da Tunísia, a executiva realçou a dificuldade 
na atração de talento, falou do objetivo de contratar ra-
pidamente 1.500 pessoas para Portugal e para a Tunísia, 
num negócio em que é preciso desenvolver tecnologia 
de ponta, para indústrias tão diferentes como a automó-
vel ou a da saúde. E para a qual não é fácil – mas do ob-
jetivo de 1.500 pessoa já tinham conseguido 1.100. Falou 
ainda de se recordar de um tempo em que, como con-
sultora, tinha um pedido de recrutamento de um cliente 
de manhã e à tarde já apresentava a pessoa. Agora, na 
Capgemini Engineering, vê-se a competir com o mundo 
inteiro pelo talento em tecnologia. 

Cores e gamificação
Carla Oliveira também ‘partner’ da Fórmula do Talento, 
seguiu depois na condução do evento, que incluiu uma 
dinâmica com Katrym Vega, diretora regional da PDA In-
ternational para Portugal e para os países africanos de 
língua oficial portuguesa (PALOP).
Katrym Vega partilhou um instrumento de identificação 
e análise de perfis comportamentais, bastante utilizado 
inclusive nos projetos da Fórmula do Talento, e criou 
uma dinâmica que envolveu todos os participantes, co-
lorindo a sala com balões numa experiência que ajudou 
a mostrar a variedade de perfis presentes.
Logo a seguir, João Carvalho, ‘chief executive officer’ 

(CEO) da GFoundry, interveio sobre atração e gestão 
de talento em ligação com soluções tecnológicas. Apre-
sentou uma solução digital com gamificação, capaz de 
ajudar as empresas a potenciar o alinhamento e o en-
volvimento dos seus colaboradores. Mostrou sobretudo 
como é possível percorrer o ciclo de vida de um colabo-
rador numa organização e como, com recurso à digita-
lização e a um motor de gamificação, se pode de forma 
bastante interativa, tornar todo esse percurso mais dinâ-
mico e adaptado ao tempo que vivemos.

O futuro
Finalmente, António Murta, ‘managing partner’ da Pa-
thena SGPS, apresentou um conjunto de reflexões 
sobre gestão de talento, baseando-se na sua carreira, 
uma carreia longa, curiosa e sobretudo surpreendente. 
Destacando-se por uma capacidade de comunicação in-
vulgar, mostrou como o talento já não é o que era, como 
agora os locais de trabalho são globais e os contextos tre-
mendamente competitivos. E impressionou a assistência 
sobretudo com os seus projetos de tecnologia de ponta 
na área da saúde, num imenso campo de possibilidades, 
ligando inovação e uma imensa capacidade de sonhar. 
A ideia que deixou foi a de estar a trabalhar com os me-
lhores na construção de um futuro que agora tanta gente 
vê como inalcançável. 
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O consultor de estratégia e performance Tiago Domingues, ‘country 
manager’ para a Europa da multinacional tecnológica Siteware, acaba
de lançar a iniciativa «Top Board – Executive Talks», na qual reúne 
líderes de quem admira o perfil, os percursos e as conquistas. O objetivo 
é que partilhem conhecimento, experiências e diferentes perspetivas 
sobre temas de estratégia, liderança e pessoas.
Texto: Redação human Fotos: DR

EM FOCO

Partilhas de quem faz 
acontecer

TOP BOARD – EXECUTIVE TALKS
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H á muito que Tiago Domingues traba-
lha os temas de liderança, estratégia e 
pessoas junto de grandes organizações 
nacionais e internacionais, temas que 

reconhece como sendo dimensões-chave para a 
sustentabilidade de qualquer negócio. Na iniciativa 
«Top Board – Executive Talks», junta líderes no seu 
próprio escritório, sendo que para cada dinâmica 
procura reunir perfis distintos, mas complemen-
tares, sempre procurando maximizar a criação de 
valor aos próprios no decorrer da dinâmica, assim 
como a todos os profissionais que posteriormente 
assistem ao resultado da gravação.
Tiago Domingo assinala: «É uma honra e um privilé-
gio reunir líderes tão especiais que nos proporcio-
nam fantásticos momentos de partilha, imensamen-
te ricos e geradores de valor, dada a diversidade de 
perspetivas sobre os temas, umas vezes com abor-
dagens mais espirituais, outras com abordagens 
mais técnicas, sendo também aqui no encontro des-
tas abordagens que muita da riqueza de conteúdo e 
conhecimento é gerada. Tem sido realmente incrível 
comprovar a forma como estes líderes têm demons-
trado a sua disponibilidade, a coragem e a frontali-
dade para assumirem tópicos altamente estratégicos 
para uma gestão humanizada, competente e susten-

Os primeiros convidados
de Tiago Domingues foram Miguel 
Setas, da EDP, Rui Miguel Nabeiro,
do Grupo Nabeiro – Delta Cafés,
e Alexandre Fonseca, da Altice.
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EM FOCO

tável das organizações. Destaco dimensões como a 
felicidade no trabalho como uma das métricas do 
sucesso, a ética do amor nas organizações por um 
propósito maior ou mesmo a importância de se res-
peitar e escutar os ensinamentos do mais velhos; 
assim como a relevância de estar próximo do outro, 
fisicamente próximo, e outras de cariz igualmente 
intangível, complementarmente às necessárias di-
mensões mais tangíveis, do planeamento e da exe-

Miguel Setas: «É muito mais poderoso 
para uma organização sair da ética 
do ‘compliance’ para uma ética das 
relações harmoniosas.»

cução estratégica ao ‘compliance’.»
A «human» pôde testemunhar ‘in loco’ a gravação do 
primeiro episódio, com os convidados Miguel Setas 
(‘executive board member’ da EDP, ‘chairman’ da 
EDP Redes Espanha e ‘chairman’ da EDP Brasil), Ale-
xandre Fonseca (‘co-chief executive officer’, co-CEO, 
da Altice Europa e ‘chairman’ da Altice Portugal) e 
Rui Miguel Nabeiro (CEO do Grupo Nabeiro – Delta 
Cafés). 
Este episódio já está disponível no canal do You-
Tube, em https://youtu.be/FHtrqyPWYsk (inclusive 
com QR Code), e no espaço criado pela revista «hu-
man» na sua plataforma ‘on-line’ (www.human.pt). 
Tiago Domingues conta nesta iniciativa com a revista 
«human» para organização e ‘media’, tendo ainda o 
apoio da Siteware. 

Rui Miguel Nabeiro: «A experiência dos 
mais velhos é algo que não devemos 
nunca desperdiçar.»

Alexandre Fonseca: «O líder tem de 
fazer mais do que o ‘run the business’, 
tem de fazer o ‘run the company’.»
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Quase duas centenas de profissionais de recursos hu-
manos assistiram a 9 de novembro à nona edição da 
«Conferência Human». Foi no Auditório LEAP do Espaço 
7Rios, em Lisboa, sendo o tema «Empresas para o Futuro: 
aposta nas pessoas, na sustentabilidade e na inovação».
O programa, com o ‘keynote speaker’, uma sessão espe-
cial e os quatro painéis, teve 21 intervenientes (ver cai-
xa). Destaque ainda para os patrocinadores, em número 
de 13, e para as seis entidades parceiras.
Os patrocinadores foram os seguintes:
- AkaPeople
- BL Consulting
- B-Training Consulting
- Centralmed
- Edenred
- Futuro
- GSK
- High Skills

Empresas para o futuro
CONFERÊNCIA HUMAN 2022

- Intelcia
- Michael Page
- NBCC Academy
- NTT DATA
- Pulso
Já as entidades parceiras foram as seguintes:
- APG – Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas
- Avila Spaces
- Header
- Odisseias
- Stanton Chase
- UpSideUp
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’) à Re-
food.
A «Conferência Human» arrancou em 2013. Os temas 
propostos antes do evento de 2022 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»
- 2020 – não se realizou devido à pandemia de Covid-19
- 2021, «O Mundo do Trabalho Reinventado: como empre-
sas, equipas e pessoas se adaptam a novas realidades»

Promovida pela revista «human» 
e pela sua editora, a Just Media, 
a «Conferência Human» teve 
em novembro a nona edição. 
«Empresas para o Futuro: aposta 
nas pessoas, na sustentabilidade
e na inovação» foi o tema escolhido.
Texto: Redação human Fotos: DeF

DESTAQUE
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INTERVENIENTES

Keynote Speaker
- Tim Vieira, Fundador da Brave Generation Aca-
demy, com o tema «Pequenas mudanças causam 
grandes impactos»

Painel 1. Para uma verdadeira aposta
nas pessoas
- Ana Rita Lopes, Diretora Central de Recursos 
Humanos do Grupo Nabeiro/ Delta Cafés
- Manuel Sommer, Country Manager da Pulso em 
Portugal
- Sara Sousa, Responsável pela Estratégia Sour-
cing e Gestão de Talento na Leroy Merlin Portugal
- Ana Maria Petrucci, Human Resources, Brand 
and Engagement Director da Intelcia Portugal
- Madalena Pestana, Head of Talent & Develop-
ment na JMD
- Pedro Ramos (moderador), Chief Executive Officer 
(CEO) da Keeptalent Portugal, Presidente da APG

Painel 2. Os desafios da sustentabilidade
- Fernanda Correia, Diretora de Recursos Huma-
nos da Norauto em Portugal
- Filipa David, Diretora de Recursos Humanos e 
Felicidade da Sociedade da Água de Monchique
- Guilherme Monteiro Ferreira, Diretor de Acesso 
ao Mercado e Assuntos Externos da GSK
- Catarina Soares, Sustainability Services & Green 
Deal Director da NTT DATA Portugal
- Paula Sequeira, Diretora de Recursos Humanos 
da ID Logistics Portugal
- Pedro Branco (moderador), CEO da Header | Top 
Executive Partners

Painel 3. Estratégias para a inovação
- Pedro Henriques, Diretor de Recursos Humanos 
da Siemens Portugal
- André David, Emerging Talent Recruiting Mana-
ger na Cisco
- Vera Chaves, Diretora de Recursos Humanos do 
Grupo Portugália
- Nair Barbosa, Senior Head of People Business 
Partnering na Farfetch
- David Pinto, HRBP Director da Altice
- Tiago Borges, Business Leader de Career da Mer-
cer Portugal
- Isabel Moço (moderadora), Coordinator and 
Teaching Assistant na Universidade Europeia

Sessão Especial
- João Aragão e Pina, autor do livro «Seja Proativo! 
Assuma o Controlo», com o tema «Pessoas, orga-
nizações e proatividade»





Alliance Healthcare, CA Seguros, Izertis, McDonald’s, 
Mind Source, Samsys e Winsig são as sete empresas em 
destaque nas páginas seguintes. Organizações bastante 

diversificadas, nas atividades, nas estruturas, até na 
intervenção junto da nossa sociedade, mas todas elas com 

práticas de recursos humanos (RH) inspiradoras, sobretudo 
pela valorização das suas pessoas.

Boas práticas RH
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BOAS PRÁTICAS

Alliance Healthcare

Texto: Redação human Fotos: DR

www.alliance-healthcare.pt
https://hamaisvida.pt

Desenvolvimento do talento 
como motor para a retenção

e a competitividade

A Alliance Healthcare resulta de uma parceria 
entre a Associação Nacional das Farmácias 
(51%) e a AmerisourceBergen (49%). Atuan-
do no mercado de distribuição farmacêutica 

em Portugal, onde opera como armazenista de produtos 
farmacêuticos, oferece serviços e soluções globais para 
as farmácias, a indústria farmacêutica e os hospitais. Tem 
mais de 460 colaboradores (15% equipas de suporte, 23% 
equipas de ‘marketing’ e vendas, 62% equipas opera-
cionais) e armazéns em Lisboa, Porto, Almancil, Castelo 
Branco, Açores e Madeira.
A diretora de recursos humanos, certificação e qualida-
de, Ana Folgosa, assinala que «a estratégia de recursos 
humanos baseia-se numa lógica de ‘employer branding’ 
e de experiência do colaborador, tendo sido desenvol-
vida uma área específica de gestão de talento, focada no 
desenvolvimento das pessoas, e uma imagem própria 
associada, que se pretende seja reconhecida pelos co-
laboradores como símbolo do seu desenvolvimento na 
empresa».
A Alliance Healthcare disponibiliza aos colaboradores 
várias ferramentas de apoio e promoção do bem-estar 
físico e emocional (ver caixa), sendo a avaliação, segun-
do a responsável, «feita por uma equipa multidisciplinar 
focada em intervir na mitigação dos riscos psicossociais, 
que analisa as sugestões obtidas nos momentos de en-
volvimento (questionários de satisfação, consulta aos 
colaboradores no âmbito de SST – saúde e segurança no 
trabalho, e ainda ‘roadshows’) e estabelece iniciativas e 
a implementação de medidas que vão ao encontro das 
expectativas e das sugestões recebidas».
Apostando no «desenvolvimento do talento como mo-
tor para a retenção e a competitividade», e pretendendo 
«elevar a qualidade formativa da distribuição farmacêu-
tica, tornando-se o ‘benchmark’ do sector», a empresa 
acredita que «a evolução passa pelo desenvolvimento 
das suas pessoas», partilha ainda Ana Folgosa, acrescen-
tando: «Procuramos que o principal incentivo para este 
desenvolvimento parta das chefias para a motivação ne-
cessária para cada colaborador evoluir. Com base nesta 

A Alliance
Healthcare apos-
ta no «desenvol-
vimento do talen-
to como motor 
para a retenção
e a competitivi-
dade», e preten-
de «elevar a qua-
lidade formativa 
da distribuição 
farmacêutica, 
tornando-se o 
‘benchmark’ do 
sector», partilha 
Ana Folgosa, a 
diretora de re-
cursos humanos, 
certificação e 
qualidade.

premissa, foi desenvolvido um plano formativo interno, 
atribuído de acordo com as competências e os comporta-
mentos associados a cada nível funcional.» 
Neste plano, destacam-se os três programas estratégicos: 
1. Alliance Academy – em parceria com uma escola de 
negócios, visa preparar os quadros da organização para 
um mundo em constante mudança (divide-se em três 
planos, para diferentes níveis funcionais: High-Flyers, 
Management Mentors e Leaders Circle). 2. Passport2Ta-
lent – dedicado às áreas operacionais, apoia e incentiva 
o desenvolvimento profissional contínuo das pessoas, 
dando-lhes oportunidade de aprofundar conhecimento 
técnico e preparando-as para candidaturas a vagas inter-
nas (dirigido às equipas operacionais, vai em breve ser 
alargado a outras áreas). 3. Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências Profissionais (RVCC) – em 
articulação com o Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP), para criar uma ação de formação orien-
tada para a conclusão do Ensino Secundário (primeira 
edição apoiou cerca de duas dezenas de colaboradores).
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 PRÁTICAS EM DESTAQUE

Nas práticas de gestão de pessoas, destacam-se na Alliance Healthcare quatro 
pontos:
- Formação e Desenvolvimento – Planos de ‘onboarding’ e ‘offboarding’ estrutu-
rados; programa de estágios AH Future Talent Program; Passport2Talent; Alliance 
Academy; RVCC; Política de Mobilidade Interna.
- Comunicação e Envolvimento – Na empresa acredita-se numa comunicação 
próxima e transparente, através da utilização dos meios mais adaptados à sua 
realidade. Em paralelo são dinamizados diversos momentos de envolvimento 
(‘roadshows’ com a participação do grupo executivo; reuniões dos líderes para 
definição da estratégia, responsabilização e tomada de decisão; participação dos 
colaboradores em ‘focus groups’ para o desenvolvimento de processos internos).
- Reconhecimento e Recompensa – Plano de bónus (sistema de remuneração 
variável transversal a todos os colaboradores, que assenta no cumprimento dos 
objetivos da empresa – indicadores individuais e de equipa); avaliação de de-
sempenho transversal a todos os colaboradores para a promoção da evolução or-
ganizacional através do desenvolvimento das suas pessoas; premiações diversas 
com o objetivo de reconhecer o talento da organização.
- Benefícios – Têm sido implementadas medidas transversais como diversos pro-
tocolos e parcerias, a oferta de seguro de saúde, com possibilidade de extensão ao 
agregado familiar, o Plano de Apoio ao Colaborador, com possibilidade de aces-
so a sessões de aconselhamento psicológico, jurídico-legal e financeiro, a imple-
mentação de uma política de flexibilidade e modelo de trabalho híbrido, o apoio 
à aquisição de material escolar para os filhos de colaboradores, a majoração de 
férias, e as ações de promoção da saúde e bem-estar como distribuição diária de 
fruta nas instalações, atribuição de ‘kit’ de parentalidade, rastreios de saúde, vaci-
nação ou ‘webinares’ de ‘mindfulness’ e ‘yoga’.

Desafios do sector do medicamento
Numa atividade muito específica, é natural que surjam 
desafios bem particulares à Alliance Healthcare. Ana 
Folgosa salienta alguns: os requisitos regulamentares do 
sector; a inflação e a preocupação da empresa do ponto 
de vista social face às suas pessoas; a eficiência opera-
cional e de sustentabilidade, tendo em consideração o 
aumento dos custos energéticos numa empresa com seis 
instalações com necessidade de controlo de temperatura 
e uma frota com mais de 150 veículos de distribuição, a 
fazer duas entregas diárias; a transformação digital e a 
omnicalidade do sector do medicamento; as entregas ao 
domicílio; as entregas hospitalares; a atratividade, a com-
petitividade e a retenção de talento, tendo em conta um 
contexto em que se deixa de competir apenas com em-
presas nacionais para se passar a competir também com 
empresas internacionais.
A Alliance Healthcare é certificada na norma SA8000 
Responsabilidade Social, no âmbito da qual tem imple-
mentada uma equipa de desenvolvimento social, focada 
na mitigação de riscos psicossociais. Tem vindo a desen-
volver ações na comunidade, como parcerias com insti-
tuições de ensino, estágios e sessões de formação sobre 
a sua atividade e donativos em valor e em espécie a insti-
tuições de cariz social locais. Outra certificação é na Nor-
ma ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental). Há mais de 
uma década, a empresa definiu a sustentabilidade como 
uma área de atuação prioritária, através da monitoriza-
ção de indicadores estratégicos, procurando definir ini-
ciativas em alinhamento com os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável. Neste âmbito, foi reconhecida com 
o Prémio Ambiente VALORMED 2022, pela implementa-
ção de boas práticas de sustentabilidade ambiental.
Segundo Ana Folgosa, as ações neste âmbito «têm im-
pacto direto na satisfação dos colaboradores, por via do 
sentimento de pertença a uma empresa estável, social e 
ambientalmente responsável», e adicionalmente «per-
mitem um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida 
profissional, e promovem a saúde e o bem-estar».
De assinalar ainda que em 2022, a empresa definiu uma 
estratégia focada na implementação de uma política de 
inclusão e diversidade. «A gestão desta diversidade e das 
expectativas de cada geração é feita com base na auscul-
tação aos colaboradores, na qual temos a idade como 
indicador, no âmbito da análise de resultados», partilha 
a responsável. Atualmente, 47% dos colaboradores são 
das gerações X e Y, 5% são da Z e 1% são ‘baby boomers’. 
Relativamente à diversidade de género, mais de 40% das 
funções internas são ocupadas por mulheres, sendo que 
destas mais de 35% ocupam cargos de chefia.
A Alliance Healthcare mede anualmente a satisfação dos 
colaboradores em parceria com o Observatório Nacional 
de Recursos Humanos (ONRH), tendo na última aferição 
obtido um nível de satisfação de 70%. A aposta no talen-
to interno tem sido reconhecida por entidades externas, 
nomeadamente com diversas distinções: Melhores Em-

presas para Trabalhar, da revista «Exame» (posição 25); 
presença no ‘top’ 20 das Melhores Empresas do Nível 
Silver (referencial lnvestors in People); presença entre os 
cinco finalistas do «lnvestors in People Award 2022», para 
Melhor Empresa Estrangeira (referencial inglês lnvestors 
in People). 
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CA Seguros

Texto: Redação human

Os colaboradores como 
importante fator de sucesso

S eguradora não vida do Grupo Crédito Agríco-
la, criada em 1994 para garantir a segurança e 
a proteção dos associados e clientes do gru-
po, a CA Seguros tem vindo a crescer todos 

os anos, protegendo atualmente mais de 440 mil clien-
tes através de cerca de 800 mil apólices. Dispõe de um 
leque de produtos muito variado, que pode acompa-
nhar as diferentes fases da vida dos clientes, particula-
res ou empresários, suas famílias, empresa e negócio. 
Apresenta seguros para o automóvel, para a casa, para 
acidentes e saúde, para cães e gatos, e também produ-
tos para proteção das empresas como o multirriscos, 
o de acidentes de trabalho ou os agrícolas. A venda é 
efetuada através das mais de 600 agências CA, tendo 
estas a distribuição exclusiva.
Margarida Couto, administradora da CA Seguros, as-
sinala que reconhecem os colaboradores «como um 
importante fator no sucesso da empresa», por isso esti-
mam a equipa, preocupam-se em criar condições para 
que todos se sintam bem, com um excelente ambiente 
de trabalho e que estejam motivados no dia-a-dia. «O 
processo de recursos humanos é realizado de forma 
transparente e é do conhecimento de todos», partilha, 
para logo complementar. «Por norma, as oportunida-
des de carreira e de progressão profissional são preen-
chidas por colaboradores internos. Ocasionalmente 
realizamos recrutamento externo, quando não dispo-
mos internamente das competências requeridas para 
a função. Temos modelos de progressão de carreira e 
avaliação de desempenho transparentes e justos e uma 
política de remunerações adequada à experiência e à 
função. É nossa preocupação comunicar de forma cla-
ra, próxima e objetiva, recolher ‘feedback’ e monitori-
zar a satisfação e o envolvimento da equipa de forma 
contínua. Temos a preocupação de envolver os colabo-
radores na política e estratégia da CA Seguros, para que 
nela se revejam e estejam fortemente alinhados com os 
seus objetivos.»
Procurando estar perto das suas pessoas e saber a sua 
opinião, a CA Seguros recolhe sugestões e ouve as suas 
preocupações. Para tal, tem uma aplicação informática 
que permite avaliar o envolvimento e o grau de satis-
fação de cada colaborador relativamente à empresa. 

Semanalmente, um conjunto de questões é enviado, 
sendo os dados analisados através de 10 métricas. 
Caso exista uma alteração no ‘score’ de envolvimento, 
consegue identificá-la e realizar eventuais correções. 
A aplicação permite ainda segmentar as respostas por 
área e aos colaboradores permite que deixem as suas 
sugestões e comentários com garantia de anonimato, 
se assim o desejarem. Por outro lado, acrescenta Mar-
garida Couto, «nos últimos cinco anos a CA Seguros 
tem vindo a ser sistematicamente distinguida na ges-
tão dos recursos humanos, quer no Índice de Excelên-

«Temos pessoas em fases muito 
diferentes da sua vida ativa e pessoal. 
Cada uma tem as suas singularidades, 
as gerações mais velhas têm a 
experiência e melhor ‘know-how’ 
do negócio, enquanto as mais novas 
trazem as ideias inovadoras e são 
mais digitais», refere Margarida 
Couto, administradora da CA Seguros.
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www.ca-seguros.pt
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cia, quer nas Melhores Empresas para Trabalhar, onde 
este ano alcançámos a primeira posição no ‘ranking’». 
Mais: «Concorremos também à certificação Great Pla-
ce to Work, onde obtivemos um ‘trust índex’ de 91%. 
Estes estudos têm por base inquéritos realizados aos 
nossos colaboradores e são uma confirmação do seu 
alinhamento e do seu bem-estar na empresa.»
A CA Seguros tem uma equipa de 178 colaboradores, 
maioritariamente feminina e com uma média etária que 
ronda os 40 anos. Apresenta uma taxa de ‘turnover’ infe-
rior a 3%. A maioria reside na zona metropolitana de 
Lisboa, mas há colaboradores que se deslocam para 
o escritório em Lisboa, de Santarém, Tomar, Coimbra, 
Bombarral, Caldas da Rainha, entre outros.

Desenvolver as pessoas
As funções técnicas próprias do sector segurador são 
uma prioridade para a CA Seguros, conforme explica 
Margarida Couto: «Procuramos encontrar talentos que 
correspondem à especificidade e à exigência da fun-
ção, à visão e aos valores que a CA Seguros pratica e 
que ao mesmo tempo tenham as competências neces-
sárias para se desenvolverem e evoluírem dentro da 
organização. Para acompanhar a evolução constante 
de processos, que se coaduna em parte com a ino-
vação, a digitalização e a robótica, as organizações 
têm de preparar antecipadamente a requalificação 
de competências dos seus colaboradores para novas 
atividades ou novas funções, assegurando que conse-
guem reter os talentos que juntos construíram», diz. 
A equipa é diversificada, com colaboradores de vá-
rias idades, gerações, zonas do país. «Temos pessoas 
em fases muito diferentes da sua vida ativa e pessoal. 
Cada uma tem as suas singularidades, as gerações mais 
velhas têm a experiência e melhor ‘know-how’ do ne-

gócio, enquanto as mais novas trazem as ideias inova-
doras e são mais digitais. Equipas com diversidade de 
gerações têm diferentes visões de trabalho, sendo mais 
criativas. A nossa estratégia passa por estarmos atentos 
às necessidades individuais e aproveitar a diversidade 
existente para trazer ideias e influências novas para a 
empresa, soluções e serviços», diz a responsável.
Referência ainda para um conjunto de benefícios mui-
to valorizado pela equipa, nomeadamente seguro de 
saúde gratuito para colaboradores e seu agregado fa-
miliar, passe social, presente de aniversário, cabaz de 
Natal, fruta e sopa disponibilizadas diariamente. Mais, 
conforme assinala Margarida Couto: «Temos imple-
mentado um prémio de mérito escolar para os filhos 
dos colaboradores que se destacam nos resultados 
entre o nono ano e o décimo segundo ano de esco-
laridade. Temos protocolos com duas empresas que 
entregam o pequeno-almoço e o almoço nas nossas 
instalações e uma vez por semana temos um médico 
disponível para consultas aos colaboradores, bem 
como consultas de psicologia. Através da Associação 
Recreativa e Cultural da CA Seguros (ARCCAS), os co-
laboradores têm acesso a um conjunto de serviços, a 
preços protocolados, nas áreas de desporto, saúde, 
estética e restauração.»
Desde a pandemia que os colaboradores trabalham 
em regime híbrido, deslocando-se ao escritório duas 
vezes por semana, o que lhes permite uma melhor 
conciliação da sua vida pessoal com a vida profissio-
nal. «Sabemos que os colaboradores da CA Seguros 
valorizam iniciativas que possibilitem o convívio entre 
todos e por isso promovemos ao longo do ano alguns 
eventos que permitem reforçar a união, o espírito de 
equipa e o sentimento de pertença à empresa», refere 
a terminar Margarida Couto. 

 SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A sustentabilidade e a responsabilidade social fazem parte do ADN do Grupo Crédito Agrícola e da CA Seguros. «Desde cedo que temos 
um conjunto de produtos e serviços que apoiam os clientes e as comunidades locais, estando sempre ao seu lado», diz Margarida Couto. 
«Sabemos que os temas ambientais, sociais e de governação são cada vez mais relevantes para os clientes e para as comunidades locais, 
na medida em que contribuem para a minimização de riscos e para a identificação de novas oportunidades. O Grupo Crédito Agrícola tem 
o compromisso na promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades, política que também seguimos.»
Sabendo que os recursos ambientais são limitados, a CA Seguros tem adotado práticas que promovem a redução dos consumos e a efi-
ciência energética. O seu edifício tem certificação energética classe A+ e a energia elétrica é proveniente de fontes 100% renováveis. Está 
a substituir a frota automóvel para carros elétricos ou híbridos e controla e reduz as emissões de CO2 nas deslocações em trabalho. A 
maioria da documentação interna bem como para clientes circula em formato digital e privilegia os contactos através dos canais digitais.
No que diz respeito à responsabilidade social, tem sido realizado um conjunto de ações através da ARCCAS, com atividades junto de lares 
de idosos que vão desde a animação à pintura de muros. Anualmente, organizam diversas ações, como o Sunset Solidário, com o objetivo 
de recolher fundos para instituições de apoio solidário, e realizam parcerias para recolha de equipamentos usados ou bens alimentares. 
Mais recentemente, destaca-se a angariação de bens médicos e produtos de higiene para a causa humanitária na Ucrânia. 
Para Margarida Couto, estas ações «têm um enorme impacto junto dos colaboradores, na medida em que com um simples gesto cada um 
pode ajudar quem mais precisa, e é gratificante assistir à espontaneidade dos colaboradores neste tipo de ações, ao se disponibilizarem 
e se envolverem com um espírito de equipa e sentido de missão – vestem a camisola, arregaçam as mangas e dão tudo o que têm em prol 
do outro». Este sentimento «acaba por ser transposto para o trabalho do dia-a-dia, com as pessoas mais alinhadas, com um sentimento de 
união e de cooperação entre equipas e áreas», assinala a responsável.
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Izertis

Texto: Redação human Fotos: DR

A valorização do talento

C onsultora tecnológica com mais de duas dé-
cadas e meia de experiência internacional e 
com projetos em mais de 50 países em diver-
sas áreas da transformação digital, desenvol-

vidos por profissionais experientes e certificados, a Izer-
tis tem um portefólio que inclui competências técnicas 
e metodológicas em ambientes como Inteligência Artifi-
cial (IA), Data & Intelligence, Digital Experience, DevOps, 
Cloud, Cibersegurança, Software Development, Business 
Solutions, Project & IT Governance, entre muitos outros. 
Tem cerca de 1.200 colaboradores e dispõe de escritórios 
em nove países, estando a reforçar a sua presença em 
Portugal onde espera ultrapassar a centena de colabora-
dores até ao final do ano. No nosso país, os seus escritó-
rios centrais estão em Lisboa e Aveiro.
Nuno Nogueira, o diretor de recursos humanos em Por-
tugal, assinala: «Somos reconhecidos pelo conhecimen-
to, pela experiência e pelas competências técnicas dos 
nossos profissionais, cujo talento é certificado e valoriza-
do pelo mercado e pelos clientes e parceiros. Os nossos 
consultores especializados e credenciados desenham, 
desenvolvem, implementam e suportam a transforma-
ção digital – em todos os seus domínios –, dos nossos 
clientes empresariais, refletindo essas mudanças no 
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quotidiano de milhões de pessoas – da saúde à agricul-
tura, da indústria a banca e seguros, da administração e 
serviços públicos à segurança e aos serviços –, contri-
buindo direta e indiretamente para o seu bem-estar e 
para comunidades mais prósperas, produtivas, eficien-
tes e sustentáveis.»

O ciclo de experiência dos colaboradores
Na Izertis, ainda antes do ‘on-boarding’ efetivo, ou seja, 
da integração na organização, há várias iniciativas orien-
tadas para a atração de novos profissionais – desde os 
mais juniores e/ ou em desenvolvimento a profissionais 
mais séniores e qualificados. Para a consultora, explica 
Nuno Nogueira, «o ciclo de experiência e interação com 
a empresa começa já aí». Mais: «Dispomos de um vasto 
programa de ‘Izertis nas Universidades’, que inclui di-
versas ações presenciais e ‘on-line’ de contactos com es-
tudantes universitários – enquanto finalistas ou ainda 
durante os cursos –, partilhando os valores da empre-
sa, abrindo o escritório a visitas externas e de conheci-
mento – mobilizando-os para a experiência das nossas 
várias áreas de negócio e oportunidades de carreira – ou 
de simples ‘networking’ e mentoria.» 
Paralelamente, a Izertis tem protocolos de colaboração 
com escolas técnicas e profissionais, que permitem atrair 
jovens estagiários em fase de término dos seus estudos 
e/ ou conclusão dos seus percursos pedagógicos, asse-
gurando uma ligação próxima à marca e à companhia.
No plano de profissionais séniores, mantém-se ativa em 
várias ‘networkings’ e encontros de profissionais de vá-
rias áreas, o que permite conhecer possíveis futuros cole-
gas antes mesmo de candidaturas ou abertura de vagas. 
«Somos membros/ associados de várias associações pro-
fissionais e plataformas que nos permitem interagir com 
uma comunidade ativa», salienta o responsável.
No processo de recrutamento e seleção, a empresa en-
volve, por regra, profissionais qualificados nas entrevis-
tas e ‘assessments’ – o que valoriza a experiência dos 
candidatos e os motiva a integrar a estrutura. Durante 
todo o processo, os possíveis futuros colegas podem 
contactar, a todo o tempo, os responsáveis máximos da 
empresa, obtendo diretamente ‘feedback’ e ‘follow-up’ 
da sua situação de candidatura.
A empresa tem sido elogiada precisamente «pelo seu 
esforço relacional e de ‘feedback’ durante estes proces-
sos, que na generalidade das organizações, tende a ser 
moroso ou difícil – ou mesmo sem a existência de efetivo 

O percurso de 
desenvolvimento 
na Izertis, 
comenta o diretor 
de recursos 
humanos em 
Portugal, Nuno 
Nogueira, «é 
acompanhado 
pelas melhores 
práticas na 
avaliação de 
desempenho
e de um sistema 
abrangente de 
compensações
e benefícios».

www.izertis.com/pt
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‘feedback’», assinala Nuno Nogueira, para logo acrescen-
tar: «O nosso ‘on-boarding’ inclui não apenas a entrega 
de equipamento de trabalho mas também sessões de 
conhecimento sobre a organização, diversas formações 
em regime de acesso remoto – sobre a entidade, segu-
rança, saúde e bem-estar, entre outras; mobilizando um 
‘concierge’ interno que os acompanha nesse processo 
para todas as necessidades que possam ter numa pri-
meira fase e até à sua integração operacional na respe-
tiva equipa.»
Durante o percurso de desenvolvimento profissional 
e de carreira, as pessoas da Izertis têm acesso a opor-
tunidades de formação e de crescente intervenção e 
presença em projetos de maior complexidade, sendo 
promovida a sua progressão e a valorização interna e 
externa junto de clientes e parceiros. Por vezes, sucede 
inclusive a sua integração em clientes finais, alguns anos 
depois. «Este percurso de desenvolvimento» – comenta 
o diretor de recursos humanos – «é acompanhado pelas 
melhores práticas na avaliação de desempenho e de um 
sistema abrangente de compensações e benefícios.»
Tem havido poucas saídas da empresa, e por regra 
quando sucedem, assinala Nuno Nogueira, «o processo 
é acompanhado proactivamente, procurando mobilizar 
flexibilidade em ‘timings’ de saída – conforme os objeti-
vos profissionais – e compreender, em conjunto, os mo-
tivos da mesma». São processo que tendencialmente de-
correm de um aproveitamento do mercado da elevada 
capacidade de formação técnica especializada de que 
a empresa dispõe, mantendo-se o contacto ativo com 
esses ‘alumni’ ao longo do tempo e existindo até refe-
renciações de projetos e clientes feitos por estes pouco 
tempo depois. 

 EQUILÍBRIO ENTRE VIDA PESSOAL E TRABALHO

Os colaboradores da Izertis dispõem de um regime livre e flexível de trabalho hí-
brido, adaptado às suas necessidades e enquadramentos profissionais e de equi-
pas, permitindo-lhes assegurar a gestão funcional da sua vida pessoal e familiar a 
par dos compromissos laborais. 
«Práticas como relógio de ponto, verificação de tempos de trabalho de forma ana-
lógica ou inflexibilidade na gestão das rotinas profissionais e dos projetos a seu 
cargo são inexistentes na nossa organização», partilha Nuno Nogueira, salientan-
do que «o mesmo sucede com a prática reiterada de horas extra que, igualmente, 
está longe de qualquer realidade que possamos viver». Mais: «Os nossos profis-
sionais organizam o seu trabalho e respetivos resultados a alcançar com as suas 
equipas e líderes operacionais e de negócio, ajustando eventuais compromissos 
a necessidades pessoais e familiares prioritárias.»
Ou seja, a empresa promove ativamente uma cultura de responsabilidade que 
proporciona um ADN orientado para resultados, alcançados de modo sustentável 
pelas suas pessoas, gerindo as suas agendas familiares e pessoais com os com-
promissos que devem assegurar. Aliás, assinala o diretor de recursos humanos, 
«dado o ‘core business’ da atividade – profissionais altamente qualificados –, nem 
o poderia ser de outro modo, caso contrário a rotatividade das pessoas seria mui-
to elevada – o que não sucede –, dada a sua elevada empregabilidade».
De igual modo os colaboradores têm acesso a múltiplas ações e iniciativas que os 
mobilizam para prática de desporto e/ ou apoio ao desenvolvimento de compe-
tências de resiliência e saúde mental, «tão imperativas nos dias de hoje», enfatiza 
Nuno Nogueira. E no âmbito do Izertis Club são realizadas várias iniciativas de va-
lorização do Dia do Pai, da Mãe, da Criança e outras ofertas que evidenciam a valo-
rização dada pela empresa à componente familiar e a um estilo de vida saudável 
e balanceado. O mesmo sucede nas compensações e nos benefícios, nos quais se 
incluem elementos como ‘vouchers’ creche ou educação que reforçam a cultura 
organizacional da empresa nestes domínios.
Ainda via Izertis Club, há protocolos relacionados com a atividade desportiva, 
através dos quais os colaboradores podem ter acesso a condições vantajosas.
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McDonald’s Portugal

Texto: Redação human Fotos: DR

Suscitar a paixão
dos colaboradores pelo 

seu trabalho

N a McDonald’s proporcionamos momentos 
bons e deliciosos, de forma simples e segu-
ra para todos, a partir dos mais de 190 res-
taurantes em Portugal. Contamos, para tal, 

com uma rede de parceiros que nos fornece produtos da 
mais alta qualidade, preparados e servidos pelos 9.500 
colaboradores que compõem as equipas McDonald’s, ge-
ridas na sua grande maioria por empresários portugue-
ses, os 44 franquiados da marca.» As palavras são de Sofia 
Mendoça, diretora de recursos humanos da McDonald’s 
Portugal, que assim apresenta a empresa, passando de-
pois a referir-se ao que destaca em termos de práticas 
de gestão das pessoas: «Definimos três áreas de atuação 
ligadas às nossas pessoas: Emprego Responsável, ou seja, 
a garantia de bem-estar que passa desde as condições de 
trabalho ao bom ambiente entre equipas; Empowerment 
& Desenvolvimento, já que trabalhar na McDonald’s é 
sinónimo de continuar a crescer, a nível pessoal e pro-
fissional, o que é encorajado por formação certificada, a 
possibilidade de um horário flexível, que permita a con-
ciliação de trabalho com vida pessoal ou outros projetos 
e ambições pessoais de cada um, e a implementação de 
um Programa Nacional de Bolsas de Estudo para apoio na 
frequência do Ensino Superior; e Diversidade, Equidade 
e Inclusão, pois somos uma porta aberta a todos e pro-
movemos locais de trabalho inclusivos, onde todos se 
sentem seguros, respeitados e valorizados.»
A responsável faz notar que na McDonald’s Portugal, uma 
vez que empregam muitos jovens entre os 18 e 25 anos, 
«torna-se imprescindível saber estar atento e responder 
às necessidades e expectativas de cada um». E adianta: 
«Temos procurado proporcionar, no nosso ambiente de 
trabalho, práticas e uma cultura que suscitem a paixão 
dos colaboradores pelo seu trabalho e que permitam, 
também, expressá-la no que fazem.» Anualmente, a em-
presa realiza o Inquérito Nacional de Satisfação, cujos 
resultados da edição de 2021 enchem de orgulho Sofia 
Mendoça e a sua equipa: «Mais de 93% referem ter na 
McDonald’s a oportunidade de desenvolver competên-
cias que podem usar no futuro. No que diz respeito às 
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 APOSTA NA FORMAÇÃO

A formação dos colaboradores é uma constante na McDonald’s Portugal. A em-
presa é certificada pela Direção Geral do Emprego e das Relações do trabalho 
(DGERT) e dispõe de um centro de formação próprio. Atualmente, disponibiliza 
mais de 12 cursos, correspondendo a mais de 250 mil horas de formação anuais, 
acessíveis a todos os colaboradores (escritórios e restaurantes). Dois cursos em 
destaque são o programa «Desenvolver o Líder que Há em Mim», destinado a 
assistentes de gerência, e «Leading Great Restaurants», dirigido a líderes de res-
taurante recém-promovidos ou com potencial de promoção a curto-prazo, com a 
variante «Leading Great Teams» para colaboradores da sede. Está também dispo-
nível a Academia de Gestão McDonald’s, o programa de gestão e liderança para 
gerentes de restaurantes e quadros da empresa, desenvolvido em parceria com a 
Nova School of Business and Economics (Nova SBE). 
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www.mcdonalds.pt

condições de trabalho, 93% destacam a flexibilidade de 
horários, 91% o ambiente amigável no local de trabalho 
e também 91% a formação e o desenvolvimento de com-
petências. Cerca de 90% têm orgulho em trabalhar na 
McDonald’s.»

Trabalhar na McDonald’s
A responsável fala do «futuro do trabalho, não só na res-
tauração como em todas as áreas», que «passa por fazer 
corresponder aos tempos atuais a imparável aceleração 
tecnológica, a necessidade de ambientes de trabalho 
seguros, inclusivos e com oportunidades de crescimen-
to na vida dos colaboradores». E deixa claro que na 
McDonald’s procuram que as políticas de recursos hu-
manos estejam sempre à frente daquilo que as pessoas 
que aí trabalham esperam.
Existem 10 funções num restaurante McDonald’s, estrutu-
radas em dois níveis distintos: equipa de funcionários e 
equipa de gestão. A equipa de funcionários é composta 
por funcionários e treinadores; a equipa de gestão, em 
sentido ascendente, tem coordenador de equipa, esta-
giário de gerência, assistente de gerência, subgerente e 
gerente de restaurante. Existem ainda três outras funções, 
a de assistente administrativo, assistente de ‘marketing’ 
e a de relações públicas. Para cada uma destas funções, 
explica Sofia Mendoça, «existe formação adequada, que 
para além da formação necessária à função, permite um 
crescimento na hierarquia do restaurante ao nível da pro-
gressão na carreira. A par das funções dos restaurantes, a 
sede contempla todas as estruturas que apoiam a rede de 

«O nosso com-
promisso en-
quanto empresa 
responsável é o 
de proporcionar 
oportunidades 
de primeiro em-
prego, mas tam-
bém de progres-
são, com base 
no mérito e no 
reconhecimento, 
sendo hoje mui-
tas as histórias 
de sucesso com 
a McDonald’s», 
partilha Sofia 
Mendoça, a dire-
tora de recursos 
humanos em 
Portugal.

restaurantes: os departamentos de Recursos Humanos, 
Operações, IT [Tecnologias de Informação], Desenvolvi-
mento, Marketing e Comunicação, entre outros.»
E «todos são bem-vindos na McDonald’s», refere a res-
ponsável. «Apostamos no desenvolvimento contínuo 
tanto de competências técnicas (‘hard skills’) como de 
competências comportamentais (‘soft skills’), pois acredi-
tamos que é essa junção que contribui para a motivação 
e a performance das nossas equipas. E ainda que cerca 
de metade dos mais de 9.500 colaboradores McDonald’s 
em Portugal tenham menos de 25 anos, temos orgulhosa-
mente diversidade entre equipas, com pessoas de todas 
as faixas etárias. As mulheres correspondem a 56% da 
força de trabalho. E encontram-se na McDonald’s pes-
soas de etnias e ‘backgrounds’ muito diversos.» Mais: «O 
nosso compromisso enquanto empresa responsável é o 
de proporcionar oportunidades de primeiro emprego, 
mas também de progressão, com base no mérito e no re-
conhecimento, sendo hoje muitas as histórias de sucesso 
com a McDonald’s. Desde quadros executivos que abra-
çaram carreiras internacionais na marca, colaboradores 
que cresceram connosco assim que iniciaram funções 
nos restaurantes e são hoje gerentes ou desempenham 
cargos na nossa sede, aos nossos franquiados, e até a 
quem optou por outros desafios profissionais, distinguin-
do-se na sua área. As oportunidades de carreira são uma 
realidade e orgulho-me de fazer parte da história de cada 
um dos nossos colaboradores e do seu crescimento», 
partilha Sofia Mendoça.

Bons vizinhos
Destaque ainda para um compromisso que existe na 
McDonald’s: «Sermos relevantes e ativos, como bons vizi-
nhos, em todos os lugares onde estamos, não só dedican-
do tempo e recursos a quem mais precisa, como também 
cuidando, preservando e escrevendo uma história mais 
sustentável para as comunidades do presente e do futu-
ro», partilha a responsável, adiantando ainda: «Por um 
lado, cada restaurante apadrinha pelo menos uma insti-
tuição local na comunidade em que está inserido, para 
além de, a nível nacional, todos os restaurantes e equipas 
apoiarem os projetos da Fundação Infantil Ronald McDo-
nald, da qual a McDonald’s é o principal mecenas. Tam-
bém nos momentos de necessidade, garantimos o apoio 
a catástrofes e emergências nacionais, como é exemplo 
a doação de bens alimentares e a oferta de refeições no 
contexto da pandemia de Covid-19.» Mais: «Por outro 
lado, e alinhando o nosso mercado com o posicionamen-
to internacional, implementamos medidas na área da 
sustentabilidade ambiental que contribuem para a con-
cretização dos compromissos globais que subscrevemos: 
garantir 100% de embalagens provenientes de fontes re-
nováveis, recicladas ou certificadas, até 2025; assegurar 
a reciclagem das embalagens McDonald’s em 100% dos 
restaurantes nacionais, até 2025; e reduzir em 36% as 
emissões de gases de efeito de estufa em restaurantes e 
escritórios, até 2030.» 
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Mind Source

Texto: Redação human(1)

A experiência de criação
da plataforma Upreciate

E ste ano a consultora Mind Source lançou no 
mercado uma plataforma dirigida a profis-
sionais da área de recursos humanos (RH), 
denominada Upreciate. Neste artigo, apre-

sentamos a plataforma, que entendemos como ver-
dadeiramente potenciadora de boas práticas RH nas 
organizações.
De assinalar que esta consultora tecnológica tem 15 
anos de experiência e presta serviços profissionais de 
consultoria no domínio da gestão da informação. Estes 
serviços estão divididos em quatro grandes centros de 
competências: Business Insights; Web & Mobile Apps; 
Project & Program Leadership; Product Strategy & Deve-
lopment. Mas vejamos a plataforma Upreciate.

Um mundo em mudança
São evidentes as grandes mudanças no contexto la-
boral, impulsionadas pela pandemia de Covid-19, que 
tornaram o teletrabalho uma realidade e impactaram 
os níveis de ‘engagement’ dos colaboradores. O ano de 
2021 ficou conhecido como o ano da Grande Demissão 
(The Great Resignation), com números recorde de 47,8 
milhões de trabalhadores a deixarem voluntariamente 
os seus empregos. A PwC afirma que a Grande Demis-
são não está perto de estar terminada e estima que 
2022 termine contabilizando-se 20% de demissões a 
nível mundial.

BOAS PRÁTICAS

A Mind Source, que desenvolveu
a plataforma Upreciate, enfrenta
os mesmos desafios de tantas outras 
empresas: os desafios da atração
e da retenção de talento, e de manter 
elevados níveis de motivação
e ‘engagement’. www.mindsource.pt ©

 D
R

Há um ‘gap’ de perceção acerca do reconhecimento 
dos talentos: 90% dos ‘managers’ acreditam que o 
reconhecimento é dado na altura devida, mas ape-
nas 46% dos talentos concordam. Esta discrepância 
revela que existe de facto um sentimento de falta de 
reconhecimento. Ou porque apenas se dá reconhe-
cimento na avaliação anual de desempenho, o que 
claramente não é suficiente, ou porque há ações que 
passam despercebidas porque apenas as chefias são 
chamadas a reconhecer e os pares não são encoraja-
dos ou não têm mesmo forma de dar ‘feedback’ e de 
reconhecer os colegas. 
O reconhecimento tem um grande impacto na perfor-
mance dos talentos: aumenta a satisfação no trabalho, 
a produtividade, a resiliência e as relações laborais. 
Reduz ainda o stresse e a probabilidade de ‘burnout’. 
Uma cultura interna de reconhecimento gera um am-
biente de trabalho saudável, cooperativo e empático.
«Talentos satisfeitos, clientes satisfeitos» – este é o der-
radeiro impacto da satisfação das nossas pessoas. 
De acordo com a revista «Forbes», 79% dos colabora-
dores que deixam as organizações indicam a falta de 
reconhecimento como a razão para a sua demissão, 
sendo esta a principal causa das elevadas taxas de ‘tur-
nover’ dos colaboradores.

Uma nova solução
Foi a partir desta realidade que surgiu na Mind Sour-
ce uma nova solução, para empresas que têm os 
talentos no topo das suas prioridades. A platafor-
ma Upreciate permite às organizações criarem uma 
cultura de ‘feedback’ ágil, regular e espontâneo. Todos 
podem agradecer e reconhecer em qualquer altura e 
em qualquer lugar, mesmo remotamente, através de 
uma ‘app’ que está «sempre à mão».
Na consultora defende-se a democratização do reco-
nhecimento: o reconhecimento não tem de vir só de 
cima (‘top-down’), pelo contrário, o reconhecimento 
entre pares é muitas vezes até mais valorizado pelos 
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talentos. A componente social do reconhecimento pú-
blico presente na plataforma Upreciate tem um efeito 
muito positivo de celebração das conquistas em equi-
pa. Enriquecida com mecanismos de ‘gamification’ que 
tornam a experiência de utilização estimulante e au-
mentam o ‘engagement’, é a ‘app’ que vai transformar 
a forma como as pessoas agradecem e reconhecem, 
enquanto promove os valores da organização. 
Quer estimular o trabalho de equipa e a entreajuda? 
92% dos colaboradores são mais propensos a repeti-
rem um determinado comportamento depois de serem 
reconhecidos por ele. Faz sentido, não é?
A Mind Source, que desenvolveu a plataforma, en-
frenta os mesmos desafios de tantas outras empresas: 
os desafios da atração e da retenção de talento, e de 
manter elevados níveis de motivação e ‘engagement’. 
Com a consciência de que estes desafios são comuns a 
tantas outras empresas, transversais a vários sectores, 
apostou no desenvolvimento da plataforma Upreciate 
para que todos dela possam usufruir.
A plataforma é um produto SaaS (Software as a Servi-
ce) com uma grande flexibilidade de parametrização, 
de forma a incorporar os valores de cada organização.
De referir que na gama dos produtos SaaS, a Mind Sour-
ce pretende apoiar as empresas com soluções ágeis e 
prontas a utilizar: Upreciate e também Omnichannel 
Insights 360 são exemplos disso.
A consultora conta com 200 colaboradores, tendo a 
sede em Lisboa e um escritório no Porto. 

(1)Com Mind Source

A plataforma Upreciate permite 
às organizações criarem uma 
cultura de ‘feedback’ ágil, regular 
e espontâneo. Todos podem 
agradecer e reconhecer em 
qualquer altura e em qualquer 
lugar, mesmo remotamente, através 
de uma ‘app’ que está «sempre
à mão».
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Samsys

Valorizar o bem-estar
da equipa

C onsultora especializada no sector de tecno-
logias de informação e comunicação, com 
mais de duas décadas de história e sediada 
no distrito do Porto, a Samsys é liderada por 

Samuel Soares e Ruben Soares. Nasceu no quarto dos 
dois irmãos, na casa dos pais, que não tinha garagem 
própria. Corria o ano de 1997, quando ambos escolhe-
ram levar os valores de casa para um local a que tam-
bém chamariam lar. Para Ruben Soares e Samuel Soa-
res, o foco não está em extrair trabalho do colaborador, 
mas em contribuir para a felicidade do ser holístico que 
é o ser humano. Preocupados em fazer parte da engre-
nagem do bem-estar genuíno, os dois administradores, 
que trabalham com computadores, não veem a equipa 
como uma máquina cerebral.
Ao longo dos anos, a empresa especializou-se em 
consultoria de gestão, engenharia de sistemas, comu-
nicação, ‘marketing’, desenvolvimento, ‘web’ e ainda 
assistência e suporte. A sua missão é ajudar os clientes 
de modo a aumentarem a eficiência e a produtividade 
das suas empresas através do estudo, do desenvolvi-
mento e da implementação de soluções tecnológicas 
contínuas, ajustadas e personalizadas, que potenciem 
o crescimento mútuo e gerando, por sua vez, valor para 
os seus colaboradores e para a sociedade em geral.
Samuel Soares assinala que «na Samsys são vários os 
fatores que tornam os colaboradores felizes e mais pro-
dutivos». E explica: «O que mais contribui para isso é a 
envolvência. Amarmos o que fazemos é fundamental, 
identificarmo-nos com os valores da empresa, estarmos 
em sintonia e trabalharmos com bom ambiente, lutar-
mos pelo mesmo objetivo, é o que nos direciona para 
aonde queremos chegar. Por isso, a valorização do bem-
-estar da equipa é natural e faz parte das nossas ações 
diárias. É necessário termos presentes as necessidades 
de cada um enquanto ser individual e da equipa e es-
tar atento a sinais que possam desvirtuar os valores da 
equipa, por isso semanalmente os líderes reúnem-se 
e são apresentadas situações neste âmbito para que 
possam ser resolvidas com a devida importância. Saber 
escutar é primordial para o bem-estar da equipa e para 
percebermos o que valoriza. Para esse efeito, temos vá-

Texto: Redação human

A Samsys é liderada por Samuel Soares 
e Ruben Soares. Nasceu no quarto dos 
dois irmãos, na casa dos pais, que não 
tinha garagem própria. Corria o ano de 
1997, quando ambos escolheram levar 
os valores de casa para um local a que 
também chamariam lar.
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rios métodos onde cada um pode deixar uma sugestão 
de melhoria, anónima ou não, algo que gostasse de alte-
rar ou implementar seja em que área for: um bem, um 
procedimento, uma ação ou atitude… Estas sugestões 
são trimestralmente analisadas em sede de liderança 
e respondidas em formato de ata por ‘e-mail’ a toda a 
equipa. Aí, informamos das decisões tomadas: se é pos-
sível, se não… se faz sentido no imediato ou se teremos 
de aguardar por algum motivo.»
Por sua vez, Ruben Soares partilha: «Acreditamos que 
o equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional 
dos nossos colaboradores contribui para a felicidade 
dos mesmos e para o seu grau de produtividade. Para 
tal, os horários são flexíveis, dando oportunidade para 
que possam deixar o trabalho quando têm assuntos 
pessoais a tratar, como consultas, ou quando têm de 
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ir buscar os filhos à escola. Outras iniciativas imple-
mentadas são a participação dos familiares em deter-
minados eventos da empresa e o protocolo com uma 
farmácia onde os colaboradores têm 10% de desconto 
e entrega gratuita nas nossas instalações, o que auxilia 
na gestão do tempo de cada pessoa. De referir também 
que temos medidas previstas em situações especiais, 
como aniversários ou se existir algum momento como o 
casamento ou o nascimento de um filho. O dia de ani-
versário é oferecido, ou a fase é assinalada com remu-
nerações especiais. Desta forma, trabalhamos também 
a motivação da equipa.»
Na Samsys, há planos de avaliação de desenvolvimen-
to da carreira que são desenvolvidos com os colabora-
dores em reuniões de Plano de Avaliação de Desenvol-
vimento do Colaborador e preenchimento dos questio-
nários. Avalia-se o caminho feito e o que é necessário 
para que cada colaborador e a Samsys sintam que exis-
te uma boa sinergia capaz de motivar e permitir que a 
empresa contribua de um modo eficaz nas expectati-
vas e nos sonhos de cada um. Tanto podem existir pré-
mios como uma redefinição de desenvolvimento pro-
fissional. Como empresa de tecnologias da informação 
(TI), prima por ter ‘hardware’ de última geração, bem 
como condições ergonómicas de trabalho. Tem ainda o 
cuidado de planear atividades de ‘team building’, que 
fomentam o trabalho de equipa.
Ruben Soares comenta ainda: ««Sabemos que o tempo 
que passamos no local de trabalho é muito, e a pensar 
no bom ambiente entre todos criou-se uma iniciativa, 
que denominámos Block H20, que ocorre maioritaria-
mente às sextas-feiras, na área social das nossas instala-
ções, e que consiste num convívio com as pessoas que 
se encontram nesse dia na empresa. Outras atividades 
realizadas na Samsys e que nos dão conta do ambiente 
existente ocorrem regularmente por iniciativa própria 
de cada ajudador e consiste em brindar um colega com 
um ‘post-it’ motivacional e de apreço; outra atitude de-
monstrativa são os bens alimentares trazidos pelos co-
laboradores e colocados na área social para partilha de 
todos. Temos ainda jogos na mesa de matrecos e conso-
la e uma biblioteca bem recheada, na área de lazer da 
empresa, de modo a que os colaboradores possam re-
laxar e, ao mesmo tempo, relacionar-se com os colegas. 
Reparamos ainda que o quadro de ‘clipping’ serve de 
pretexto para que as pessoas, enquanto estão a tomar 
café, comentem temas trazidos pelo quadro, pelo que 
concluímos que acaba por também promover a comuni-
cação e a interação. Organizamos ainda um almoço de 
fim de ano, em que para além do convívio preparamos 
um vídeo cómico que é apresentado, em primeira mão, 
à equipa. E existem datas marcadas por uma surpresa 
feita à equipa, seja ou não uma data especial, nomea-
damente no aniversário da empresa, no verão, no São 
Martinho, por exemplo. E temos acordo para entrega de 
fruta fresca todos os dias nas nossas instalações, café, 

 «DDC – DIA DO CONHECIMENTO»

Na Samsys a responsabilidade social começa na atitude perante o acolhimento 
de grupos de estágios e ações formativas. O número de conversões de estágios 
em colaboradores efetivos tem sido notório, sendo que há pessoas que passaram 
por estágios e que agora são líderes de equipa. Neste seguimento, o maior even-
to anual formativo organizado pela Academia Samsys intitula-se de «DDC – Dia 
do Conhecimento». É considerado um dos eventos mais influenciadores a nível 
nacional e o maior evento gratuito de desenvolvimento pessoal e profissional em 
Portugal. É aberto a toda a sociedade, sendo direcionado essencialmente para 
‘chief executive officers’ (CEOs), empresários, gestores de topo, quadros de dire-
ção, líderes, especialistas de recursos humanos e todas as pessoas que queiram 
crescer pessoal e profissionalmente num dia inteiro motivacional.
O evento decorre num ambiente de convívio empresarial e com um ‘mindset’ po-
tenciador de parcerias e oportunidades de negócio, num dia inteiro de palestras, 
de boa energia, conhecimento, experiências inspiradoras e muito ‘networking’. 
O propósito é ajudar as empresas e as pessoas a crescer, a superar os desafios e 
a criar sinergias sustentáveis com o seu negócio. Os inscritos podem contar com 
um espaço de palestras, para partilha de conhecimento e experiências. Dia 7 de 
junho, 2023 no multiusos de Gondomar, haverá mais uma edição, para a qual são 
esperadas mais de 2.000 pessoas.

https://samsys.pt

água e sumo gratuitos e vários doces que os próprios 
elementos da equipa vão fazendo chegar no dia-a-dia.»

C.O.R.A.G.E.M.
Atualmente a Samsys conta com 59 «ajudadores», 
como assinala, espalhados pelo norte e pelo centro de 
Portugal. A empresa valoriza pessoas que se identifi-
quem com os seus valores (C.O.R.A.G.E.M.): Competen-
tes; Objetivos; Responsáveis; Ajudadores; Genuínos; 
Empenhados; Motivadores. «Este são os nossos valo-
res, e ajudar está no nosso ADN», diz Samuel Soares, 
para logo acrescentar: «As ‘soft skills’ assumem particu-
lar importância, porque é com os valores intrínsecos de 
cada um que traçamos o caminho que queremos que 
nos leve mais longe. As ‘hard skills’ levam-nos mais rá-
pido, mas é importante percebermos por onde e como 
queremos ir.»
Numa última nota, o administrador refere ainda: «In-
serida numa visão estratégica de crescimento direcio-
nado às necessidades dos nossos clientes e focado 
na área das TI, ampliamos nos últimos meses a nossa 
capacidade de resposta, com a absorção de algumas 
empresas no mercado. Com a estratégia identificada, 
fomos capazes, em 2022, de potenciar e agilizar a ino-
vação em mais de 200 empresas no mercado nacional, 
com o incremento de soluções tecnológicas que temos 
para oferecer, aumentando a posição no sector. Con-
tinuaremos atentos a oportunidades de melhorar as 
nossas competências e o leque de soluções através 
da incorporação de empresas e profissionais que se 
identifiquem com a estratégia e a visão Samsys. Desta 
forma, disponibilizamos mais soluções que ajudam as 
empresas a crescer.» 
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Winsig

Texto: Redação human Fotos: DR

Uma forte cultura 
organizacional

A Winsig dedica-se à implementação do 
‘software’ de gestão PHC, do qual é o 
maior parceiro nacional. Após um proces-
so de levantamento de requisitos e ela-

boração de uma proposta adaptada às necessidades 
de cada cliente, configura o ERP PHC e desenvolve in-
ternamente, caso seja necessário, ‘add-ons’ que dão 
resposta às especificidades do negócio. Para dar su-
porte aos clientes, disponibiliza centros de operação 
e apoio em Lisboa, Leiria, Aveiro, Viseu, Porto, Funchal 
e Ponta Delgada.
Com 112 colaboradores de diferentes origens e géne-
ros, a empresa tem pessoas a partir dos 20 anos (que 
são integrados através dos programas de estágio) e 
até aos 60 anos, onde estão os seus consultores mais 
séniores. Os colaboradores estão distribuídos pelos 
sete centros operacionais, sendo Lisboa e Porto os 
que concentram o maior número, 38 e 31, respetiva-
mente. Em Aveiro são 18, em Leiria 13, em Viseu sete e 
nas regiões autónomas quatro. Ao nível do género, as 
equipas são bastante equilibradas e mistas, inclusiva-
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mente na direção da empresa.
Patrícia Soares, responsável de recursos humanos 
da Winsig, partilha que no último ano verificaram 
mudanças ao nível da contratação e da retenção de 
talento. «O limite geográfico deixou de existir com o 
trabalho remoto», explica. As empresas passaram a 
contratar profissionais de qualquer região do país 
ou mesmo além-fronteiras. Existem multinacionais 
que vêm a Portugal recrutar profissionais e oferecem 
condições muito competitivas em relação à realidade 
da maioria das empresas lusas. Esta investida tem 
levado a que haja escassez da mão-de-obra, princi-
palmente na área das tecnologias de informação (TI), 
onde é perfeitamente viável o trabalho remoto.

Acompanhar o crescimento do negócio
Na história da Winsig, há colaboradores que saíram 
da empresa e passado algum tempo acabaram por re-
gressar. «Na maioria das vezes este regresso tem um 
efeito bastante positivo, pois a passagem por outras 
realidades faz com que regressem com novas ideias e 
‘know-how’ que nos enriquecem», assinala a respon-
sável, acrescentando ainda: «O isolamento, a ausência 
de convívio entre colegas e a falta de uma cultura orga-
nizacional forte, uma das caraterísticas que diferencia 
a Winsig, são fatores que influenciam os níveis de en-
gajamento dos colaboradores e, portanto, muitas ve-
zes levam ao regresso dos profissionais às empresas 

Na história da Winsig, há 
colaboradores que saíram da empresa 
e passado algum tempo acabaram 
por regressar. «Na maioria das vezes 
este regresso tem um efeito bastante 
positivo, pois a passagem por outras 
realidades faz com que regressem com 
novas ideias e ‘know-how’ que nos 
enriquecem», assinala Patrícia Soares, 
a responsável de recursos humanos. www.winsig.pt
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com sede nacional. No caso da Winsig, a par da nossa 
cultura organizacional, tentamos sempre proporcio-
nar as melhores condições de trabalho e benefícios 
aos nossos colaboradores. A formação contínua, o se-
guro de saúde, a comparticipação em gastos escolares 
dos filhos ou até do ginásio dos próprios colaborado-
res, assim como a liberdade de escolha do formato 
de trabalho e muitas vezes até de horário, são alguns 
exemplos de cuidados que temos com vista a aumen-
tar a conciliação da vida pessoal com o trabalho.»
De maneira a acompanhar o crescimento do negócio, 
que tem conseguido manter ano após ano, a Winsig 
procura reforçar, em média a cada trimestre, a sua 
equipa de consultores séniores, aceitando candida-
turas para todos os seus centros de operação. «Sendo 
um processo contínuo e recorrente, podemos dizer 
que estamos sempre recetivos a receber candidatos 
com experiência no ‘software’ PHC», refere Patrícia 
Soares, assinalando ainda a aposta numa academia de 
estágios profissionais, que decorre uma vez por ano, 
onde recrutam cerca de 10 jovens recém-licenciados 
ou mestres, nas áreas de Gestão, Informática e Enge-
nharia Industrial. Ainda durante o primeiro trimestre 
do próximo ano, a Winsig irá disponibilizar informa-
ções no seu ‘site’ relativamente à academia de 2023. 

 A SOLUÇÃO HCM, DA PHC

Na Winsig, destaca Patrícia Soares, «os recursos humanos são valorizados, uma 
vez que uma das preocupações é o bem-estar e felicidade da equipa, já que cola-
boradores felizes são mais produtivos e trazem mais rentabilidade no desempe-
nho das suas funções». Neste sentido, a empresa tem vindo a implementar solu-
ções de otimização dos recursos humanos, face às novas exigências dos colabo-
radores e às necessidades da organização, nomeadamente o Human Capital Ma-
nagement (HCM) – «um conjunto de conhecimentos e estratégias especializadas 
na gestão da relação das pessoas com as organizações», explica a responsável.
Dentro do HCM, sobressai a solução da PHC para esta área, que contempla os 
módulos personalizáveis de Recrutamento, Carreiras, Vencimentos, Portal do 
Colaborador, Formação e Happiness, os quais utilizam para conhecer melhor os 
colaboradores e gerir processos como a avaliação de desempenho ou a gestão 
da formação.
O módulo Recrutamento permite monitorizar candidaturas e entrevistas, e até 
mesmo criar um portal do candidato – onde é possível dar ‘feedback’ às candi-
daturas, enviar ‘e-mails’ automáticos do processo, perceber qual o tempo médio 
de recrutamento, a evolução do número de candidatos, a eficácia das entrevistas 
e a adesão às vagas. Isto torna o recrutamento mais fácil, tanto para o Departa-
mento de Recursos Humanos, como para os próprios candidatos, ao longo do 
processo.
Por outro lado, o módulo Carreiras permite ter um sistema de avaliação de de-
sempenho a 360 graus que, juntamente com o módulo Formação, oferece um 
sistema integrado com vista ao desenvolvimento dos colaboradores e que ajuda 
a encontrar formas de fazê-los crescer dentro da empresa. 
Através do módulo Vencimentos, efetuam o processamento salarial e tratam de 
questões administrativas como aprovação de férias ou faltas. Já o Portal do Cola-
borador, concede autonomia às pessoas para as próprias fazerem a gestão dos 
seus registos, como por exemplo as despesas.
Patrícia Soares refere ainda o módulo Happiness, «uma mais-valia para estar 
mais próximos dos colaboradores e retê-los». Com este módulo «podemos fazer 
uma gestão das suas necessidades e elaborar o plano de carreira – o que nos 
permite responder de forma mais ágil a questões que sempre existiram, mas para 
a qual não tínhamos uma solução pensada especificamente», partilha. 
Para a responsável, «o HCM do PHC veio facilitar a gestão das pessoas, desde o 
momento em que são potenciais candidatos até à progressão na carreira». Trata-
-se de «uma solução integrada que abrange todas as áreas da gestão dos recur-
sos humanos, sendo «uma mais-valia para todas as empresas que pretendam or-
ganizar os seus processos e otimizar a gestão dos seus colaboradores», enfatiza, 
para logo concluir: «Devido à sua relevância, é também uma das nossas áreas de 
especialização nos serviços que disponibilizamos aos nossos clientes.»





T rata-se de mais de quatro dezenas de artigos 
assinados por profissionais de empresas e 
outras instituições cujas atividades são bas-
tante relevantes no nosso país e onde se des-

taca a gestão do capital humano, nas suas mais diversas 
vertentes. Estas partilhas são, no seu conjunto, como que 
um ponto da situação no que à gestão das pessoas diz 
respeito, e ao mesmo tempo – importa frisar – um convite 
para o futuro, porque apontam possibilidades, cenários, 
novas práticas, caminhos diferentes, soluções.
No fundo, do que aqui se trata é de pensar a gestão das 
pessoas nas nossas organizações, analisando, propondo, 
descobrindo, encorajando. Num universo tão fascinante, 
precisamente por envolver pessoas e a nobre atividade 
do trabalho, este Dossier Especial é um contributo que 
ultrapassa inclusivamente o mundo corporativo, pois diz 
respeito a todos nós enquanto sociedade. 

Pensar a gestão
das pessoas

Benefícios Extrassalariais; 
Coaching; Consultoria; Direito 
Laboral; Formação; Formação 

de Executivos; Outsourcing; 
Recrutamento; Saúde e Segurança 

no Trabalho; e Tecnologias de 
Informação. São as 10 áreas 

propostas para os artigos que 
compõem o principal destaque 

desta edição «Premium».
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Edenred

BENEFÍCIOS

F ruto do atual contexto socioeconómico, as 
organizações deparam-se hoje com um tri-
plo desafio que aflui na gestão de recursos 
humanos. 

Vivemos num mundo em que a inflação e a perda 
generalizada do poder de compra convivem com a 
dificuldade em contratar para funções específicas e a 
luta pelo talento. Atravessamos também um momen-
to em que as empresas se debatem com uma pressão 
crescente sobre os custos, resultado dos constrangi-
mentos nas cadeias de abastecimento.
Perante este quadro atípico, os gestores de recursos 
humanos (RH) têm de encontrar caminhos para pro-
teger/ promover o bem-estar das pessoas, investir na 
atração e na motivação do talento, enquanto contri-
buem para metas de poupança a nível financeiro. 
Face à certeza de que o principal capital de uma em-
presa reside nas suas pessoas e que a sua primeira 
responsabilidade é para com elas, torna-se abso-
lutamente fundamental que as organizações assu-
mam o seu importante papel social. Quer isto dizer 
que as empresas devem tornar-se garantes de que 
os seus colaboradores têm, enquanto indivíduos, 
acesso a um conjunto de bens e serviços essenciais. 
Em primeiro lugar porque é dessa garantia que ad-
vém o bem-estar indispensável para o colaborador 
poder desempenhar devidamente as suas funções. 
Depois, porque o foco na experiência do indivíduo 
é cada vez mais uma prerrogativa dos RH, conforme 
dá conta a mais recente publicação da Gartner – «Top 
5 Priorities for HR Leaders in 2023» –, ao indicar que 
82% dos colaboradores afirmam ser importante que 
as empresas os vejam como pessoas e não apenas 
como trabalhadores.
A boa notícia é que há formas de apoiar, atrair e moti-
var os colaboradores que não são incompatíveis com 
os esforços de poupança. Como? Desenvolvendo um 
plano de benefícios que privilegie os vales sociais.
É precisamente em contextos de dificuldades acres-
cidas que os benefícios sociais fazem mais sentido, 
afirmando-se como a solução para dar resposta ao 
triplo desafio que os gestores de RH, e as organiza-
ções, enfrentam. 
Por estarem associados a vantagens fiscais para em-
presas e colaboradores, os vales sociais permitem 
aumentar o poder de compra das pessoas, com pou-
panças para as organizações. Além disso, assumem-
-se como mecanismos para tornar a proposta de valor 

Texto: Filipa Martins

Valorizar o mais importante

para o colaborador mais atrativa. É, no entanto, fun-
damental que os benefícios concedidos sejam ajus-
tados à realidade de cada indivíduo.
Com cinco gerações no mercado de trabalho, há que 
ter em conta uma complexidade acrescida. Se os be-
nefícios ao nível da saúde são valorizados por quase 
todos, há outros que estão dependentes da fase de 
vida. Quem tem crianças tendencialmente valoriza 
benefícios relacionados com a educação dos filhos, 
enquanto colaboradores mais jovens poderão va-
lorizar benefícios ao nível da formação e do desen-
volvimento. Já no caso dos mais velhos, serão bem-
-vindas, por exemplo, opções que lhes permitam 
também cuidar dos seus pais, que já estão em lares 
ou precisam de apoio domiciliário.
O segredo passa, cada vez mais, por disponibilizar 
soluções simples, mas abrangentes, que tenham 
flexibilidade para responder a esta diversidade, 
apoiando os colaboradores nas despesas que mais 
pesam no seu orçamento individual.
Atenta às tendências do mercado, a Edenred, como 
líder em benefícios sociais, continua a inovar e a ofe-
recer soluções ajustadas a todos os colaboradores e 
fáceis de gerir. Dispõe de uma oferta multibenefício, 
centrada em plataformas digitais únicas, com vales 
sociais para diversos fins: alimentação, infância, edu-
cação, formação, saúde e apoio social, bem como 
prémios e incentivos. 

https://edenred.pt
 Filipa Martins, Diretora Geral, Edenred Portugal
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de dificuldades 
acrescidas que os 
benefícios sociais 
fazem mais sentido, 
afirmando-se 
como a solução 
para dar resposta 
ao triplo desafio 
que os gestores de 
recursos humanos, 
e as organizações, 
enfrentam. 
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Willis Towers Watson

BENEFÍCIOS

O bem-estar dos colaboradores é um 
fator chave para ajudar as organiza-
ções a alcançar e manter os melhores 
resultados. Desenvolver uma cultura 

de bem-estar pode ser uma vantagem competitiva 
na atração, no desenvolvimento e na retenção de 
talento, estimulando a evolução dos colaboradores e 
encorajando-os a darem o melhor de si.
O bem-estar dos colaboradores é multifacetado, sen-
do quatro as principais dimensões: física, emocional, 
financeira e social. Cada dimensão é única e interde-
pendente das restantes. O bem-estar começa com 
o indivíduo, mas depois de alcançado estende-se a 
toda a cultura da organização, à família e à comuni-
dade em geral.
Tanto a nível individual, como institucional, tem sido 
notório que atravessamos tempos de uma maior to-
mada de consciência da necessidade de cuidar da 
saúde no seu todo, não focando somente os aspetos 
do corpo físico e não isolando o indivíduo da sua 
envolvente social e profissional. Reconhece-se, tam-
bém, a importância de se intervir estratégica e proa-
tivamente no domínio da prevenção e da promoção 
da saúde no seu todo. Perante isto, as empresas têm 
vindo a chamar cada vez mais a si a responsabilida-
de de cuidar dos seus colaboradores, investindo em 
ações e/ ou programas mais elaborados de bem-
-estar, que possibilitem ao colaborador ter acesso a 
informação, os instrumentos ou serviços de resposta 
na perspetiva da prevenção e do tratamento.
No domínio da saúde mental, é igualmente crítico 
contribuir para a redução do estigma associado. Como 
tal, é importante investir nos conhecimentos e «ins-
trumentos» dados às lideranças e capacitá-las para 
gerirem os seus recursos em situações de «crise», o 
que, por sua vez, se revela fundamental no alcance de 
objetivos de retenção, melhoria de produtividade e 
redução do absentismo dos colaboradores.
O bem-estar financeiro é outra dimensão a ter aten-
ção. Os colaboradores encaram muitas vezes os seus 
empregadores como responsáveis pelo seu bem-
-estar financeiro e a forma como as empresas têm res-
pondido a esta expectativa evoluiu. Inicialmente, foi 
dada prioridade à remuneração digna e justa de todos 
os colaboradores. Depois, passámos para o modelo 
atual, em que as empresas disponibilizam benefícios, 

Texto: WTW Portugal

como seguros de vida e saúde e planos de pensões. 
O próximo passo, que muitas empresas já estão a dar 
como parte integrante das políticas ESG (Environmen-
tal, Social e Governance) é apoiar os colaboradores a 
desenvolverem a sua literacia financeira.
Um programa de literacia financeira devidamente 
estruturado, integrado com soluções tecnológicas 
e com os planos de benefícios existentes, tem um 
impacto real na forma como os colaboradores usu-
fruem e percecionam os benefícios disponibilizados 
pelo empregador. E as empresas beneficiam em ter 
colaboradores mais produtivos e com menos preo-
cupações financeiras, muitas vezes resultantes de 
elevados níveis de endividamento, baixos níveis de 
poupança e proteção familiar limitada.
Não menos importante é o bem-estar social. Este é 
um tema amplo, mas é especialmente importante de-
vido ao enorme impacto que tem nas organizações 
e nos seus negócios. Consiste em estar ligado, com-
preender como interagir bem com os outros e aceitar 
a diversidade, ser inclusivo, saber apoiar e colaborar, 
ser capaz de resolver conflitos com sucesso e de se 
adaptar à mudança.
Tempos livres, dias de folga, acesso a programas de 
apoio financeiro e saúde, ser ouvido, são todas ques-
tões impactantes. Ao incorporar o bem-estar social 
nas políticas, nos programas e nos benefícios da or-
ganização, está-se a ajudar a moldar a cultura inclu-
siva desejada e a impulsionar a melhoria da produ-
tividade. Isso resultará na retenção de talentos e em 
melhores resultados.
Vivemos uma nova era do trabalho, onde o bem-estar 
dos colaboradores é essencial para as empresas, no-
meadamente na atração e na retenção de talentos e, 
consequentemente, na produtividade e no negócio. 

Vivemos uma nova era
do trabalho, onde o bem-estar
dos colaboradores é essencial para 
as empresas, nomeadamente na 
atração e na retenção de talentos
e, consequentemente,
na produtividade e no negócio.

www.wtwco.com/pt-PT

As quatro dimensões do bem-estar
dos colaboradores e a sua importância nas empresas
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COACHING

ISPC

A ISPC – International School of Profes-
sional Coaching, lançou a 31 de outubro 
de 2022 o ‘coaching’ como disciplina 
nuclear de autoconhecimento aplicado. 

As bases científicas desta nova disciplina estive-
ram patentes na exposição «A Cosmic Journey from 
Alpha to Omega», a qual teve lugar no Porto, de 31 
de outubro a 1 de dezembro de 2022.
Este trabalho de investigação do presidente da 
ISPC, Viana Abreu, centrou-se na viagem à desco-
berta da Unidade da Criação do Universo e do Ho-
mem, iniciada em 1989.
Das muitas descobertas patentes nesta exposição, 
podemos destacar o «Mapa Integral da Criação», 
bem como a revelação da natureza da misteriosa 
constante física, «Alpha».
O ‘coaching’ como disciplina de autoconhecimento 
aplicado traduz uma disciplina transversal, levada 
à população em geral, desde a infância, significan-
do uma nova forma de viver, alicerçada no autoco-
nhecimento das dimensões física, psicológica, bio-
lógica, da dinâmica da vida e do mundo.
Esta abordagem permite uma ligação direta à 
educação, ao desporto, às empresas, à cultura, 
ao terceiro sector, assumindo a responsabilidade 
coletiva por um futuro centrado na humanidade, 
assegurando que estamos a caminhar para um de-

Texto: Fátima Matos/ Viana Abreu

O ‘coaching’ como disciplina
de autoconhecimento aplicado

senvolvimento sustentável.
É fundamental, neste momento que vivemos, estar-
mos conscientes da urgência de equilibrar o digital 
e o humano, como tão bem nos alerta Klaus Schwab 
(fundador e presidente executivo do Fórum Econó-
mico Mundial) no seu livro «A Quarta Revolução 
Industrial». «A quarta revolução industrial tem o 
potencial de robotizar a humanidade, e assim com-
prometer as nossas fontes tradicionais de significa-
do – trabalho, comunidade, família, identidade.»
O ‘coaching’ deixa de ser visto como uma moda 
e assume um papel crucial de disciplina de auto-
conhecimento aplicado, constante nos currículos 
das escolas, possibilitando às gerações viver de 
uma forma mais consciente, feliz, inspirada e com 
propósito ativado, compreendendo, desde muito 
cedo, qual o contributo que cada um tem na sua 
própria vida, deixando a atitude de vítima para 
assumir a atitude de criador responsável da sua 
realidade.
A esta nova disciplina chamamos ‘coaching’ 5.0, 
espelhando a real criação de valor, colocando as 
pessoas em primeiro lugar, capacitando-as e lem-
brando-as de que são a tecnologia principal, com 
um potencial ilimitado de criatividade, superação, 
interligação, cooperação, criação, inspiração, cone-
xão e consciência.
‘Coaching’ 5.0 é a disciplina que traz um novo olhar, 
agregando ao exterior o olhar interior, do autoco-
nhecimento, revelando talentos, aptidões, capaci-
dades, missão, propósito e sentido. Este olhar por 
inteiro traz, a cada pessoa, mais entusiasmo, paz, 
equilíbrio e motivação.
Pessoas felizes desempenham melhor os papéis 
que têm nas diferentes dimensões da existência 
humana.
Reativa-se uma maior presença, maior capacidade 
de escuta, relações interpessoais mais saudáveis e 
cooperantes, maior conexão entre as pessoas. 
A ISPC está a alargar e a reforçar a sua presença no 
mercado português, em Angola, no Brasil, em Ingla-
terra e na Suíça, disponibilizando novos progra-
mas, para levar esta disciplina a um cada vez maior 
número de pessoas. 

www.ispcoaching.com

 Fátima Matos, Vice-presidente, ISPC; 
Viana Abreu, Presidente, ISPC
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COACHING

Lead & Coach 

S empre presente nas muitas reflexões e 
debates em academias, e em fóruns sobre 
pessoas em todo o mundo, uma aborda-
gem ao tema apaixonante da Liderança 

resulta facilmente em múltiplos ângulos de aborda-
gem a perder de vista, não sendo possível de conter 
nas fronteiras deste espaço de partilha. 
Contudo, um ângulo clássico sobre o tema seria o 
inatismo da Liderança. Até que ponto certos traços 
de personalidade favorecem o sucesso de um líder? 
Esse tal «carisma», tão fascinante, místico e magné-
tico conceito. Ou, por outro lado, em que medida 
a famigerada teoria das 10.000 horas, de Anders 
Ericsson, nos permite, aos dias de hoje, olhar para a 
Liderança como uma competência que pode ser de-
senvolvida ou adquirida? Para Ericsson, muitas das 
características que outrora acreditávamos refletir 
um talento inato são na realidade resultado de uma 
prática consistente ao longo do tempo. 
Pois bem, o ‘coaching’ de executivos é hoje a práti-
ca mais consistente, individualizada e ajustada à 
medida, no que concerne ao portefólio de soluções 
de desenvolvimento das lideranças. De acordo com 
um estudo recente, o ‘executive coaching’ registou a 
nível global uma evolução de 33% face aos últimos 
cinco anos, compreendendo todo um universo de 
‘managers’, executivos ou ‘C-suite leaders’. O seu 
crescimento é inequívoco.
Mas o ‘coaching’ a nível executivo contém os seus as-
petos diferenciadores, o que o distingue das demais 
modalidades. Os principais quatro aspetos a ter em 
conta, quando se trata de selecionar um ‘executive 
coach’ são: 
i) A experiência organizacional – O ‘coach’ deve-

Texto: Sérgio Cabral

rá ter uma visão sistémica muito consolidada das 
organizações, compreendendo as suas interações, 
as suas vivências, assim como as suas lideranças. 
O ‘coachee’ está inserido num contexto funcional e 
organizacional, que importa ter sido experienciado 
pelo ‘coach’, em todas as suas dimensões essenciais, 
com especial destaque para a dimensão estratégica.
ii) A senioridade – Um percurso consolidado traz 
ao ‘coach’, além de conhecimento, maturidade. A 
maturidade profissional e emocional é um fator 
essencial no estabelecimento de uma relação de 
‘rapport’, ainda mais se estivermos a considerar um 
nível de ‘top management’. 
iii) A forte componente comportamental – Além 
de uma forte orientação para pessoas, são funda-
mentais uma diversidade de competências muito 
consistentes no que diz respeito à área comporta-
mental, na sua dimensão mais técnica. 
iv) A credibilidade – A credibilidade do ‘coach’ é 
um fator primordial, ainda mais quando falamos da 
gestão de topo. A credibilidade gera confiança, ele-
mento central na relação entre ‘coach’ e ‘coachee’. O 
histórico profissional do ‘coach’, assim como a sua ca-
pacidade de transmitir solidez durante o processo, 
são fundamentais para o êxito da relação e, por sua 
vez, do programa.
Em suma, poderemos concluir que estes são os pon-
tos críticos que fazem o ‘raising the bar’ e que devem 
ser tidos em conta. Naturalmente, associados a um 
programa estruturado, metodologicamente eficaz e 
focado em objetivos concretos.
Sobre o tema da Liderança, reconheceremos segu-
ramente uma evidência. É o patamar «charneira» 
que molda e marca a dinâmica das organizações, 
que funde a sua cultura, que inspira e marca as suas 
pessoas. Que as entusiasma e fideliza. Que as atrai a 
fazer melhor.  Dito isto, a preparação das lideranças 
para uma gestão em ambientes mutáveis, nesse fu-
turo que já chegou, será cada vez mais uma grande 
diferenciação competitiva num mundo BANI (‘brittle, 
anxious, nonlinear and incomprehensible’), no qual 
todos vivemos. 

O ‘coaching’ de executivos é 
hoje a prática mais consistente, 
individualizada e ajustada 
à medida, no que concerne 
ao portefólio de soluções de 
desenvolvimento das lideranças.

 Sérgio Cabral, Partner, L&C – Lead & 
Coach

www.leadycoach.com
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Solução distintiva para as lideranças

Os aspetos diferenciadores
do ‘executive coaching’



PUB



46 NOVEMBRO | DEZEMBRO 22

COACHING

N a realidade, o ‘coaching’ é o mais po-
deroso processo de desenvolvimento 
pessoal e profissional. Porém, surgem 
sinais preocupantes… Por um lado, já 

há vários anos que a palavra ‘coaching’ tem sido utili-
zada como ‘branding’ comercial de muitas coisas que 
pouco ou nada têm a ver com ‘coaching’. 
Por outro lado, o ‘coaching’ teve um impacto alta-
mente positivo nas organizações, o que se tornou 
atrativo para o surgimento de cursos, «certificações» 
e associações que prometiam êxito e dinheiro fácil a 
quem a elas aderisse. Nos últimos anos assistiu-se a 
um ‘boom’ dessas ofertas. Na realidade, muita gente 
foi atraída e desiludida porque, na prática, ser ‘coach’ 
profissional integra um conjunto de competências, 
experiência profissional e princípios éticos que não 
se obtém num simples curso ou numa qualquer «cer-
tificação». Involuntariamente, com o seu insucesso, 
estes têm contribuído para o atual estado de coisas. 
Em boa verdade, hoje Portugal tem excelentes 
‘coaches’, livros e cursos de muita qualidade, mas 
ainda abundam ofertas de prestação de serviços 
de ‘coaching’ e de cursos de qualidade assumida-
mente duvidosa. Por outro lado, basta fazer uma vi-
sita aos motores de busca ou às redes sociais para 
verificar a quantidade de pessoas que se intitulam 
e falam na qualidade de ‘coaches’, sem possuírem 
o mínimo de requisitos para tal, dando origem a ca-
ricaturas lamentáveis.
A história tem-nos demonstrado que o mercado cos-
tuma ser implacável e, com o tempo, separa o trigo 

Texto: João Catalão/ Ana Teresa Penim

YouUp

Repensar o ecossistema do ‘coaching’

do joio. Porém, também nos diz a experiência que o 
mercado se retrai sempre que se sente baralhado ou 
defraudado.
Na realidade, o tempo vai passando e constatamos, 
com preocupação, um número crescente de profis-
sionais e de empresas que se consideram defrauda-
dos por intervenções denominadas de ‘coaching’, 
bem como de pseudo programas de formação e de 
«certificações» em ‘coaching’. Já experienciámos si-
tuações em que empresas nos pedem para intervir-
mos na qualidade de ‘coaches’, mas para não referir-
mos a palavra ‘coaching’ na nossa proposta…
As principais organizações que representam o ‘coa-
ching’ em Portugal, apesar de já sensibilizadas e mo-
bilizadas no sentido de esclarecer o mercado, defen-
der formações, boas práticas e códigos de ética que 
dão suporte à atividade dos ‘coaches’ profissionais, 
precisam de fazer mais e melhor. 
Há que ter coragem, pragmatismo, de forma mais in-
cisiva e próxima do mercado, para acelerar a clarifica-
ção e a separação do trigo do joio. 
Os ‘coaches’ profissionais, para além de deverem 
continuar a investir na sua formação contínua de for-
ma a se manterem ‘up to date’, também devem refor-
çar os níveis de coesão e partilha. 
As associações de ‘coaching’ profissional e ético têm 
de ser mais incisivas, criativas e unidas na defesa da 
atividade. 
Os clientes devem reforçar os critérios de escolha, 
para continuarem a usufruir deste poderoso proces-
so de desenvolvimento profissional e humano.
Os ‘media’ têm também um papel importante nesta 
luta, deixando de dar eco a figuras ligadas a estraté-
gias de «outras vidas», que utilizam a palavra ‘coa-
ching’ apenas como forma de autopromoção, bara-
lhando o mercado e também, obviamente, afetando 
a reputação desses mesmos ‘media’. 
Do nosso lado, como já fazemos há mais de duas 
décadas, continuaremos a disponibilizar o nosso 
‘know-how’ internacional e recursos, em prol do 
paradigma de ‘coaching’ profissional e ético, em que 
acreditamos. 
Tratando-se de uma atividade relativamente recente, 
que ainda não tem capacidade de se defender por 
si só, e assistindo-se a um contexto particularmente 
desafiador, que exige a transformação coletiva, de-
fender o ‘coaching’ profissional e ético é uma questão 
de cidadania.  

https://youup.pt

 João Catalão e Ana Teresa Penim, 
Thinking Partners e Co-fundadores, 
YouUp – The Coaching & Mentoring 
Company
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F oi com satisfação e entusiamo que Alice 
e Francisco se encontraram no balcão de 
acreditação da conferência.
Era a primeira vez nos últimos anos que 

ambos participavam presencialmente num evento 
desta natureza, tendo o encontro sido efusivamente 
festejado por ambos.
Alice e Francisco são gestores de empresas de suces-
so, conhecidos de longa data.
Mais extrovertida, Alice começou de imediato a par-
tilhar a sua experiência e as preocupações que a 
trouxeram a este evento.
Como durante o período de isolamento social os 
colaboradores da sua empresa demonstraram um 
bom desempenho, decidiu que cada uma das suas 
pessoas poderia escolher o regime de trabalho que 
mais lhe conviesse. A maioria das pessoas optou por 
um regime híbrido, com alguns dias de trabalho no 
escritório e outros remotos, tendo algumas preferido 
trabalhar apenas remotamente e um número menor 
exclusivamente presencialmente.
Apesar desta flexibilidade para ir ao encontro das 
preferências individuais, a Alice tem dificuldade em 
entender o crescente número de saídas, especialmen-
te de colaboradores com uma menor antiguidade.
Francisco escutou-a com atenção e alguma perple-
xidade, confidenciando a Alice que sente a mesma 
questão, apesar de ter imposto um regresso ao tra-
balho presencial, não permitindo trabalho remoto.
O facto de ter as suas pessoas longe de si durante a 
pandemia gerou-lhe bastante desconforto por não 
sentir ter tudo sob controlo, pelo que é algo que não 
quer repetir.
Estava convencido de que as suas pessoas iam 
abandonando a empresa por preferirem trabalhar 
remotamente; mas sendo o contexto de Alice com-
pletamente diferente, o resultado era idêntico.
Ambos procuravam nesta conferência respostas 
para a sua questão: como aumentar a taxa de reten-
ção das suas pessoas?
No atual mundo do trabalho, em sectores em que a 
presença física não seja essencial, muitas pessoas 
tomaram consciência de que podem ser tão ao mais 
produtivas a trabalhar remotamente, conseguindo 
um maior equilíbrio na sua vida fruto da redução 
dos tempos de deslocação e da maior flexibilidade 
de gestão de horários.

Ao não reconhecer esta realidade, não estando dis-
ponível para adaptar o seu estilo de gestão a este 
contexto, Francisco vai ter mais dificuldade não só em 
reter as suas pessoas, mas também em atrair novas.
A prazo, arrisca-se a perder os melhores elementos 
da sua equipa.
Mas então e o caso de Alice? 
Deu toda a flexibilidade e sente as mesmas dificul-
dades.
O caso de Alice parece semelhante ao de Francisco, 
mas apenas à superfície.
Alice perde principalmente colaboradores com me-
nor antiguidade, tendo, no entanto, uma boa capaci-
dade de atração de novos colaboradores.
O aspeto a que Alice não tem estado a dar a aten-
ção necessária é a criação de mecanismos para que 
aqueles que chegam de novo à organização criem o 
vínculo emocional e o espírito de pertença que os 
leve a preferirem ficar em vez de sair.
Para serem bem-sucedidas no atual contexto, as 
organizações têm de conseguir dar resposta às ex-
pectativas das suas pessoas, criando condições de 
trabalho atrativas, mas sem descurarem o desenvol-
vimento de laços afetivos que se traduzam por ele-
vados níveis de comprometimento.
Em muitas organizações, este segundo aspeto ainda 
assenta em mecanismos adaptados a um contexto 
de trabalho presencial, que têm de evoluir rapida-
mente para o novo mundo virtual.
Caso se identifique com Alice ou com Francisco, quem 
sabe se não está na hora de fazer como eles e procu-
rar fontes de inspiração fora da sua organização. 

Texto: Artur Félix

Blink Consulting

www.blinkconsulting.eu

Organizar para atrair e reter os melhores

 Artur Félix, Partner, Blink Consulting

CONSULTORIA
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Para serem bem-
-sucedidas no 

atual contexto, as 
organizações têm de 
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às expectativas 
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de trabalho atrativas, 
mas sem descurarem 
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BL Consulting

N os últimos tempos, temos assistido a 
uma contínua referência a uma onda 
de demissões em massa que estão a 
assolar as empresas, como se algo de 

inesperado se tratasse, ou até mesmo imprevisível, 
colocando tudo em causa. A «Grande Demissão» 
assola praticamente todo o mundo, levando as pes-
soas a tomarem a iniciativa de se demitirem das suas 
empresas e das suas carreiras, procurando alternati-
vas para que se sintam melhor; e esta situação está 
longe de ser uma questão monetária, mas sim de 
bem-estar. Cria-se a ideia de que há um antes e um 
depois da pandemia em que agora todos se demi-
tem. Mas a realidade é bem mais complexa e esta-
mos perante uma mudança de vários anos, que teve 
o seu ponto de rutura e será uma realidade para con-
tinuar e para o qual as empresas devem ajustar-se, a 
bem da harmonia e do sucesso.
No passado, acredito que existiam muitos colabora-
dores numa situação de subaproveitamento crónico, 
ou seja, estavam na empresa, colaboravam e davam 
seguimento ao necessário para a sua produtividade, 
mas no fim do dia não se identificavam com o que ti-
nham feito e, consequentemente, não se sentiam rea-
lizados. Faltava a «chama», o alinhamento e a identi-
ficação dos seus valores com os valores que os rodea-
vam. No entanto, não havia nada que os levasse a ter 
tempo ou necessidade e até mesmo consciência para 
refletir sobre a sua própria relação com o trabalho.
Surgiu a pandemia, que nos obrigou, de uma forma 
ou de outra, a refletir, a olhar para aquilo a que da-
mos mais valor na vida, a definir de forma clara e 
hierarquizada os nossos valores e a entender que 
para estarmos bem temos de procurar organizações 
e pessoas que tenham uma hierarquia de valores 
idêntica à nossa. Ou seja, a famosa tempestade 
«The Great Resignation» esteve sempre à frente dos 
nossos olhos: a pandemia foi apenas o vento favo-
rável, mas não lhe demos importância porque de 
uma forma ou de outra tudo acabava por decorrer 
dentro da suposta normalidade, apesar dos valores 
individuais de cada trabalhador serem muitas vezes 
diferentes dos envolventes, sem diálogo ou reflexão 
sobre o tema. Com a rutura, as pessoas tiveram tem-
po de refletir e entender quais os seus valores, e de-
cidiram viver guiadas por esses valores.
Apesar da imagem que se cria com a «Grande De-

Texto: Artur Narciso

missão», este momento é ideal para transformar a 
ameaça em oportunidade: as pessoas estão mais 
esclarecidas em relação aos seus valores e aos seus 
objetivos, com mais consciência do seu eu (nada me-
lhor que este momento para criar diálogo e entender 
quais os valores que os seus colaboradores procu-
ram e possuem). Desta forma, as empresas, tal como 
as pessoas, devem ter o seu momento de reflexão e 
entender os valores que pretendem para a sua iden-
tidade e os seus objetivos.
Se o desafio no passado passou por se diferenciar 
produtos e serviços ligando os mesmos a valores 
que motivavam o comprador ao consumo, hoje esse 
tema evoluiu e os trabalhadores procuram empresas 
com os quais se identificam e se sentem permanen-
temente bem com o que os envolve ou produzem. 
Esta é a oportunidade para com harmonia procurar-
mos ser atrativos no mercado de trabalho e reter as 
pessoas que se identificam com os valores organiza-
cionais, e as empresas recriarem-se com valores que 
são atrativos para os seus colaboradores.
O mundo mudou e vai continuar a mudar. Se hoje são 
as pessoas que escolhem as empresas e os projetos 
onde querem trabalhar e desenvolver as suas ‘skills’, 
haverá necessariamente mais produtividade, pois 
o esforço que as pessoas despendiam entre o seu 
eu natural e o seu eu adaptado esbate-se, é menor 
e, consequentemente, consegue-se fazer mais com 
menos. É assim importante que as empresas façam 
uma forte e imediata reflexão sobre os seus valores 
organizacionais, para conseguirem ser atrativas no 
mercado de trabalho e aproveitar esta oportunidade 
de melhoria de produtividade. É a oportunidade de 
termos mais com menos… Mais resultados e mais 
produtividade com menos indiferença e menos rui-
do resultante da diferença de valores. 

 Artur Narciso, Chief Sales Officer 
(CSO), BL Consulting

www.blconsulting.pt
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«The Great Resignation»
Oportunidade ou ameaça?

É importante que as empresas façam 
uma forte e imediata reflexão sobre 
os seus valores organizacionais, 
para conseguirem ser atrativas no 
mercado de trabalho e aproveitar 
esta oportunidade de melhoria de 
produtividade.
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Fórmula do Talento

C orria o verão de 1998 e, na Revista Teleco-
municações em Negócios, um artigo de 
opinião assinado por Antónia Marques 
com o título «Uma nova maneira de traba-

lhar» começava assim:
«Muitas são as pessoas que todos os dias percorrem 
alguns quilómetros para chegarem ao emprego. Mal-
-dizem o trânsito, as condições meteorológicas e os 
transportes públicos. Contudo, já é possível trabalhar 
no recanto do lar, mas poucas são as empresas que 
aderiram ao teletrabalho e mesmo os trabalhadores 
parecem desconfiados desta nova realidade.»
O artigo segue, considerando o teletrabalho como uma 
«mudança social que resulta da nossa caminhada para 
uma Sociedade da Informação». E apresenta depois 
um conjunto de vantagens e desvantagens deste novo 
modelo de organização do trabalho para empresas e 
trabalhadores (em 1998, «colaborador» não era um 
termo muito utilizado). Entre elas, e perdoe-me a au-
tora por me focar apenas em alguns aspetos do artigo, 
mencionava-se que «outra preocupação dos patrões é 
com a gestão e supervisão dos trabalhadores remotos, 
uma vez que os atuais gestores e chefes ainda não es-
tão familiarizados com esta nova forma de trabalho».
Quase 25 anos e uma pandemia depois… 
Muitos continuam a percorrer quilómetros para che-
garam ao emprego e a rogar pragas ao trânsito e à 
chuva, é certo. Mas também muitos, colaboradores e 
empresas, aceitam e assumem o desafio de encontrar 
modelos que permitam alcançar um equilíbrio entre 
os interesses de uns e de outros. E novos modelos têm 
vindo a surgir. Trabalho totalmente remoto. Trabalho 
híbrido. Regras predefinidas ou regras que vão sendo 
definidas à medida da necessidade e que, como não 
podia deixar de ser, refletem culturas, mentalidades e 
tipos de organização. A verdade é que, nos dias que 
correm, e em Portugal, arrisco-me a dizer que o modelo 
de trabalho mais frequente é híbrido, refletindo a pro-
cura pelo tal equilíbrio que a todos serve.
As mudanças no mercado laboral continuam. Eu já 
não as caracterizaria como resultantes da nossa ca-
minhada para uma Sociedade da Informação… Essa 
caminhada está mais do que feita. Mas as mudanças, 
essas continuam, e vão continuar sempre. Assistimos 
hoje a um crescente desajustamento entre o que os 
colaboradores/ candidatos procuram e o que as em-
presas têm para oferecer. O grande desafio para as 

empresas é encontrar forma de se reinventarem e de 
conseguirem «cativar». Criar laços que mantenham os 
colaboradores felizes nas organizações. Continua a ser 
fundamental ter clientes felizes, mas para isso aconte-
cer há que ter colaboradores também eles felizes. E as 
formas encontradas para dar essa resposta multipli-
cam-se, apresentando uma tendência cada vez maior 
de personalização. De facto, tal como acontece em 
relação aos clientes, onde a aposta na personalização 
e na adaptação às especificidades de cada um é, des-
de há muito, uma tendência, as empresas encontram 
agora soluções à volta do conceito de flexibilidade: no 
local de trabalho, no horário, nos benefícios.
Agora em relação às «preocupações dos patrões»… 
Prefiro falar de preocupações das equipas de gestão. 
Afinal, ao longo destes quase 25 anos, houve algumas 
mudanças. Nem que seja de linguagem.
Mas a verdade é que, com a recente situação pandé-
mica, onde o teletrabalho foi o modelo obrigatório 
para todas as funções em que isso era possível, muito 
se falou e debateu sobre o tema. Como vamos con-
trolar que as equipas estão efetivamente a trabalhar? 
Como podemos controlar o trabalho efetivamente 
realizado? Que metodologias podemos usar para 
controlar resultados? Como mudamos a filosofia para 
que se passe a valorizar resultados em detrimento de 
apenas esforço?
Resumindo, quase 25 anos mais tarde e uma pan-
demia, temos realidades muito diferentes. Modelos 
muito diferentes. Visões mais modernas sobre o sig-
nificado do trabalho e a forma como deve ser gerido. 
No entanto, e na sua essência, as dicotomias de análi-
se e abordagem pouco mudam:  colaborador ‘versus’ 
empresa, esforço ‘versus’ resultado, pessoal ‘versus’ 
profissional. 
Conseguiremos algum dia, enquanto sociedade, ter 
uma visão menos dicotómica e mais holística deste 
mundo laboral? Como será um artigo sobre o trabalho 
daqui a 25 anos e não sei quantas pandemias ou cala-
midades depois? Deixo a reflexão. Partilhem ideias.  

Texto: Catarina Oliveira

www.formuladotalento.pt

Quase 25 anos e uma 
pandemia depois… 
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 Catarina Oliveira, Partner 
Responsável pela Área de 
Outsourcing e Consultoria, Fórmula 
do Talento
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A maioria dos estudos realizados a 
equipas de gestão, de topo ou de li-
derança, evidenciam uma caraterísti-
ca comum – a existência de egos na 

equipa dificulta o processo de colaboração. É por 
isso que o conflito mantém, normalmente, este 
tipo de equipas num jogo de disputa permanente 
onde nem todos saem a ganhar.
A colaboração depende de existirem espaços se-
guros onde as pessoas não receiam expressar as 
opiniões ou assumir posições mais arriscadas. 
Sendo as pessoas animais sociais, necessitam eli-
minar o medo e a censura. O desafio é que muitas 
equipas de liderança respondem a este tipo de 
conflitos com pequenas conversas informais e 
cordiais, na expectativa de criarem uma harmonia 
sem grandes chatices. No entanto, acabam por fa-
zer o contrário. Passam ao lado de conversas mais 
intensas, desvalorizando um clima de segurança 
psicológica onde se fala sobre os «temas mais 
quentes» enquanto se otimiza a diversidade de 
elementos e opiniões. 
A verdade é que uma equipa que é composta por 
pessoas com ‘standards’ de elevado desempenho 
está, naturalmente, vulnerável a tensões onde as 
fronteiras que dividem a rivalidade e a coopera-
ção, ou a confiança e a vigilância, acabam por ser 
confusas. Estes elementos são competitivos, e se 
não expressarem as suas características mais in-
dividuais acabam por não se sentir bem com eles 
próprios. 
Em consequência, estas equipas necessitam de 
criar momentos de paragem onde se redesenham 
com o apoio de facilitadores que tenham um pa-
pel neutro. Isto, para renovarem os seus mecanis-
mos de colaboração e sentirem-se mais confortá-

veis com este clima de conflito, começando a:
- iniciar conversas que permitem simplificar os 
conflitos, pois aquilo que é sentido nem sempre 
corresponde aquilo que é na realidade;
- parar a equipa e levá-la a ter um momento onde 
revê aquilo que é enquanto equipa ao mesmo 
tempo que cria um propósito comum;
- criar ‘ground rules’ e rituais de equipa que favo-
reçam um sentimento de pertença;
- definir entre todos os elementos da equipa aqui-
lo que «é aceite» e «não é aceite»;
- criar uma mentalidade com foco em resultados, 
sem que isso impeça de ter um pensamento críti-
co sobre os seus processos de trabalho;
- conquistar momentos de abertura e diálogo 
honesto, onde os «elefantes na sala» são substi-
tuídos por ações concretas e compromissos cole-
tivos.
Qualquer equipa de liderança tem a responsa-
bilidade de orientar e coordenar os esforços das 
pessoas em todos os níveis da organização para 
ações estratégicas. Para isso, estas equipas ne-
cessitam de colocar todos os seus elementos na 
mesma «página do livro». Só desta forma pode-
rão multiplicar a sua energia positiva e contagiar 
os outros. 

Texto: Mário Henriques

High Play Institute

www.highplay.pt

O efeito multiplicador de uma equipa 
de liderança

 Mário Henriques, Managing Partner, 
High Play Institute
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Qualquer equipa de liderança tem 
a responsabilidade de orientar e 
coordenar os esforços das pessoas 
em todos os níveis da organização 
para ações estratégicas.
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O conhecimento aprofundado da le-
gislação laboral é um dos fatores 
essenciais da gestão de recursos hu-
manos (RH).

A gestão de empresas e de negócios pode consu-
mir muito tempo e, por isso, os empresários de-
vem poupar tempo e recursos com a contratação 
de especialistas. A consultoria representa uma 
poupança financeira e de tempo que lhe explica-
mos ao longo deste artigo. 
A consultoria laboral tem assumido, nos últimos 
anos, um papel cada vez mais essencial para in-
terpretar uma legislação cada vez mais densa e 
complexa. Considerando o tamanho do desafio 
que é ter os seus recursos motivados, organiza-
dos e funcionais, ter ao lado uma consultora es-
pecializada em RH é garantia de muito mais tran-
quilidade e profissionalismo para se dedicar ao 
seu negócio.
Os consultores são profissionais muito experien-
tes e que assumem uma posição madura sobre os 
assuntos que são o seu foco. Falando em particu-
lar da área de RH, cabe a esses profissionais tratar 
de todas as etapas na relação de trabalho e acom-
panhar o desenvolvimento pessoal e profissional 
dentro da empresa, da contratação até uma even-
tual demissão, sendo um verdadeiro mediador de 
interesses, ao facilitar o entendimento dos envol-
vidos sobre deveres e direitos que cada um tem.
A burocracia exigida pela legislação laboral re-

Texto: Sónia Nunes

presenta um entrave para muitas empresas pela 
quantidade de processos que exigem. Existe uma 
complexa relação entre os contratos de trabalho 
e o cumprimento de obrigações acessórias, que 
aumenta a exposição à ação fiscalizadora dos ór-
gãos de controlo. No entanto, podem ser evitadas 
se desde o início os deveres e direitos dos traba-
lhadores forem divulgados, esclarecidos e cum-
pridos corretamente. Ao assumir a responsabili-
dade por um empregado, a sua empresa adquire, 
automaticamente, uma série de responsabilida-
des. Isso inclui impostos, descontos e o controlo 
permanente dos registos laborais.
É fundamental que a legislação seja cumprida e 
que o processamento de salários seja feito com 
precisão, aumentando a segurança não só com a 
fiscalização, mas também pela credibilidade jun-
to dos colaboradores. Quem é que não gosta de 
ter a certeza de que o salário é pago de forma cor-
reta e ao dia certo?
É aqui que entra a parceria com os especialistas. 
Contratar estes especialistas em RH deixa o seu 
negócio menos exposto à lentidão que a burocra-
cia, inevitavelmente, causa. Quando a sua empre-
sa fica refém de processos burocráticos, tende a 
ter dificuldades para desenvolver o seu negócio, 
questão essencial para se manter à frente da con-
corrência.
Os custos iniciais que uma consultoria exige devem 
ser considerados como um ativo que trará retorno 
a longo prazo. O impacto no orçamento é mitigado, 
uma vez que a identificação de processos deficitá-
rios, a redução da burocracia e dos custos opera-
cionais revertem a favor do seu negócio.
Por isso, pense na gestão de RH como um elemen-
to fundamental para manter sua empresa lucrati-
va e alinhada às melhores práticas de mercado. 

Por que devem os empresários contratar um serviço 
de consultoria?

 Sónia Nunes, Administradora e Diretora de Recursos Humanos, NUCASE

www.nucase.pt
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A gestão de empresas e de negócios 
pode consumir muito tempo e, por 
isso, os empresários devem poupar 
tempo e recursos com a contratação 
de especialistas.
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PartnerCorp Group

N a ressaca de um período duro e exi-
gente, talvez sem paralelo naquilo 
que as transformações repentinas e 
holísticas diz respeito, 2022 foi (es-

tando agora numa fase de fim) um ano de afirma-
ções. Se olharmos para as oportunidades de con-
quista, será aceitável afirmar que elas são bastan-
tes e, não obstante, há três critérios que merecem 
especial foco e atenção: Competência, Liderança e 
Produtividade. 
Refiro a Competência porque o mercado e as orga-
nizações nos têm demonstrado uma mais consis-
tente consciência acerca da valorização do padrão 
e perfil de competências que definem quando 
partem para um processo de recrutamento. Hoje, 
verificamos que finalmente começamos a estar 
verdadeiramente ativos na sensibilidade em reco-
nhecer a essência da identidade individual, com 
maior atenção para as práticas de reconhecimento 
da incompetência, sobretudo quando há em vigor 
um fundamentalismo de igualdade (em detrimento 
da equidade) que não premeia ou reconhece o mé-
rito e, também, a ter bem presente que o currículo 
(documento) tem um valor relativo, com uma signifi-
cativa margem de insignificância.
Por outro lado, falo de Liderança porque todos per-
ceberam, finalmente, que de facto as empresas e 
as organizações são feitas de e para pessoas e que 
estas pessoas estão programadas para seguir um(a) 
líder. Aqueles que, seja por traço de personalidade 
ou por um qualquer atributo que os ajuda na flexi-

bilidade da adaptação permanente, o conseguem 
verdadeiramente ser, hoje têm condições para o 
sucesso. Perceberam que o treino é contínuo e que 
o foco já não podia ser mais o mesmo; do controlo 
quase perverso do processo tiveram de passar para 
a aceitação da autonomia, criando e desenvolvendo 
uma cultura e um clima de (auto-)responsabilização.
E falo de Produtividade. Produtividade que deve 
ser vivida de forma assumida e de extrema impor-
tância e, mais do que isso, verdadeiramente encara-
da, para que todos possamos ser mais e melhores. 
Sob a metáfora de três pilares (Brain, Heart, Body), 
hoje precisamos de ser capazes de utilizar o conhe-
cimento científico oriundo de várias áreas do saber, 
compilando estrategicamente aquilo que mais é 
essencial para conseguirmos promover cenários 
micro, meso e macro mais eficazes, eficientes e 
assertivos, num clima altamente apreciativo. Com-
preender a exigência da tomada de decisão e ges-
tão da fadiga, como energizar ao longo da jornada 
e que consequências para a saúde tem tudo quanto 
fazemos e como o fazemos.
Agregar estes três ingredientes numa receita de 
constância e persistência na crença de um mundo 
corporativo mais competente, ajustado e equili-
brado é, seguramente, uma receita de e para o su-
cesso. Agregar estas três dimensões faz assumir e 
configurar a essência que devemos nunca deixar 
de ver quando falamos de gestão de pessoas: uma 
abordagem sistémica e complementar, que vai des-
de o recrutamento e suas exigências modernas até 
à formação e suas práticas dinâmicas e altamente 
envolventes, que o mundo contemporâneo nos faz 
conhecer; pelo caminho, todo o mundo do desen-
volvimento alicerçado em práticas e políticas bem 
definidas, claras e estruturadas, que transformam o 
gestor de pessoas num símbolo máximo de produ-
tividade para o negócio da organização.
Se ainda restarem dúvidas... Vê lá isso! 

Texto: João Cunha Pereira

Vê lá isso!

https://primetalent.pt

 João Cunha Pereira, Chief Executive Officer (CEO) PrimeTalent, 
PartnerCorp Group

Finalmente começamos a estar 
verdadeiramente ativos na 
sensibilidade em reconhecer
a essência da identidade individual, 
com maior atenção para
as práticas de reconhecimento
da incompetência, sobretudo quando 
há em vigor um fundamentalismo
de igualdade (em detrimento
da equidade) que não premeia
ou reconhece o mérito.
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A gestão de recursos humanos sempre 
foi uma tarefa complexa, todavia os 
profissionais desta área viram a sua 
atividade agravar-se nos últimos dois 

anos: se por um lado a pandemia de Covid-19 agi-
lizou novas formas de trabalho como o trabalho 
remoto e o híbrido, por outro lado exponenciou a 
valorização do tempo passado fora do emprego, o 
aumento da rotatividade de colaboradores e a des-
vinculação dos mesmos à cultura da empresa.    
Por sua vez, as empresas têm sido cada vez mais 
pressionadas para repensar os seus modelos de 
negócio e reduzir custos, num cenário caracteri-
zado por condições adversas como a guerra na 
Europa, o aumento dos custos energéticos e das 
matérias-primas e a crescente inflação.
Há, portanto, uma clara dificuldade em reter ta-
lento e uma pressão imensa em diminuir despe-
sas, na qual o serviço de consultoria vem, muitas 
vezes, em auxílio da empresa cliente, que está 
essencialmente focada em produzir a matéria (ou 
serviços) e em realizar as tarefas diárias, não ten-
do por isso tempo ou capacidade para analisar e 
identificar riscos e necessidades referentes ao seu 
capital humano. A consultoria possibilita uma vi-
são imparcial da realidade da empresa, visão esta 
por vezes mais facilmente aceite por ser de uma 
entidade externa e especializada.
Este serviço também permite a diminuição de cus-
tos e o aumento da competitividade empresarial, 
considerando que os processos de recrutamento 
(e a respetiva formação do novo colaborador) e de 
despedimento são mais onerosos do que a avalia-
ção e a requalificação de um colaborador atual da 
empresa, que já conhece o negócio, a equipa e a 
cultura da empresa. 
Vânia Esteves, ‘executive director’ da SLOT Recur-
sos Humanos, assinala: «Não se pretende apontar 
falhas, mas antes identificar os pontos de melhoria, 
compreender motivações e analisar competências, 
propondo planos de carreira que exponenciem a 
prestação de cada profissional, permitindo o seu 
crescimento.»

Mas como funciona ao certo um projeto de consulto-
ria? Através da realização de ‘assessments’ e de en-
trevistas exploratórias é possível analisar característi-
cas pessoais, procurar traços motivacionais ou medir 
o desempenho dos colaboradores. É criada assim 
uma «fotografia» do capital humano da empresa, que 
irá ser orientadora em processos tanto no âmbito da 
seleção de futuros trabalhadores como em processos 
de desenvolvimento dos atuais colaboradores, por 
exemplo, formação, ‘coaching’, desenvolvimento de 
planos de carreira ou até mesmo melhorar o processo 
de avaliação de desempenho.
Este tipo de serviços também é muito útil para aferir 
o clima da empresa ou para analisar chefias. Veja-
mos o exemplo de um cliente da SLOT, uma multina-
cional na área de soluções de IT (tecnologias de in-
formação), na qual foram estudadas cerca de 30 che-
fias intermédias, procurando perceber-se os seus 
perfis e motivações e conhecer as características das 
suas equipas. Nesta análise foram identificados os 
principais pontos a melhorar de cada um dos parti-
cipantes, o que permitiu criar formações à medida 
das suas necessidades e ainda delinear ações indi-
viduais para cada um dos participantes do projeto. 
Cerca de 95% destes compreendeu as suas lacunas 
e investiu na sua capacitação, melhorando os seus 
resultados líquidos e a relação com as equipas.
Para que o projeto seja bem-sucedido Beatriz Por-
tas, ‘human resources consultant’ na SLOT, refere: 
«É necessário envolver os colaboradores, através 
de entrevistas de ‘feedback’ ou de meios institucio-
nais, nos quais lhes sejam indicados os próximos 
passos e os mantenham atualizados, não defrau-
dando assim as suas expectativas no projeto.» 

Texto: SLOT Recursos Humanos Fotos: DR

SLOT Recursos Humanos

www.slot.pt

Consultoria de capital humano
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A consultoria possibilita uma visão 
imparcial da realidade da empresa, 
visão esta por vezes mais facilmente 
aceite por ser de uma entidade 
externa e especializada.

 Vânia Esteves, Executive Director, 
SLOT; Beatriz Portas, Human
Resources Consultant, SLOT
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O termo ‘millennials’ caracteriza a nossa 
geração, de 1981 a 1995, estando nós 
cada vez mais presentes no mercado 
de trabalho.  

No momento atual, torna-se um desafio para o 
Departamento de Recursos Humanos de uma em-
presa atrair e reter talento jovem. A nossa geração 
tem vindo a mudar o paradigma que a sociedade 
estava habituada relativamente aos fatores de 
motivação extrínsecos – deixou de ser a principal 
atração os salários elevados e tem ganho peso o 
crescimento na carreira e a satisfação e a motiva-
ção nas funções desempenhadas.
Tendo em conta estas premissas, como pode uma 
empresa reter estes jovens?
1. Flexibilidade, bem-estar e equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional
Ter dias de trabalho com horários flexíveis, a pos-
sibilidade de trabalhar à distância e/ ou outros be-
nefícios que contribuam para o nosso bem-estar, 
como por exemplo ginásio, infantário, seguro de 
saúde, entre outros, são pontos que devem ser 
considerados pelos gestores. Assim, estas empre-
sas tornar-se-ão mais atrativas, possibilitando-nos 
maior conciliação entre as atividades profissionais 
e pessoais.
2. Desenvolvimento e progressão na carreira
Os ‘millennials’ são uma geração ávida e ambi-
ciosa por mais, sendo essencial que os gestores 
conheçam e promovam os objetivos da empresa, 
estabelecendo KPIs (‘key performance indicators’) 
claros e desafiantes para nós colaboradores. É cru-
cial que entendam os pontos fortes e as possíveis 
limitações da nossa geração, para que possam não 
só tirar o melhor partido de cada um como acom-
panhar as suas pessoas no seu desenvolvimento, 
tendo em vista um plano de progressão definido. 
Com as metodologias da Thomas HUB, os gestores 
de recursos humanos conseguem obter informa-
ção detalhada sobre o potencial de cada um de 
nós, assim como os pontos a desenvolver.
3. Oportunidades de formação
Apostar em planos de formação de qualidade 
torna-se um fator distintivo entre as empresas. Ao 
proporcionarem-nos uma formação adequada, 

Texto: Rita Pato(1)

Thomas

o nosso desempenho tende a melhorar e a mo-
bilidade interna a ser incentivada. Esta é uma es-
tratégia essencial na retenção de jovens talentos, 
dadas as atuais alterações no contexto económico 
e, de forma a dar resposta às nossas ambições 
profissionais, podendo converter ou progredir na 
carreira, ao invés de mudarmos de empresa.
4. Liderança inspiracional e motivacional
Os líderes têm um papel fundamental no desen-
volvimento e na implementação de políticas e 
boas práticas que promovam o bem-estar no local 
de trabalho. Contudo, as melhores estratégias para 
alcançar este ambiente saudável passam pelo 
compromisso partilhado entre os líderes e os co-
laboradores, através da criação de um sentido de 
pertença à equipa, da oportunidade de partilha e 
da envolvência nos planos de ação.
5. Cultura organizacional
Tendemos a procurar empresas com que nos 
identifiquemos ao nível da missão, dos valores, 
da forma de estar e de trabalhar. Culturas de tra-
balho flexíveis e abertas ao desenvolvimento e à 
transformação digital tendem a ser atrativas para 
a nossa geração. Da nossa experiência tornar-se-á 
fundamental implementar estratégias, como por 
exemplo, estudos de ‘engagement’, como forma de 
desenvolvimento e ajuste organizacional. 
Podemos assim concluir que as empresas que in-
corporam estes elementos na sua cultura organi-
zacional tendem a ter maior sucesso na atração e 
retenção de talento da nossa geração, bem como 
nos nossos níveis de compromisso e dedicação. 
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https://careers.thomasportugal.com

 Rita Pato, Human Resources Consultant, Thomas Portugal

No momento atual, 
torna-se um desafio 

para o Departamento 
de Recursos Humanos 

de uma empresa 
atrair e reter talento 

jovem. A nossa 
geração tem vindo a 
mudar o paradigma 

que a sociedade 
estava habituada 

relativamente aos 
fatores de motivação 

extrínsecos.
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‘Millennials’
O que são? Como retê-los? 

(1)com Sandra Fuzeiro, Human Resources Consultant, Thomas Portugal
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Unexpected

Q uanta dificuldade terão tido os Reis 
Magos para fazer o caminho até Be-
lém. Sem GPS, autoestradas ou ma-
pas fiáveis, usando apenas a Estrela 

Polar para a sua orientação.
Terão encontrado certamente dificuldades, bifurca-
ções, entrado em discussões e terão tido até muita 
vontade de desistir, mas apesar de tudo chegaram 
ao seu destino, apenas seguindo a estrela e algu-
mas indicações que foram recolhendo no caminho.
2022 anos volvidos, o céu ilumina-se diariamente 
com tanta informação que a dificuldade se man-
tém, e a pergunta permanece: alguém sabe o ca-
minho?
Na verdade, não. Ninguém sabe. Mesmo os que di-
zem que sabem, porque o caminho será sempre na 
direção da estrela que cada um seguir, e também 
porque a hiper conexão trouxe-nos acesso a quase 
todas as estrelas no universo, e criou-se uma enor-
me pulverização dos caminhos. Vejamos:
Criámos uma complexidade de tal ordem que não 
somos capazes de gerir: VUCA (‘volatility, uncer-
tainty, complexity, ambiguity’), BANI (‘brittle, an-
xious, nonlinear, incomprehensible’), velocidade 
de mudança, quebra de fronteiras de língua, de 
religião, de cultura, de moeda, de género, certezas 
que passam a incertezas, perguntas que não têm 
resposta, dilemas inconciliáveis, colaboradores 
sem rumo e líderes que estão a aprender a liderar 
neste contexto.
Esta complexidade está a mudar também a nossa 
consciência do trabalho, do mesmo modo que a 
era industrial mudou essa consciência nos nossos 
antepassados. A questão que enfrentamos é saber 
como é que a consciência dos colaboradores atuais 
e futuros será́ transformada na era da tecnologia e 
globalização em que estamos a entrar. 
A pergunta mais importante permanece: 
– Quais serão os fatores mais importantes que in-
fluenciarão a minha vida profissional e como po-
dem desenrolar-se? 
Aprender um novo caminho implica aprender a 
perder, e teremos de aprender também a estar 
perdidos, sem ficar em pânico. Como fizeram certa-
mente os Reis Magos. 
Nos processos de mudança achamos sempre que 

Texto: Lúcio Lampreia

perdemos, mas na realidade também ganhamos. No 
entanto, quando estamos no meio do turbilhão ten-
demos a olhar apenas para aquilo que vai e pouco 
para aquilo que chega, muitas vezes a conta gotas...
É espantosa a quantidade de pessoas e empresas 
que vão ficando pelo caminho porque não querem 
perder o que estão a ganhar num determinado mo-
mento, e estão agarrados a uma corda que já está 
a desfazer-se. Preferem investir a sua energia em 
preservar, muito mais do que em inovar ou procu-
rar a adaptação.
O trabalho mudará talvez até se tornar irreconhe-
cível – e aqueles de nós que fazem parte da popu-
lação ativa trabalharão de formas que dificilmente 
podem imaginar. (Já estamos a ter algumas expe-
riências nesse sentido.) Esta nova vaga de mudan-
ça ocorrerá num processo gradual com algumas 
grandes vagas possivelmente imprevisíveis, e o de-
sinteresse pelo trabalho e o consequente interes-
se por outro tipo de atividades como o lazer será 
provavelmente uma das maiores mudanças a que 
vamos assistir. 
Por isto a liderança terá alguns dos seus maiores 
desafios nos próximos anos, que serão muito mais 
sobre a capacidade de envolver e dinamizar re-
des, e muito menos acerca de gerir hierarquias e 
pessoas como foi no passado. E por isso, mais uma 
vez, pergunto: alguém sabe o caminho? Mantenho 
a resposta inicial: não.
O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: os líderes 
precisam de adaptar-se e melhorar para sobreviver 
e prosperar. 
A Unexpected pode ajudar. Somos especialistas 
em psicologia e mudança de comportamento, e os 
nossos programas são adaptados para ajudar as 
pessoas a alcançar o seu maior potencial. 

https://unexpected.pt

 Lúcio Lampreia, Partner, Unexpected
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A liderança terá alguns dos seus 
maiores desafios nos próximos 
anos, que serão muito mais sobre a 
capacidade de envolver e dinamizar 
redes, e muito menos acerca de gerir 
hierarquias e pessoas como foi
no passado.

Alguém sabe o caminho?
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DIREITO LABORAL

Raposo Bernardo & Associados

O s trabalhadores em geral, principal-
mente as gerações mais jovens, têm 
vindo a reiterar a exigência de con-
ciliarem a vida pessoal com a vida 

profissional, procurando um equilíbrio saudável 
entre duas realidades imprescindíveis na vida da 
maioria das pessoas. Trata-se de um direito que du-
rante décadas esteve envolto numa névoa mas que 
atualmente é reclamado pela sociedade e começa a 
ser reconhecido pelos tribunais. 
Veja-se o recente acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça, que fixou jurisprudência nesta matéria, com 
o potencial de gerar uma autêntica revolução nalgu-
mas empresas, ao considerar que «o direito à conci-
liação da atividade profissional com a vida familiar 
e com a maternidade e a paternidade não pode ser 
colocado em causa por deveres profissionais», obri-
gando a empresa em causa a conceder folga aos tra-
balhadores com filhos menores de 12 anos, sempre 
que estes o peçam. 
Mesmo os empregadores começam finalmente a per-
ceber que o estado de espírito dos trabalhadores não 
é indiferente no dia-a-dia de trabalho, e que traba-
lhadores felizes trabalham melhor e a produtividade 
tende a aumentar. Contudo, embora o teletrabalho 
permita vantagens reais para todos, desde logo por-
que poderá permitir uma melhor conciliação da vida 
pessoal e com a vida profissional, poderá implicar 
também alguns riscos pelo que não deverá ser visto 
como uma solução milagrosa neste âmbito. 
De facto, o teletrabalho foi a solução possível e mais 
vantajosa num período de pandemia que permitiu a 
muitas empresas a manutenção da atividade e para 
os trabalhadores a preservação do seu posto de tra-
balho. Mas estamos em crer que embora possa ser 
adotado com inegáveis virtudes em determinados 
casos não poderá facilmente ser generalizado como 
a única – ou sequer a melhor – forma de permitir a 
conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. 
Embora este modelo possa ter alguns benefícios, 
como por exemplo uma diminuição de custos para 
ambas as partes, também tem inconvenientes que 
não deixarão de se sentir a curto/ médio prazo.
O ordenamento português compreende várias ou-
tras formas que facilitam a conciliação entre a vida 
pessoal e a vida profissional, como a flexibilização 
de horários, que permite essa conciliação sem com-

Texto: Ana Cláudia Rangel

O trabalho, a vida pessoal e o teletrabalho

prometer a ligação mais direta e fisicamente próxima 
entre a empresa e o trabalhador. 
Note-se que a solução do teletrabalho pode até ter 
um efeito perverso nos trabalhadores que têm difi-
culdade em desconectar-se do trabalho quando têm 
o seu posto de trabalho sempre «à mão de semear», 
tal como promove o sedentarismo, dificulta as rela-
ções interpessoais e os debates salutares que pode-
riam permitir soluções inovadoras e até a aprendiza-
gem mútua e permanente entre colegas.
Assim, e embora o teletrabalho possa ser visto como 
uma tentação para todos e um modelo do qual os 
trabalhadores já não querem abdicar, urge ponderar 
os seus efeitos, sobretudo a médio prazo, mesmo em 
funções que aparentemente se mostram compatíveis 
com o teletrabalho mas em que este dificulta às che-
fias o controlo efetivo, dificulta o desenvolvimento 
da cultura da empresa e impede mesmo um melhor 
desenvolvimento nas formas de trabalhar pela difi-
culdade em detetar eventuais aspetos a melhorar na 
realização do trabalho por parte de cada trabalhador.
Por outro lado, é irrefutável que existem diversas 
competências dos trabalhadores que serão mais 
difíceis de serem apercebidas e mensuradas pelo 
empregador em regime de teletrabalho e poderão 
inclusive travar uma natural progressão de carreira, o 
que seria indesejável para todos.
Em jeito de conclusão, podemos considerar que a 
fundamental conciliação entre a vida pessoal e a 
vida profissional dos trabalhadores deve ser uma 
preocupação de todos, podendo o teletrabalho de-
sempenhar um papel relevante no caminho que falta 
percorrer, mas não poderá ser visto como a única so-
lução e, em muitos casos, sequer será a mais adequa-
da e eficiente para trabalhadores e empresas.  

www.raposobernardo.com

 Ana Cláudia Rangel, Managing 
Associate, Raposo Bernardo & Associa-
dos – Sociedade de Advogados    
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A fundamental conciliação entre a 
vida pessoal e a vida profissional 
dos trabalhadores deve ser uma 
preocupação de todos, podendo 
o teletrabalho desempenhar um 
papel relevante no caminho que 
falta percorrer, mas não poderá ser 
visto como a única solução.
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É um facto incontornável que a liderança e a 
gestão de equipas impacta diretamente o 
desempenho e os resultados do negócio. 
No contexto industrial, as chefias intermé-

dias ou operacionais, que constituem a primeira linha 
hierárquica de liderança em contacto com as equipas, 
assumem um papel preponderante, uma vez que têm 
a missão de colocar em prática ao nível das operações, 
nas áreas de produção e manutenção, as linhas estra-
tégicas do negócio. 
Fazendo uma análise do mercado, existe uma vasta 
oferta formativa ao nível do desenvolvimento de com-
petências de liderança destinado aos quadros médios 
e de topo, não existindo, no entanto, oferta equiva-
lente focada nos níveis de liderança operacionais. 
Alinhando a nossa experiência no contexto industrial 
com esta lacuna, desenvolvemos na ATEC o progra-
ma «Passaporte Liderança»,(1) que registámos como 
marca. O programa pretende preparar e robustecer as 
lideranças operacionais (chefes de equipa, superviso-
res, encarregados), atualmente em funções e futuras 
lideranças, com as ferramentas e os conhecimentos 
indispensáveis para o exercício eficaz da função.  
O programa tem a duração de 105 horas e encontra-se 
estruturado em três blocos principais de formação que 
abordam temáticas como fundamentos de liderança, 
comunicação, organização do trabalho, ferramentas 
de gestão industrial, legislação e qualidade.
Um dos sectores onde a ATEC destaca a sua interven-
ção é o industrial, desenvolvendo diversos programas 
de ‘upskilling’ e ‘reskilling’ principalmente nas áreas 
de produção e manutenção. Fruto desta experiência 
de trabalho junto da indústria, que já conta com vários 
anos, e da continua proximidade com os nossos clien-
tes, com os quais avaliamos as suas necessidades e os 
desafios atuais e futuros, identificámos uma necessi-
dade de desenvolvimento destas chefias operacionais 
ao nível das suas competências de liderança em geral, 
nomeadamente gestão e liderança de equipas e pes-
soas, comunicação, noções de legislação laboral e de 
gestão financeira, ferramentas de melhoria contínua, 
entre outras temáticas inerentes à função de liderança. 
As chefias operacionais são, na sua larga maioria, de-
signadas com base na sua forte competência técnica. 
Contudo, ser especialista técnico não significa que se 
esteja munido com as ferramentas necessárias para 
gerir com sucesso os desafios da função ao nível da 

Texto: Elisabete Silvestre

Um passaporte para a liderança

ATEC

gestão de pessoas. Quando assumem funções de lide-
rança, estes profissionais passam frequentemente de 
uma posição de membro de uma equipa para chefe 
dessa equipa. Nesta posição, mais importante do que 
saber executar é assumir o novo papel e liderar e moti-
var os outros a executar. É, por isso, crucial desenvolver 
estas chefias, que estão muito próximas das equipas, 
com uma visão macro do negócio e de gestão de pes-
soas, para que possam na sua área de intervenção agir 
com influência e operacionalizar a visão estratégia da 
empresa. O programa «Passaporte Liderança» respon-
de integralmente as estas necessidades, abordando te-
máticas basilares da liderança em contexto industrial. 
Temos recolhido o ‘feedback’ dos participantes no 
programa «Passaporte Liderança» e o impacto é visível 
logo após os primeiros módulos de formação, nomea-
damente ao nível das competências inerentes à co-
municação e à promoção do ‘feedback’, à importância 
de instruir eficazmente e ao nível da organização do 
trabalho da equipa. Muitos começaram a implementar 
processos diários de organização do trabalho, melho-
raram processos de ‘reporting’ e de análise de indica-
dores. Dos aspetos mais destacados pelos participan-
tes está, sublinhadamente, as melhorias significativas 
ao nível das competências de comunicação. 
Refiro ainda que recentemente a ATEC lançou um es-
tudo denominado «Retrato da Liderança Operacional 
nas Empresas Portuguesas», com o objetivo de traçar 
o perfil das chefias operacionais em funções no nosso 
tecido industrial. As conclusões deste estudo vieram 
validar de forma inequívoca as premissas que estive-
ram na base da criação deste programa. 

www.atec.pt

 Elisabete Silvestre, Gestora 
de Formação em Desenvolvimento 
Pessoal e Organizacional,
ATEC – Academia de Formação

FORMAÇÃO
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As chefias operacionais são, na sua 
larga maioria, designadas com base 
na sua forte competência técnica. 
Contudo, ser especialista técnico não 
significa que se esteja munido com 
as ferramentas necessárias para gerir 
com sucesso os desafios da função ao 
nível da gestão de pessoas.

(1)www.atec.pt/cursos-empresas-particulares/desenvolvimento-pessoal-
-e-organizacional/lideranca-operacional/passaporte-lideranca-lideranca-
-operacional-na-industria.html
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«Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteli-
gente, mas o que melhor se adapta às mudanças.»

Charles Darwin

N o rescaldo da pandemia, continua-
mos a viver tempos de incerteza e 
mudança impulsionados pela cons-
tante evolução tecnológica e pelos 

desafios económicos e sociais que a humanidade 
enfrenta atualmente.
As disrupções tecnológicas têm ditado as regras 
do jogo e a tecnologia está constantemente a mu-
dar a vida das pessoas e das empresas, e assim 
vai continuar a ser no futuro.
Ao nível da formação profissional, a formação a 
distância, mais concretamente o ‘e-learning’, tem 
sido a face mais visível das profundas transforma-
ções que estão a acontecer nesta área.
O ‘e-learning’ permite que os conteúdos cheguem 
a um maior universo de pessoas, é mais flexível 
em termos de horários, não obriga à deslocação 
física do formando e pode ser efetuada em qual-
quer local ao ritmo de cada pessoa a partir de 
múltiplos dispositivos móveis.  
Esta mudança não vai implicar o desaparecimen-
to da formação presencial, muito pelo contrário; 
todas as modalidades de formação vão continuar 
em vigor e são complementares e necessárias.
Em termos práticos, vamos passar a ter mais pes-
soas a fazer formação, aumentando exponencial-
mente o nível de competências e de conhecimen-
to individual e coletivo.
Seria ingénuo da nossa parte se ignorássemos a 
evolução tecnológica e não tivéssemos presen-
te que o futuro da formação também vai passar 
muito pela realidade virtual, pela inteligência 
artificial (IA), entre outros, mas inequivocamente 
nesta fase vivemos o momento da afirmação da 
formação em ‘e-learning’.
Verificamos que muitas empresas procuram lidar 
com esta disrupção tecnológica por antecipação, 
instalando a sua plataforma de ‘e-learning’ e in-
vestindo na aquisição de cursos com o objetivo 
de desenvolverem as competências dos seus co-
laboradores de uma forma transversal, sem a ne-
cessidade de deslocações, ao ritmo de cada um, 
poupando em duas variáveis muito importantes 

Texto: Mafalda Isaac

B-Training Consulting

da gestão: tempo e valor.
Para que este investimento seja bem-sucedido, 
é fundamental que as empresas se rodeiem de 
parceiros de confiança, que lhes garantam, por 
um lado, a instalação de uma plataforma de ‘e-
-learning’ com um ‘design’ apelativo, parametri-
zada de acordo com os requisitos legais e que 
seja ‘user-friendly’. Por outro lado, é igualmente 
importante que os conteúdos dos cursos adquiri-
dos sejam devidamente estruturados do ponto de 
vista pedagógico e técnico, de forma a traduzirem-
-se numa fonte de aprendizagem efetiva por parte 
dos formandos que os frequentem.
Na B-Training Consulting procuramos diariamente 
prestar um serviço de excelência nesta área, atra-
vés da instalação, da customização e da parame-
trização de plataformas de ‘e-learning’ cumprin-
do os requisitos de segurança e as normas legais 
exigidas. Procedemos complementarmente à pro-
dução e à comercialização de cursos ‘e-learning’ 
disponíveis em diversos formatos e que podem 
ser utilizados em qualquer plataforma de ‘e-lear-
ning’. 
A mudança é uma realidade presente a cada dia 
que passa e, como afirmou Charles Darwin, sem 
dúvida que vai prosperar quem melhor se adap-
tar às mudanças. 

https://b-training.pt
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A formação profissional e os tempos de mudança

 Mafalda Isaac, Partner, B-Training Consulting

FORMAÇÃO

Muitas empresas 
procuram lidar com a 
disrupção tecnológica 
por antecipação, insta-
lando a sua plataforma 
de ‘e-learning’ e inves-
tindo na aquisição de 
cursos com o objetivo 
de desenvolverem 
as competências dos 
seus colaboradores de 
uma forma transversal, 
sem a necessidade de 
deslocações, ao ritmo 
de cada um.
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FORMAÇÃO

A s ‘hard’ e ‘soft skills’ são chavões de 
que garantidamente já ouviu falar. 
Mas o conceito ‘human skills’ diz-lhe 
algo? Atualmente, as competências 

integradas nesta premissa são vistas como o nível 
seguinte das ‘soft skills’, ou seja, um conjunto de 
competências interpessoais que ajudarão qual-
quer profissional a destacar-se no seu sector de 
atividade. 
O que afirmo de seguida não é novidade: a trans-
formação digital é (já) uma realidade para a maio-
ria das profissões. E a tendência é que a tecnologia, 
de ora em diante, esteja cada vez mais presente em 
todos os processos. No entanto, os mais entusias-
tas da digitalização organizativa padecem de uma 
falha, dado ser impossível apagar a mão humana 
do mundo laboral. Ou seja, existirão sempre com-
petências que não deixarão de ser exclusivamente 
humanas, que implicam a capacidade analítica de 
um homem ou mulher, a sua experiência de vida, o 
seu conhecimento acumulado ao longo da carreira.
E, por muito que se fale de uma tendência de me-
canização extrema da sociedade onde vivemos, es-
tejamos certos de que, por muito que as máquinas 
evoluam, é pouco provável que possam reproduzir 
de forma perfeita as características humanas que 
fazem a diferença no dia-a-dia de uma empresa.
Na verdade, e o que se verifica no último século, 
com o desenvolvimento daquilo que poderemos 
considerar como o mundo empresarial moderno, 
é que apenas os profissionais que dominam as 
‘human skills’ são capazes de sobressair por entre 
os demais. As ‘human skills’ não são mais do que 
«funções» comportamentais; mas estão sempre as-
sociadas a competências consideradas essencial-
mente humanas, como seja a escuta ativa, a capaci-
dade de resolução de conflitos, a autoconsciência, 
a empatia, a inteligência emocional e o pensamen-
to crítico.
E onde reside a diferenciação entre este conceito 
e as ‘soft skills’? A linha é ténue, e está no que se 
denomina como ‘turnover’, ou seja, na fronteira en-
tre entender a sua aplicação e a importância destas 
competências no futuro. Na realidade, é um concei-
to mais adequado ao contexto de transformação 
digital que vivemos, uma vez que a inteligência 
artificial (IA) e as tecnologias associadas vão, sem 
qualquer dúvida, transformar o mercado de traba-

lho a médio prazo. Muitas atividades elaboradas 
atualmente por pessoas serão, de facto, realizadas 
por máquinas. E, neste contexto, as tais «compe-
tências» exclusivamente humanas tornar-se-ão 
ainda mais valiosas e, sem qualquer dúvida, uma 
vantagem competitiva para aqueles que quiserem 
garantir o seu lugar no mercado de trabalho. Logo, 
quanto mais os indivíduos forem apoiados no de-
senvolvimento destas competências, maior será a 
probabilidade de construirmos um futuro melhor, 
para cada um de nós e para as empresas onde es-
tamos inseridos.
A inovação depende disso, já que uma das maio-
res ameaças ao avanço no interior das organiza-
ções é, justamente, o facto de os profissionais te-
rem medo do novo, ao assumirem que todas estas 
transformações e tecnologias irão ditar de forma 
inexorável a sua obsolescência. Mas tal não acon-
tecerá, desde que a procura pela requalificação 
seja uma constante. 

Texto: Cátia Silva 

CEGOC
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www.cegoc.pt

‘Human skills’, a etapa seguinte das ‘soft skills’

As ‘human skills’ estão sempre 
associadas a competências 
consideradas essencialmente 
humanas, como seja a escuta ativa,
a capacidade de resolução
de conflitos, a autoconsciência,
a empatia, a inteligência emocional
e o pensamento crítico.

 Cátia Silva, Head of Open Courses 
Business Development, CEGOC
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para que o cliente visse qual se identificaria mais ao 
todo envolvente da formação. Selecionado o forma-
dor, partimos para a construção da formação, na sua 
componente teórica e na prática. Seria uma formação 
a distância, não só porque o cliente considerou mais 
pertinente para conseguir alocar os diversos forman-
dos que não trabalham em simultâneo no mesmo lo-
cal, mas também porque o formador selecionado não 
reside no mesmo local onde se encontra a sede.
Para que a formação fosse realizada dentro dos pa-
râmetros expectáveis, os formandos precisariam de 
um dispositivo móvel cada um, um espaço sem ruído, 
‘headphones’ e microfone. O formador encarregou-
-se de dinamizar as sessões com plataformas lúdicas 
e interativas, integradas na temática que estava a ser 
desenvolvida e apreendida. Não só os formandos 
tiveram o contacto necessário para desenvolver as 
competências que a empresa pretendia, como ainda fi-
caram a conhecer novos recursos para o desempenho 
das suas funções. Como referi, a formação estava a ser 
lecionada a distância, por isso não havia oportunida-
de de existir contacto físico, como seria expectável na 
modalidade presencial, ou mesmo em ‘b-learning’. No 
entanto, isso não foi impedimento para que se criasse 
o envolvimento e a sintonia necessários e importantes 
na relação formador-formando. Não houve almoço 
presencial, mas houve «almoço ‘on-line’», no conforto e 
à vontade necessários para que este fosse memorável.
O mundo empresarial cada vez mais valoriza captar 
colaboradores com qualificações e competências que 
rapidamente façam jus à competitividade sobre a for-
ma de alcançar um posicionamento diferenciado. Tem 
de existir coerência entre as necessidades pretendidas 
e o investimento que se gera para que haja rapidamen-
te retorno.
Só conseguimos progredir nesse sentido se valorizar-
mos e investirmos nos colaboradores. O retorno não é 
somente individual, com impacto na atividade exerci-
da, resulta no retorno do capital financeiro.
Apostar na formação dos colaboradores é apostar na 
satisfação, no desenvolvimento de competências pes-
soais e profissionais, no engajamento e na progressão, 
e é o todo que ganha. 

S endo a Elevus uma empresa de gestão in-
tegrada de recursos humanos, uma das 
áreas de maior influência e de negócio é a 
formação. O Departamento de Formação 

dedica-se na sua maioria a formações intraempresas, 
pois o nosso foco primordial é ministrar ações à medi-
da das necessidades dos nossos parceiros. No entanto, 
a pandemia obrigou-nos a todos a pensar fora da caixa 
e a reinventar o papel da formação no dia-a-dia das 
empresas.
O confinamento veio interromper as habituais práti-
cas de aprendizagem em muitos países, quer em sala, 
quer em contexto de trabalho, fazendo-as substituir 
por modalidades alternativas de aprendizagem a dis-
tância, quando possível.
Todavia, o confinamento foi particularmente disrupti-
vo nas práticas de aprendizagem em contexto de tra-
balho, que foram, em boa parte, suspensas e/ ou adia-
das, impactando severamente na monitorização e na 
avaliação de competências – e, por conseguinte, na ve-
rificação e na atribuição de qualificações académicas e 
profissionais. É também verdade que o confinamento 
teve um grande impacto na prática do ‘e-learning’, seja 
em formato síncrono ou assíncrono. Este modelo é vis-
to como mais uma possibilidade de ensinar, no caso, a 
distância, utilizando mecanismos diferentes dos utili-
zados no formato presencial.
Ao contrário do que se possa pensar, o ‘live training’ 
não veio romper o presencial, mas sim complementar. 
Maior possibilidade de juntar formandos de diferen-
tes regiões e possivelmente de outras nacionalidades, 
desenvolver competências tecnológicas, ampliar ‘soft’ 
e ‘hard skills’ e conciliar de um modo mais cómodo o 
universo profissional e pessoal. Na minha ótica, nada 
se perde, só se complementa.
Sendo nós certificados pela DGERT – Direção-Geral 
do Emprego e das Relações de Trabalho, em áreas 
distintas, temos a possibilidade de formar parcerias al-
tamente díspares. Há pouco tempo, ministrámos uma 
formação na área das ciências informáticas exclusiva 
à realidade do nosso cliente. Trabalhando com uma 
bolsa de formadores imensamente ampla, tivemos 
a oportunidade de apresentar diversos formadores 
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Texto: Mariana de Sales

Elevus
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O impacto das diferentes
modalidades formativas
nos colaboradores

 Mariana de Sales, Head of Training & Development, Elevus

FORMAÇÃO

Apostar na formação 
dos colaboradores é 
apostar na satisfação, 
no desenvolvimento 
de competências 
pessoais e 
profissionais, no 
engajamento e na 
progressão, e é o 
todo que ganha.
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A formação profissional providencia 
benefícios à empresa e aos seus cola-
boradores: para a empresa, traduz-se 
numa melhoria da produtividade, efi-

ciência, trabalho em equipa, retenção de talentos 
e desenvolvimento da cultura corporativa; para 
os colaboradores, proporciona o desenvolvimen-
to das suas capacidades pessoais e profissionais, 
contribuindo para melhorias tanto no seu atual 
trabalho como para o seu futuro em termos de 
carreira.
Atualmente, a formação e desenvolvimento pro-
fissional ocupam um lugar de destaque no dia-a-
-dia de empresas e colaboradores. A experiência 
recente levou a muitas e profundas alterações, 
na forma como as pessoas se relacionam dentro 
e fora do seu ambiente de trabalho, com conse-
quências na forma com encaram a sua vida pro-
fissional e na conciliação desta com os seus inte-
resses pessoais.
É indiscutível que uma das maiores alterações 
verificadas está relacionada com a evolução e 
adoção do trabalho remoto e dos seus impactos 
em termos pessoais e profissionais. Estes levaram 
a uma mudança de visão em relação à formação 
a distância/ ‘e-learning’, bem como dos temas a 
serem abordados (ambiente, sociedade e gestão), 
fazendo parte de uma transformação social e di-
gital, verificada a nível global e nos diversos qua-
drantes da sociedade e da economia.
As premissas atuais e futuras levam à necessidade 
de mudanças e adaptações, na forma, na relação 
e nos conteúdos da formação e desenvolvimento 
profissional, pois só assim se poderá responder 
aos desafios propostos e preparar o futuro. 
Entre algumas das tendências atuais e com impac-
to no futuro, identifico as seguintes:
- Necessidades de melhoria e aquisição constante 

de habilidades, decorrentes das necessidades de 
adaptação e obtenção de conhecimentos no uso 
de ferramentas e meios digitais, os quais são cada 
vez mais essenciais tanto a nível pessoal como 
profissional.
- Reforço de temáticas de gestão e organização, 
inclusão e diversificação, procurando criar locais 
de trabalho e empresas cada vez mais inclusivas 
e globais, onde se valoriza a diversidade e a troca 
de conhecimentos, experiências e culturas.
- Personalização de conteúdos e a sua adaptação 
às diferentes necessidades das empresas e dos 
seus colaboradores, criação de cursos e conteúdos 
adaptáveis com base nas preferências e ‘feedback’ 
dos colaboradores.
- Utilização de ferramentas colaborativas, as 
quais em conjunto com a formação permitem uma 
maior flexibilidade, integração, desenvolvimento 
de novas habilidades e fortalecimento das equi-
pas.
- Formação com recurso a meios digitais e a dis-
tância, permitindo a aprendizagem a partir de 
qualquer lugar, a qualquer hora, ligando diferen-
tes pessoas, conhecimentos, experiências e reali-
dades.
- Criação de ecossistemas de aprendizagem, pro-
porcionando uma aprendizagem com recurso à 
interação entre participantes, troca de conteúdos 
de aprendizagem, de conhecimentos e ferramen-
tas, partilha de tecnologia e dados, de uma forma 
mais eficiente e produtiva.
É fundamental que os diversos atores (empresas, 
colaboradores, entidades de formação) com-
preendam a evolução das necessidades da for-
mação, assim como o seu impacto em cada uma 
das partes envolvidas. Só desta forma se poderá 
aproveitar o melhor possível os benefícios da for-
mação em contexto profissional e pessoal.   

Texto: Raul Dias

High Skills

https://highskills.pt

Tendências em formação
e desenvolvimento profissional

 Raul Dias, Consultor e Formador, 
High Skills

FORMAÇÃO

É fundamental que os diversos atores (empresas, colaboradores, entidades 
de formação) compreendam a evolução das necessidades da formação, assim 
como o seu impacto em cada uma das partes envolvidas.
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U ma estimativa recente diz-nos que to-
mamos cerca de 30.000 micro decisões 
por dia. Destas 30.000 decisões diá-
rias, 95% são tomadas através do sis-

tema de processamento de informação automático, 
que está por trás da criação do conceito de Nudging. 
Trata-se de um «novo» cruzamento entre economia e 
psicologia, sendo de assinalar o potencial que repre-
senta enquanto fator determinante na diferenciação 
e competitividade das instituições, principalmente 
em mercados maduros, onde a qualidade dos pro-
dutos converge para a homogeneização.
Um Nudge é uma mudança na arquitetura da es-
colha, que opera a um nível fundamentalmente 
automático ou pré-consciente, sem alteração de 
incentivos económicos, que induz uma mudança 
previsível na tomada de decisão e comportamento. 
Colocar o autocolante de uma mosca junto ao ralo 
de um urinol, diminui em 80% a quantidade de urina 
derramada para fora do urinol pelos utilizadores do 
mesmo; apresentar 16 planos de saúde em grupos de 
quatro, em vez de em simultâneo, permite aumentar 
a proporção de clientes que escolhe o plano mais 
adequado para si em 25% (ou seja, de 23% para 48%); 
tornar determinada informação disponibilizada num 
‘website’ ligeiramente mais difícil de ler, torna-a mais 
fácil de memorizar; oferecer ‘feedback’ digital sema-
nalmente é mais eficaz do que diariamente. Tudo isto 
são Nudges: «nano-intervenções» de baixo custo, 
que atuam junto do sistema de processamento de in-
formação automático dos indivíduos, e que se testa-
das e feitas de uma forma informada podem originar 
efeitos e ganhos significativos em termos económi-
cos, sociais e de saúde e bem-estar.
Este conceito tem sido levado ao mercado português 
através de projetos de consultadoria que procuram 
modificar decisões e comportamentos, através da 
manipulação do contexto em que estes ocorrem. As-
sim, desde aumentar a compra de frutas e hortícolas 
numa grande cadeia alimentar; aumentar a adoção 
de procedimentos de segurança por parte dos traba-
lhadores de uma empresa concessionária do abaste-
cimento de água; ou diminuir o vandalismo junto dos 

Texto: Diogo Gonçalves

NBCC Academy

elevadores do parque habitacional de uma empresa 
municipal; foram tudo projetos em que conseguimos 
obter resultados positivos através da alteração e teste 
de mudanças no contexto, as chamadas «nano-inter-
venções», que apesar de aparentemente irrelevantes 
tiveram um impacto positivo, permitindo aos nossos 
clientes aprender como escalar essas pequenas mu-
danças para todo o seu universo empresarial, de for-
ma a melhorar significativamente o seu desempenho.
A criação de um ‘workshop’ sobre o tema surgiu 
como uma ideia natural, através da possibilidade de 
uma parceria com a NBCC Academy, a academia de 
formação de um grupo sólido de empresas especia-
lizada nas áreas de TI (tecnologias de informação) 
e ‘soft skills’, e o seu diretor executivo, João Franco. 
A naturalidade desta colaboração surge do carácter 
inovador desta academia, que procura criar soluções 
de formação customizadas, que ajudam a resolver 
problemas práticos das empresas; e da sua natureza 
jovem e disruptiva, uma vez que foi criada recente-
mente, com o objetivo de oferecer ao mercado novas 
abordagens pedagógicas que lhes permitam fazer a 
diferença, face ao que de melhor é feito a nível inter-
nacional, como são exemplo as diversas aplicações 
de Nudging ao universo digital. 
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www.nbcc-consulting.com

 Diogo Gonçalves, Founder, Nudge 
Portugal (Parceiro NBCC Academy)

FORMAÇÃO

Um Nudge é uma mudança na 
arquitetura da escolha, que opera 
a um nível fundamentalmente 
automático ou pré-consciente, 
sem alteração de incentivos 
económicos, que induz uma 
mudança previsível na tomada
de decisão e comportamento.

Nudging
Um empurrãozinho para a escolha certa
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O ano de 2023 será de novos desafios, 
e nos recursos humanos (RH) o gran-
de desafio será consolidar a mudan-
ça de cultura e liderança nas nossas 

organizações, dando assim resposta ao novo con-
texto BANI (‘brittle, anxious, nonlinear and incom-
prehensible’), que chegou com a pandemia – frá-
gil, ansioso, não linear e incompreensível.
Necessitamos de culturas mais flexíveis, mais 
ágeis, e mais inovadoras… e que promovam rela-
ções positivas e saudáveis.
Tudo isto já conhecemos. O que mudou então? Na 
verdade, o que mudou é que, quando não temos 
esta «cultura», as consequências são bem mais 
rápidas e evidentes a nível dos RH, com a falta de 
retenção e recrutamento permanente. 
Assim, se antes não «víamos», agora basta «olhar» 
os indicadores de RH. Embora por vezes ainda 
não reconheçamos que esta nova realidade veio 
para ficar.
O momento é, pois, de disrupção, de modelos 
de trabalho, sendo que o híbrido veio para ficar. 
A atual definição das políticas de trabalho (pre-
sencial, remoto ou híbrido) é uma afirmação da 
cultura. E quando não é dada a possibilidade do 
remoto ao colaborador, a retenção e o recruta-
mento saem a perder, sendo que nos mais jovens 
é condição essencial.
E no híbrido, os líderes têm também novos de-
safios, de planeamento, de ‘accountability’ das 
equipas, de criação de relações de confiança. Ou 
seja, mais desafios se colocam.
E para acrescentar a estes novos ‘skills’, destaca-
mos ainda a vulnerabilidade, a empatia e a intui-
ção, que na verdade são as bases para a tal conec-
tividade e o tal envolvimento que queremos nas 
nossas organizações.
E depois de anos a trabalhar o nosso lado esquer-
do do cérebro, «racional», eis que todos estes 
‘skills’ estão no nosso lado direito do cérebro – o 
«emocional» –, com muito por explorar em con-
texto organizacional e nos nossos líderes. Estas 
novas dimensões de resposta ao BANI vão além 
das tradicionais competências e sobem o patamar 
para um nível avançado da gestão do «eu» e dos 
«outros».
E no tema da retenção, temos de pôr o «emocio-

nal» a funcionar nas organizações. 
Para tal, teremos de «ginasticar» o nosso cérebro e 
trabalhar o «desconforto» tão presente na criação 
de novos hábitos. Tema aliás presente em todos 
os novos ‘skills’ que desde a pandemia nos che-
gam diariamente. Pela necessidade de inovação e 
aprendizagem constante.
Esta, de qualquer forma, é mais profunda, e não 
se vê, mas sente-se. Podemos sentir nas organiza-
ções o bem-estar, a comunicação, o ambiente e a 
dinâmica das equipas… a forma com se vive os 
valores, a missão da organização… e como todos 
estão alinhados no mesmo sentido e com a mes-
ma informação e o mesmo nível de envolvimento.
E é no atingir desta consistência que está o gran-
de tema para 2023: deixar de ter «mantas de re-
talhos», «silos», e conseguir que todos entendam 
o contexto, o que se espera da organização, e do 
que cada um pode contribuir e acrescentar valor 
no processo. 
Para tal, a organização tem de fluir, e os seus líde-
res precisam de ter este papel de facilitadores, 
orientando e colaborando com as suas equipas. E 
pela primeira vez reconhecer que não controlam 
em absoluto o futuro, chegando ao «só sei que 
nada sei» e aceitando que certamente na equipa 
alguém saberá mais do que nós e verá um cami-
nho diferente. Talvez um caminho mais robusto 
e «melhor». Ou mesmo o início da construção de 
um novo caminho, fruto desta conjunção de no-
vas ideias, onde o todo será sempre melhor do 
que a soma das partes. 

Texto: Sara Sousa Brito

People Value
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Um momento de disrupção

https://peoplevalue.pt
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 Sara Sousa Brito, Diretora, People Value
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de inovação e 
aprendizagem 
constante.
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E ntramos em 2023, ano de grandes de-
safios, incertezas e mudanças. Para nós, 
PTC – Paula Tomás Consultores, entrar em 
2023 é também um tempo de balanço. Há 

20 anos que os nossos consultores e formadores con-
tribuem para o desenvolvimento de competências 
das pessoas nos nossos clientes. Parabéns! 
Há 20 anos que os nossos clientes confiam em nós, 
para em conjunto melhorarmos a forma como a ges-
tão das suas pessoas é levada à prática. Estamos gra-
tos. Obrigada!
As relações humanas não são uma necessidade re-
cente, mas a sua importância e a sua aplicação no 
mercado de trabalho são hoje fundamentais para 
as organizações que ambicionam ser sustentáveis a 
longo prazo.
É na relação com, e entre, os colaboradores que o ní-
vel de humanização fica mais evidente. As relações 
com os líderes ou com colegas são fundamentais 
para o bem-estar organizacional percecionado. Desta 
forma, as ‘soft skills’ de liderança, trabalho de equipa, 
comunicação e relacionamento são imperativas para 
todos os profissionais.
Num mundo complexo e incerto, em que a digitaliza-
ção vem «simplificando» a nossa vida, há sinais de 

Texto: Paula Tomás 

PTC – Paula Tomás Consultores 

que podemos estar também a «simplificar» a forma 
como nos relacionamos e cooperamos. Nunca, como 
hoje, foram tão imperativas competências como pen-
samento crítico, resolução de problemas complexos, 
inteligência emocional, resiliência, lidar com a frus-
tração e com a adversidade, empatia e relacionamen-
to positivo.
Em 20 anos de experiência, sabemos que «não há fór-
mulas mágicas». 
O desenvolvimento das ‘soft skills’, fundamentais 
para um ambiente organizacional humanizado, ne-
cessita de um investimento transversal e continua-
do, promovendo em cada colaborador a assunção 
da sua «autogestão», sendo mais proativo, tendo 
iniciativa, sugerindo ou testando o que acredita que 
vai funcionar, sabendo lidar com o erro e com as con-
trariedades. Cada colaborador deve assumir o pro-
tagonismo do seu desenvolvimento, pois precisa de 
estar no mercado de trabalho. Para isso, precisamos 
de promover uma liderança inspiradora, empática e 
de proximidade e a autoconsciência e a responsabili-
dade individual sobre as escolhas pessoais. Mais do 
que respostas, é fundamental que cada um conheça 
os seus recursos para lidar de forma positiva e sau-
dável com as situações profissionais que se lhe depa-
ram no dia-a-dia.
Em 2023 vamos continuar com o mesmo profissiona-
lismo, rigor e paixão a desbravar o caminho, a inovar 
e a desenvolver pedagogias que permitam a apren-
dizagem das ‘soft skills’ necessárias aos objetivos 
estratégicos dos nossos clientes. Diversificámos a 
nossa oferta com percursos formativos ‘e-learning’ 
e ‘on-line live training’ com a utilização do nosso 
«Learning Process»; alargámos a nossa certificação 
DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações 
de Trabalho a quatro áreas de educação e formação 
(Desenvolvimento Pessoal, Gestão e Administração, 
Formação de Professores e Formadores e, agora tam-
bém, Informática na Ótica do Utilizador); reforçámos 
a nossa equipa de consultores com profissionais es-
pecializados e com forte experiência organizacional 
e continuamos a nossa aposta no desenvolvimento 
das ‘soft siklls’, competências transversais e transfe-
ríveis, fundamentais para responder às tendências 
deste nosso «novo» mundo. www.ptomasconsultores.pt

FORMAÇÃO

Em 2023 vamos 
continuar 

com o mesmo 
profissionalismo, 

rigor e paixão 
a desbravar o 

caminho, a inovar 
e a desenvolver 

pedagogias 
que permitam a 

aprendizagem 
das ‘soft skills’ 

necessárias aos 
objetivos estratégicos 

dos nossos clientes.

20 anos a contribuir para a gestão de pessoas

 Paula Tomás, Managing Director, PTC – Paula Tomás Consultores
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Estas dinâmicas trazem para a nossa realidade ter-
mos como ‘upskilling’ e ‘reskilling’, ou seja, incremen-
to ou ajuste de competências, que são ambos proces-
sos essenciais. Tanto do ponto de vista das organiza-
ções, pois conseguem tornar-se mais competitivas, ao 
atualizar e otimizar o seu capital humano, como do 
ponto de vista das próprias pessoas, que adquirem 
ferramentas que lhes permitem uma melhor adapta-
ção e outra agilidade na era digital, uma maior pro-
babilidade de sucesso e a criação de novas oportuni-
dades, de acordo com as perspetivas animadoras de 
empregabilidade desta área.
Existem outras vantagens associadas a estes dois con-
ceitos, podendo destacar-se o facto de alimentarem 
uma dinâmica positiva, contribuindo, nas empresas, 
para a retenção do talento, para melhorar a repu-
tação e a imagem corporativa, e também para uma 
maior motivação dos colaboradores, por sentirem 
que se está a investir na sua formação. Por outro lado, 
proporcionam às pessoas um melhor desempenho, 
mais opções e, consequentemente, uma maior reali-
zação profissional.
Por isso, embora os conceitos ‘upskilling’ e ‘reskilling’ 
comportem algumas diferenças, pois o primeiro visa 
ensinar novas competências, enquanto o segundo 
procura reajustar funções e postos de trabalho, têm 
em comum o facto de gerar evolução positiva, por 
trazerem especialização, mas também versatilidade.
Esta evolução pode ser alcançada com a Rumos, onde 
empresas e pessoas podem encontrar soluções que 
lhes permitem manter-se alinhados com as neces-
sidades do mercado. Um ponto bem marcado para 
a Rumos é a necessidade de acompanhar e prever 
estas novas dimensões, antecipando necessidades e 
tendências, e continuando a aposta na agilidade das 
nossas equipas. 

V ivemos uma realidade onde a tecnologia 
é um ponto central, e a transformação 
digital veio revolucionar a forma como 
agimos, pensamos e trabalhamos. 

Por muito que existam previsões dos efeitos e da 
influência que as tecnologias de informação (TI) 
exercem numa sociedade, este novo cenário tem 
mostrado que a adaptação é um processo fulcral e 
muito valioso em várias frentes. Para isso, a formação 
assume-se como imprescindível na criação das ba-
ses e no desenvolvimento de competências para os 
desafios exigidos nestes novos contextos. Assistimos 
a um exercício de adaptação da parte de empresas, 
indivíduos e até formação, que também se tem trans-
formado para aceder às novas exigências e dinâmi-
cas dos mercados de trabalho, com o objetivo de ser 
mais ágil.
Este novo cenário, composto pela era digital e as TI, 
prova-nos que a formação ao longo da vida é uma 
necessidade, à qual deve ser dada a máxima prio-
ridade. As competências e o conhecimento não são 
já nem estanques nem estáticas, e estão em perma-
nente evolução, de acordo com as dinâmicas criadas 
pelo mercado e pelos nossos clientes. O propósito é 
a aquisição contínua de conhecimento e competên-
cias, numa perspetiva de crescimento (‘upskill’) ou de 
reconversão (‘reskill’). 
As áreas de TI são, atualmente, um caminho muito se-
guro em termos de empregabilidade. A reconversão 
de carreira é um processo de mudança que permite 
abrir novos horizontes, e é importante sublinhar que 
nestes casos a aposta na formação é um fator deter-
minante no seu sucesso.

Texto: Jorge Lopes

Rumos
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www.rumos.pt

Importância da (trans)formação 
nos processos de ‘reskilling’
e ‘upskilling’

 Jorge Lopes, Diretor para a Área da Formação, Rumos
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A reconversão de carreira é 
um processo de mudança que 
permite abrir novos horizontes, e 
é importante sublinhar que nestes 
casos a aposta na formação é um 
fator determinante no seu sucesso.
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UpSideUp

O uvi estas perguntas tantas vezes.
Eu que tanto fiz para ter a «sorte» de 
trabalhar no que gosto, dependendo 
agora de muitos patrões (os clientes), 

consigo e quero que a empresa inove regularmente, 
por três razões que vou referir adiante.
Se vos disser que trabalhamos na área da inovação 
e da comunicação visual, vão perguntar-me: «O que 
é que isso tem a ver com gestão de pessoas?» Pois, 
percebo... Mas se vos disser que desenvolvemos 
formação e ações de consultoria e comunicação 
para que pessoas e empresas se interliguem mais, 
se desenvolvam por vontade própria, inovem e se-
jam mais produtivas e felizes, isso já vos faz sentido.
Chega de falar de nós.
Inovar não pode ser uma iniciativa pontual. Inovar 
não tem de ser sobre lançar um novo produto tec-
nológico. Inovar não é propriedade de ‘start-ups’. 
Inovar é algo que devemos fazer em qualquer or-
ganização, de forma transversal, recorrente e envol-
vendo o maior número possível de interessados. 
Diria antes «inovando», como referência ao ato con-
tínuo de inovar.
Mais importante do que um departamento de ino-
vação – muitas vezes associado às áreas de tecno-
logias de informação – é implementar uma estraté-
gia e desenvolver uma cultura de inovação.
Dou muito destaque às questões da estratégia e da 
cultura, pois, quando estas se cruzam, nem as di-
reções têm de se esforçar para conseguir a adesão 
dos colaboradores, nem as pessoas em geral têm 
de convencer as suas direções ou administrações a 
inovar. E muito importante também é o facto de que 
o mercado já o espera e nenhuma empresa quer de-
siludir os clientes.

Texto: Daniel Lança Perdigão

Inovar? Porquê? Para quê? Três razões

Vamos criar valor. Interessa-vos?
Uma estratégia de inovação é uma missão de todos, 
suportada num plano detalhado, com vista a criar 
valor, pelo qual os clientes estão dispostos a pagar. 
Inovação não acontece por acaso, depende do am-
biente e de procedimentos criados para o seu de-
senvolvimento.
A estratégia de inovação clarifica prioridades e ob-
jetivos, promove o alinhamento, evita o ‘status quo’ 
e facilita a mudança para o sucesso.
E cultura de inovação existe quando tudo está en-
raizado num ambiente que promove o pensamento 
criativo, a autonomia e o alinhamento, e que leva à 
criação de valor económico e social para a organi-
zação e para as suas pessoas, clientes e parceiros.
A cultura de inovação é como uma atmosfera onde 
se respira criatividade, entusiamo e espírito de 
equipa, que vão muito para lá dos departamentos 
ou «silos» – como por vezes se designa.
Já se está a ver porque escolhi este tema, pois quem 
está no centro são as pessoas, sem as quais as orga-
nizações não funcionam – isto aplica-se nas empre-
sas e no sector público.
Concluo com as três razões por que isto é importan-
te para nós e em qualquer organização:
1. As pessoas sentem-se mais motivadas, pois sa-
bem que regularmente haverá novas áreas, servi-
ços, processos ou produtos em desenvolvimento 
e novos clientes, e recuperam o entusiasmo que as 
levou a juntar-se à organização, ajudando à sua re-
tenção e melhorando a atratividade;
2. A organização não continua a fazer o habitual, 
não fica sentada sobre os louros até ser ultrapassa-
da por outras (exemplos como a Kodak e outros) e 
pode até ser mais divulgada só porque criou o há-
bito e o ‘mindset’;
3. Os clientes ficam mais atentos, não esgotam as 
oportunidades de colaboração por já terem adqui-
rido «o» vosso serviço ou produto, pois sabem que 
em breve haverá novidades e que essas podem aju-
dar a criar valor.
Já vos dei os tópicos. Vão inovando!
Estou sempre disponível se quiserem debater ou 
desenvolver este tema.
Até breve. www.upsideup.pt 

 Daniel Lança Perdigão, Chief
Energiser Officer (CEO), UpSideUp

Cultura de inovação existe quando 
tudo está enraizado num ambiente 
que promove o pensamento criativo, a 
autonomia e o alinhamento, e que leva 
à criação de valor económico e social 
para a organização e para as suas 
pessoas, clientes e parceiros.
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ZONAVERDE

A obtenção de uma qualificação escolar 
ou profissional formal pode ser alcan-
çada por duas vias: a via da formação 
ou a via do reconhecimento.

A via da formação é normalmente trilhada por pessoas 
que se pretende qualificar, requalificar ou reconverter 
numa área profissional, existindo para isso uma oferta 
educativa e formativa diversificada, disponibilizada 
por organizações públicas e particulares: universida-
des e institutos politécnicos, centros de formação do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
escolas profissionais e tecnológicas, entidades forma-
doras certificadas pela Direção-Geral do Emprego e 
das Relações de Trabalho (DGERT), entre outras.
A via do reconhecimento é atualmente protagonizada 
pelos designados centros Qualifica e é procurada e 
percorrida por adultos que pretendem obter o Reco-
nhecimento, Validação e Certificação das Competên-
cias adquiridas ao longo de uma vida.
Esta via é promovida pelo Programa Qualifica, que 
conta atualmente com uma rede de 319 centros Qua-
lifica que cobrem a totalidade do território português. 
Estes centros, reconhecidos pela ANQEP – Agência 
Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, 
prestam um serviço público personalizado aos adul-
tos, permitindo que em função das características de 
cada pessoa, do seu percurso escolar e profissional 
e das suas ambições e expectativas, seja definido o 
percurso de qualificação mais adequado à sua situa-
ção (escolar e/ ou profissional).
O Programa Qualifica tem como principal finalidade 
proporcionar a adultos que pretendam concluir o 

Texto: Frederico Marques

nono ano ou o décimo segundo ano de escolaridade, 
ou uma qualificação profissional, os meios e as ferra-
mentas para alcançarem esse objetivo.
No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, e até 
2025, os adultos que obtêm uma qualificação escolar 
e/ ou profissional através de um processo de Reconhe-
cimento, Validação e Certificação das Competências 
(RVCC) estão abrangidos pela medida de apoio finan-
ceiro denominada Acelerador Qualifica, cujo montante 
é equivalente a 1,25 vezes o IAS – Indexante de Apoios 
Sociais (do ano em que conclui a qualificação).
Atualmente, a intervenção dos centros Qualifica de-
verá centrar-se nas seguintes prioridades: aumentar 
o número de adultos que integrem processos de 
RVCC escolar para conclusão do nível secundário; 
qualificar os adultos que tenham um percurso de 
qualificação incompleto, isto é, que tenham iniciado 
um percurso de qualificação (via formação ou via 
processo RVCC), mas que não tenham concluído; pro-
mover a orientação e o encaminhamento dos adultos 
para modalidades de educação e formação promo-
toras de qualificação ou requalificação; apostar no 
desenvolvimento de processos de RVCC profissional 
para a obtenção de uma qualificação profissional 
prevista no Catálogo Nacional de Qualificações.
Para a prossecução dos objetivos do Programa Qualifi-
ca será necessário uma mais estreita articulação e cola-
boração entre: os centros Qualifica entre si, numa lógi-
ca de colaboração e trabalho em rede efetiva e não de 
concorrência; as entidades promotoras de educação e 
formação, na divulgação das principais iniciativas de 
educação e formação previstas e/ ou em execução; as 
entidades da administração pública local e concelhia, 
na divulgação do Programa Qualifica; o tecido empre-
sarial e industrial local, na promoção de uma cultura 
organizacional de reconhecimento dos seus colabora-
dores, proporcionando-lhes condições para que pos-
sam obter uma qualificação escolar e/ ou profissional.
A ZONAVERDE é Centro Qualifica desde 2020. Traba-
lha com diversos candidatos a título individual, es-
sencialmente para RVCC Escolar, e com diversas em-
presas promovendo o desenvolvimento do RVCC Pro 
e formação à medida para os seus profissionais, nos 
concelhos de Santa Maria da Feira, Arouca, São João 
da Madeira, Oliveira de Azeméis e Vila Nova de Gaia. 

Reconhecimento de competências escolares
e profissionais

www.zonaverde.pt

 Equipa da ZONAVERDE (Frederico 
Marques, Técnico de Orientação,
Reconhecimento e Validação de
Competências, é o quinto a contar
da esquerda, em cima)
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ISEG Executive Education

E m época de Campeonato Mundial de Fu-
tebol, vale a pena recuperar os ensina-
mentos que, mais uma vez, os adeptos 
japoneses e a sua seleção, os samurais 

azuis, nos trazem e que demonstram os valores 
e princípios que pautam a sua forma de estar e a 
conduta individual e coletiva. Perante uma equipa 
poderosa como a Alemanha, e que esteve a ganhar 
até quase ao final do jogo, os samurais azuis nunca 
desistiram e demonstraram mais uma vez que, com 
superação, resiliência, trabalho de equipa e propó-
sito, é possível David vencer um Golias como a Ale-
manha. 
Um provérbio japonês refere que «o bambu que se 
curva é mais forte do que o carvalho que resiste». O 
carvalho e o bambu são árvores igualmente fortes 
e firmes, mas entre as duas existe uma grande dife-
rença, a flexibilidade: enquanto o carvalho é firme, 
mas inflexível, o bambu é firme, mas flexível. Peran-
te adversidades e tempestades, o bambu consegue 
curvar-se e reerguer-se, enquanto o carvalho não 
consegue resistir ao efeito da tempestade. A sele-
ção japonesa revelou ser o bambu, e com firmeza, 
mas também com flexibilidade, conseguiu dar a 
volta ao resultado e reerguer-se. No final do jogo, tal 
como fazem sempre, ganhem ou percam, adeptos 
e jogadores deixaram as bancadas e os balneários 
impecáveis, recolhendo todo o lixo e deixando uma 
mensagem de agradecimento em origami, dando 
assim uma demonstração de elevada cidadania e 
educação.
Os valores japoneses são incutidos desde muito 
cedo nas crianças e o sistema de ensino leva-os 
muito a sério. Valorizam muito a pontualidade, a hi-
giene, a cooperação e o trabalho em equipa. São os 
próprios alunos, distribuídos em equipas, que alter-
nam para limpar salas de aula e áreas comuns das 
escolas. Os japoneses acreditam que esse hábito 
ajuda a desenvolver o espírito de equipa, a empatia 
e a autonomia. 
A palavra Samurai, guerreiro japonês, significa 
«aquele que serve»; para esta cultura, liderança é 
servir. O Bushido, o Código de Ética e Conduta dos 
Samurais, ajuda-nos a compreender de que forma 

Texto: Catarina Paiva

www.isegexecutive.education

os valores da cultura japonesa nos podem ser úteis 
na gestão e na liderança das equipas: a humildade 
e a reverência para com os mais velhos e sábios, o 
bem-estar do grupo, a busca constante pela sabe-
doria, a gratidão, com a convicção de que nada se 
conquista sozinho, e o trabalho de equipa é fun-
damental para o resultado final; e a lealdade – um 
profissional pode e deve estar atento ao mercado, 
mas enquanto estiver na empresa deve manter-se 
fiel; ser cortês, porque isso ajudará a criar relações 
e a construir pontes, a compaixão e a capacidade 
de se colocar no lugar do outro, o autodomínio e a 
capacidade de em situações de crise colocar a razão 
acima da emoção, a disciplina e o foco; tal como um 
samurai só tinha uma oportunidade para vencer no 
campo da batalha, também nas empresas por ve-
zes não há duas oportunidades – importa ter uma 
estratégia bem definida, saber escolher as guerras 
que valem a pena e as armas a usar em determina-
do contexto e adaptadas a cada situação.  
A seleção japonesa e os seus adeptos deram neste 
jogo uma demonstração dos valores enraizados na 
cultura japonesa e que tão bem se aplicam às boas 
práticas de gestão e liderança de equipas. Tal como 
em linguagem desportiva se costuma dizer, no fu-
tebol, como nas empresas, não esqueçamos que 
«quem não marca, sofre». E o Japão marcou. 
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 Catarina Paiva, Diretora de Programas de Inscrição Aberta do 
ISEG Executive Education

«Gerir é fazer as coisas bem, liderar é fazer as coisas certas.»

‘Arigato’ samurais azuis!

A palavra Samurai, 
guerreiro japonês, 
significa «aquele que 
serve»; para esta 
cultura, liderança
é servir. O Bushido, 
o Código de Ética 
e Conduta dos 
Samurais, ajuda- 
-nos a compreender 
de que forma os 
valores da cultura 
japonesa nos podem 
ser úteis na gestão 
e na liderança das 
equipas.
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V ivemos uma época em que, por força 
do desenvolvimento tecnológico e da 
integração das tecnologias digitais 
nas atividades, é visível a aceleração 

do processo de obsolescência e desvalorização 
dos conhecimentos, habilidades e competências 
dos profissionais. 
Especialistas preveem que em 2030 a maioria das 
tecnologias serão novas, pelo que, atualmente, 
nada sabemos sobre elas. Neste sentido, para li-
dar com esta nova realidade, as organizações pro-
curam e precisam de colaboradores que consigam 
mobilizar os seus conhecimentos, competências 
e experiências para acompanharem as suas es-
tratégias, cada vez mais desafiadoras, exigentes 
e inovadoras. Para tal acontecer, as ‘hard skills’ já 
não são suficientes (até porque estas irão tornar-
-se obsoletas em pouco tempo).
São vários os estudos que evidenciam as ‘soft skills’ 
como preditores de desempenhos diferenciados 
e de eficiência profissional. Além disto, têm a van-
tagem de ser transferíveis para os mais diversifi-
cados contextos socioprofissionais.
Os resultados das organizações e a sua competi-
tividade decorrem da eficácia das suas equipas, 
ou seja, da forma como as equipas se adaptam 

Texto: Diana Caldeirinha 

Ispa

aos novos conhecimentos, às novas exigências 
dos negócios e dos seus ‘stakeholders’. Gesto-
res, dirigentes e líderes, cientes dos novos tem-
pos, procuram colaboradores com competências 
como empatia, inteligência emocional, comunica-
ção, assertividade, colaboração, liderança, capa-
cidade de resolução de problemas, criatividade 
e inovação, entre outras, no intuito de construir 
equipas capazes de lidar com os novos e desco-
nhecidos desafios.
A formação e desenvolvimento das ‘soft skills’ 
tendem a ocupar um papel fundamental nas orga-
nizações, acompanhando-as na promoção e dis-
seminação da cultura organizacional. É com base 
nesta cultura que devem ser definidos e operacio-
nalizados os percursos de aprendizagem. É impe-
rativo que estes percursos estejam em linha com 
os objetivos e a estratégia de negócio, adaptados 
à realidade das pessoas e das equipas, e alinha-
dos com a visão, a missão e os valores da orga-
nização. Estando o desenvolvimento do negócio 
dependente das suas pessoas, deve ser respon-
sabilidade da organização promover a aprendi-
zagem ao longo da vida – pessoal e profissional 
–, potenciando um conjunto de competências 
que permitam aos seus colaboradores lidar com 
a emergência de contextos desconhecidos, num 
mundo BANI (acrónimo de Brittle, Anxious, Non-
linear, Incomprehensible).
A promoção de percursos de aprendizagem em 
‘soft skills’ é fundamental para a atração e reten-
ção de talentos, mas do meu ponto de vista tam-
bém de elevada importância para a felicidade das 
pessoas nas organizações. https://fa.ispa.pt Diana Caldeirinha, Diretora, Formação Ispa 
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Os resultados das organizações
e a sua competitividade decorrem 
da eficácia das suas equipas, ou 
seja, da forma como as equipas se 
adaptam aos novos conhecimentos, 
às novas exigências dos negócios
e dos seus ‘stakeholders’.

A relevância das ‘soft skills’ no sucesso
das pessoas e organizações
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Intelcia

D esde 2020, com a pandemia, vivemos 
um momento de viragem, onde empre-
sas e colaboradores foram forçados a 
abraçar as possibilidades de trabalho 

flexível. Mudámos, em alguns sectores radicalmente, 
a forma de trabalhar e de gerir as equipas.
O papel tradicional do gestor evoluiu exponencial-
mente, e agora, mais do que nunca, necessitamos de 
líderes focados nas pessoas. Com o trabalho remoto 
já tão enraizado nas empresas, alguns estudos vieram 
reforçar que o contacto entre o gestor e a sua equipa 
conduz a um aumento de 54% no ‘engagement’ e de 
31% na produtividade, bem como uma diminuição de 
15% em potenciais situações de ‘burnout’. Entretanto, 
de acordo com a McKinsey, ter boas relações com os 
seus gestores é o principal fator de satisfação e reten-
ção dos colaboradores, o que por sua vez é o segundo 
fator determinante mais importante do seu bem-estar 
geral. Inversamente, os maus líderes podem prejudi-
car significativamente a retenção e o empenho.
O facto de não estarmos ligados a um local de tra-
balho físico causou, em alguns gestores, a perda da 
proximidade que costumavam ter no controlo sobre 
o desempenho e a performance das suas equipas. 
Por outro lado, as equipas começaram a aperceber-
-se de que podiam explorar uma maior variedade de 
opções de trabalho, muito para além da distância que 
as separava das suas casas. Estas mudanças foram 
extremamente bem acolhidas, mas colocaram ainda 
mais pressão aos líderes, que agora, à distância, têm 
de continuar a cultivar relações empáticas que lhes 
permitam envolver e reter as pessoas que gerem. Um 
artigo da HBR, com o qual manifesto a minha concor-
dância, diz-nos que «o ego é inimigo da boa lideran-
ça», ou seja, quanto mais elevados os cargos de lide-
rança, maior o risco de ter um ego excessivo.  E quanto 
maior for o ego, mais correm o risco de acabar numa 
realidade isolada, perdendo o contacto com os cola-
boradores, a cultura e, em última análise, os clientes. 
Foi reforçado o impacto e influência dos colabora-

Texto: Carla Marques

O líder do passado não é o líder de amanhã

dores, o que é bom, mas também saiu alterada a for-
ma como os líderes impulsionam a produtividade. A 
maioria das empresas pensa nos seus líderes de topo 
como as peças fundamentais que fazem a mudança 
acontecer, estando dispostas a investir largamente 
no seu desenvolvimento. Os níveis de gestão abaixo, 
muitas vezes, padecem da falta de envolvimento e 
por isso são mais resistentes à mudança. Então, se os 
líderes continuam a ser essenciais, mas o seu papel 
tradicional tornou-se obsoleto, o que fazer? A lideran-
ça é sobre as pessoas, e as pessoas mudam todos os 
dias. A humildade e a gratidão são as pedras angula-
res do altruísmo, diz-nos o mesmo artigo da HBR. O 
líder deve apoiar, desenvolver e trabalhar próximo 
das pessoas. Deve contratar pessoas inteligentes, com 
a confiança necessária para falar alto.
No mundo atual do trabalho, pela digitalização, da-
mos prioridade a agilidade, inovação, capacidade de 
resposta, rapidez e, ao mesmo tempo, valor na ligação 
humana, no tão falado modelo híbrido. Mas isto exige 
uma nova abordagem, sendo fundamental capacitar 
os nossos gestores para estas competências chave.
Na Intelcia, apostamos fortemente na formação, atra-
vés de programas específicos de ‘coaching’ para os 
principais líderes, para que possam desenvolver e 
melhorar as competências de liderança. Desenvolve-
mos o programa «Grow’IN Together», no qual estamos 
a formar 700 líderes da companhia em competências 
de liderança, e em competências técnicas da gestão 
de uma operação de ‘customer service’, que vão des-
de indicadores operacionais até financeiros.
Como catalisadores da cultura e valores da empresa, 
os gestores são a força vital das organizações.
Hoje, com quase 7.000 colaboradores em Portugal, es-
tou convicta de que o espírito de liderança que temos, 
aliado à transparência, à confiança e à autonomia, vai 
garantir-nos um futuro promissor. 
Desenvolver as equipas e as lideranças com criati-
vidade será uma mais-valia no desenvolvimento do 
nosso negócio. Identificar novos clientes, atuar na 
área comercial e crescer, no mercado português e no 
internacional, para podermos ser conhecidos não só 
como um ‘player’ na área de ‘outsourcing’ mas também 
numa vertente de inovação e transformação digital.
Apostar em inteligência artificial (IA), robotização, ‘ro-
botic process automation’ (RPA) e ‘speech analytics’, su-
portados por uma equipa muito forte, que agarra com 
entusiasmo as oportunidades, leva-me a olhar os pró-
ximos cinco anos da Intelcia com grande otimismo. 

www.intelcia.com

Um artigo da HBR, com o qual mani-
festo a minha concordância, diz-nos 
que «o ego é inimigo da boa lideran-
ça», ou seja, quanto mais elevados os 
cargos de liderança, maior o risco de 
ter um ego excessivo.

 Carla Marques, Chief Executive 
Officer (CEO), Intelcia Portugal
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N os últimos dois anos, o cenário mun-
dial mudou drasticamente ao nível 
económico e tecnológico. 
Muitas empresas optaram pelo traba-

lho remoto como solução para viabilizar a manuten-
ção dos seus negócios, e atualmente muitas são as 
que mantêm um modelo híbrido de trabalho.
Neste contexto, o ‘outsourcing’ consolidou ainda 
mais o seu papel de protagonismo no mundo corpo-
rativo, essencialmente ligado a áreas de tecnologia 
e operações de suporte, e constitui uma importante 
oportunidade para os gestores.
Mas que razões os devem levar a decidir pelo ‘out-
sourcing’?
Poder-se-ia dizer que é a redução de custos. Mas uma 
boa decisão exige uma outra abordagem, com base 
em quatro perguntas: 
- Existe massa crítica para realizar a função interna-
mente? 
- Internamente consegue-se uma resposta suficiente-
mente rápida e flexível à flutuação das necessidades? 
- Temos capacidade para estar em linha com as me-
lhores práticas para a função em causa?
- É uma preocupação, consome a nossa atenção, mas 
não é crítico para o negócio?
Não temos massa crítica, não temos volume suficien-
te para justificar realizar essa função com recursos 
próprios. Em Portugal, centenas de milhares de res-
ponsáveis decidiram pelo ‘outsourcing’ com base 
neste critério. São muitas as organizações em que é 
claro que a contabilidade, o processamento de salá-
rios, os serviços jurídicos, etc não são para fazer in-
ternamente. É o critério mais simples e óbvio e muitas 
vezes suficiente para a decisão.
Podemos ter algum volume que possa parecer sufi-
ciente para realizar a função com recursos próprios, 
mas há uma grande flutuação das necessidades. Há 
aqui uma oportunidade para o ‘outsourcing’ que nos 

Texto: Cristiana Santiago 

Minimal 

pode disponibilizar os recursos de que precisamos a 
cada momento.
Não há grande flutuação de necessidades, em parti-
cular quantitativas, mas há uma mudança constante 
de procedimentos, legislação e tecnologia e por isso 
internamente é difícil manter as pessoas constante-
mente atualizadas. Há também aqui oportunidade 
para o ‘outsourcing’ que nos pode disponibilizar os 
recursos de que precisamos com a preparação ade-
quada, treinados nas melhores práticas.
Até podemos ter massa crítica, uma flutuação de 
necessidades pequena e pessoal atualizado para a 
função, mas temos de nos preocupar com a função, 
retirando-nos atenção e energia que deveríamos re-
servar para nos focar no que é essencial no negócio. 
Pois bem, porque não nos libertarmos dessa preocu-
pação com o ‘outsourcing’?
Estas quatro razões ajudam a decidir sobre o ‘out-
sourcing’. Mas estas mesmas quatro razões também 
ajudam a escolher o ou os fornecedores do serviço 
de ‘outsourcing’. Há evidência de que têm massa 
crítica, recursos suficientes, ‘know-how’ e clientes sa-
tisfeitos que se libertaram de preocupações? Se sim, 
pode-se avançar.
Note-se que estas quatro razões também se pren-
dem com a redução de custos inicialmente referida. 
Só que o enfoque é outro, é o de se ser ou não capaz 
de realizar a função internamente, de se responder 
ou não a mudanças nas necessidades, de se ter ou 
não ‘know-how’ e de conseguirmos ou não focar-
-nos no que é crítico. Por isso se tivéssemos de eleger 
uma única razão para o ‘outsourcing’, a razão seria 
a de que o ‘outsourcing’ nos pode tornar mais com-
petitivos.
Em síntese, as soluções adequadas de ‘outsourcing’ 
beneficiam de diversas formas as empresas contra-
tantes, sendo que o ‘outsourcing’ pode trazer os se-
guintes benefícios para o seu negócio:
- mais foco no ‘core business’,
- mais foco nas estratégias para o crescimento do ne-
gócio;
- qualidade técnica de equipas especializadas;
- otimização do tempo dos funcionários e gestores,
- redução de custos com encargos trabalhistas;
- construção de parcerias estratégicas. www.minimal.pt

 Cristiana Santiago, Cloud Accounts
& BPO Manager, Minimal – Business
Objects
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Se tivéssemos de eleger uma única 
razão para o ‘outsourcing’, a razão 
seria a de que o ‘outsourcing’ nos pode 
tornar mais competitivos.

‘Outsourcing’ no pós-pandemia
Uma solução para ajudar a impulsionar negócios
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A o longo de vários anos temos assisti-
do a uma mudança, quase natural, da 
maior procura de determinados perfis. 
Há, de facto, uma predominância dos 

perfis de IT (tecnologias de informação), ainda que 
o tipo de tecnologia e de valências tenha mudado, 
e há, também, a mudança de oferta para perfis em 
função do estado da economia, maior procura de 
perfis financeiros em momentos de crise e, pelo 
contrário, maior procura de funções comerciais em 
momentos de maior saúde económica. São ciclos, 
que se vão repetindo. Todavia, e nos últimos anos, 
fruto da mudança de paradigma no que diz respei-
to ao local de trabalho, com a remotização de uma 
boa parte das funções tecnológicas e maior digi-
talização das empresas, a escassez já elevada em 
alguns perfis de IT tornou-se numa escassez grave 
e profunda. A verdade é que esta escassez forçou 
a mudança de processos de recrutamento e a agi-
lização de procedimentos, mas a questão é: estão 
as empresas suficientemente ativas para mudança 
permanente de processos e adequação de proces-
sos em função da escassez de cada perfil?  
O que temos verificado, e apesar de as empresas 
tecnológicas se adaptarem com mais facilidade, 
pois o seu «público» é praticamente o mesmo, em 
empresas em que o ‘core’ não é a tecnologia o ‘gap’ 
de adaptação à realidade do mercado cada vez é 
maior e mais difícil. É mais difícil criar políticas de 
recursos humanos (RH) que atendem só a 20% ou 
30% das equipas de trabalho e é difícil balancear 
equidade quando é o mercado de candidatos a re-
gular as práticas.
Nos últimos dois anos, as direções de RH foram 
submetidas a esforços, testes e decisões impen-
sáveis até há alguns anos, tendo havido um salto 
enorme de agilização e de adaptação às novas si-
tuações, mas nesta fase têm de continuar a forçar 
e intensificar essa contínua adaptação, pois o mer-
cado de captação e de retenção de talento conti-
nua «instável». E instável não é só no número de 
recursos qualificados disponíveis, mas sobretudo 
naquilo que os candidatos querem no momento 
presente e em quais serão os impactos reais para 

Texto: Pedro Mota

AkaPeople

Muda a escassez de perfis, mas será que
a nossa adaptação é suficientemente rápida?

RECRUTAMENTO

as suas empresas no médio prazo? Como mantere-
mos o equilíbrio da motivação individual do cola-
borador e como essa ação tem impacto na retenção 
coletiva do talento e na produtividade global das 
empresas? Perguntas fáceis de fazer, mas as res-
postas são difíceis de ter. 
Só a monitorização constante de indicadores, seja 
de performance, seja de ‘feedback’ genuíno das 
equipas, decisões racionais e algumas delas cora-
josas, do ponto de vista da estratégia que se preten-
de para o longo prazo das empresas, são o caminho 
a tomar sempre com o leme das direções de RH e 
das administrações, focadas no presente e no fu-
turo, esquecendo glórias ou estigmas do passado.
Já percebemos que o futuro será muito mais dinâmi-
co do que o nosso passado recente, e quanto mais 
tempo demorarmos a mentalizar-nos para este dina-
mismo, mais difícil será todo o processo. No entanto, 
dinamismo não implica mudança constante de tudo 
e de todos os processos, mas sim monitorizar o que 
está a ser bem feito e bem-sucedido e, por outro 
lado, perceber os pontos de melhoria e o que pode 
ser ajustado. Ser dinâmico, neste contexto, é sobre-
tudo estar atento à mudança e atuar com determina-
ção e no ‘time to market’ desejável. 
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 Pedro Mota, Chief Executive Officer (CEO), AkaPeople

Já percebemos que 
o futuro será muito 
mais dinâmico 
do que o nosso 
passado recente, e 
quanto mais tempo 
demorarmos a 
mentalizar-nos para 
este dinamismo, mais 
difícil será todo o 
processo.

https://akapeople.pt
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Eurofirms

C olaboradores felizes, empresas felizes. 
Assim dita a atual tendência. Todos os 
dias surgem novos conceitos, novos 
departamentos e até novas profissões 

dedicadas a estudar e a fazer da felicidade um 
‘must have’ nas empresas. O que diferencia o gru-
po Eurofirms? Pensamos na felicidade dos nossos 
colaboradores há mais de 30 anos.
Se neste grupo já pensamos no bem-estar das pes-
soas há tanto tempo, porque é que só agora chegou 
esta tendência? É mesmo necessário educar as 
pessoas a serem felizes e a cuidarem do seu bem-
-estar ou é algo que deveria ser inato no ser huma-
no? Sentirmo-nos realizados a partilhar o nosso 
conhecimento e a estar rodeados de uma equipa, 
igualmente motivada e envolvida no mesmo proje-
to, não deveria estar mais do que normalizado no 
mundo empresarial de hoje?
Há não muitos anos, o mundo do trabalho era visto 
como o sustento para a felicidade. Trabalhava-se 
das 9H00 às 18H00 para sermos felizes nas res-
tantes horas que tínhamos livres. Semana após 
semana. Significa que, provavelmente, as 40 horas 
laborais eram passadas, simplesmente, a existir e a 
executar. Possivelmente, seria impensável um es-
tagiário de um qualquer departamento tomar um 
café tirado pelo diretor geral e partilharem o que 
fizeram naquela manhã. Será que esta tendência 
já está a ser aplicada em todas as empresas? Pos-
sivelmente, em algumas empresas será impensá-
vel haver um desabafo sobre a vida pessoal numa 
viagem entre Lisboa e Porto. Como veem esta pro-

Texto: Sara Pimpão

Trabalho «invisível»

ximidade? Toda esta confiança será, ou não, ainda 
vista como «menos própria» e, em muitos casos, 
um sinal de fraqueza entre as diferentes posições 
nas empresas.
Serão estas atitudes descabidas?
Será que o que separa o «parecer» do «ser» é uma 
grande muralha? Fala-se em salário emocional, em 
mil e um apoios, mas será que se fala num «Olá, 
como estás?». Na minha opinião, não é impres-
cindível saber tudo sobre cada colaborador, seria 
caótico e impraticável, mas a proximidade, o res-
peito, a transparência e a preocupação genuína 
por uma pessoa, essas sim, considero um ‘must 
have’ na minha rotina. Não custa nada perguntar 
«Como estás?». Talvez possa «custar» um pouco de 
tempo. Mas para mim, esse «tempo», para além de 
ser genuíno em preocupação, é saber cuidar, é um 
«investimento» naquela pessoa. Porquê? Porque a 
quero ver bem e se estiver bem, trabalhará melhor. 
Não deverá ser porque é tendência, mas sim por-
que as pessoas estão no centro de tudo. Se a equi-
pa está bem e está feliz, eu estarei feliz também.
Há gestos que fazem a diferença, perguntas que 
mudam o dia de cada um de nós, só necessitamos 
de empatia e de estar atentos. Um trabalho invisí-
vel, mas de muito sucesso. O ADN de uma empresa 
não é o motivo de felicidade para um ser humano, 
mas pode ser uma alavanca e um ponto de partida 
para estarmos em sintonia com os nossos valores 
pessoais e o propósito que nos acompanha no am-
biente corporativo. 

 Sara Pimpão, Country Manager, 
Eurofirms Portugal

www.eurofirms.com/pt
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Há gestos que fazem a diferença, 
perguntas que mudam o dia de 
cada um de nós, só necessitamos 
de empatia e de estar atentos.
Um trabalho invisível, mas
de muito sucesso.
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Grupo Egor

RECRUTAMENTO

O ano de 2023 será certamente desafian-
te para as empresas, devido a vários 
fatores externos, que fogem ao nosso 
controlo. Deste modo, cada empresa 

terá de se focar nos fatores mais críticos.
Existem ainda muitos pontos de interrogação sobre o 
que será 2023, mas independentemente da evolução 
do conflito Rússia/ Ucrânia, da potencial recessão (e 
respetivo impacto na economia real) mais ou menos 
demorada, uma das áreas críticas de foco será, neces-
sariamente, a gestão do potencial humano. 
Neste momento, vivemos uma dificuldade transver-
sal a vários sectores de atividade: a falta de recursos. 
Sendo certo que 2023 poderá trazer diferenças entre 
sectores e entre empresas nesta matéria, a curto/ mé-
dio prazo não prevemos que o problema seja ultra-
passado com facilidade.
Apesar do efeito nefasto que uma recessão poderá 
causar, estamos convictos de que o mercado de tra-
balho continuará bastante dinâmico, particularmen-
te nas funções mais qualificadas. Portanto, é essen-
cial a atenção a determinados fatores:
- Recrutamento das pessoas certas Recrutamos as 
pessoas com o ‘fit’ certo? Que competências avalia-
mos? Avaliamos apenas as competências técnicas? 
Como definir, procurar e encontrar o perfil certo? 
Quanto custa falharmos num recrutamento? Sendo 
certo que cada vez mais a metodologia «tradicional» 
de pesquisa é ineficiente, que métodos utilizar para 
garantir que temos uma ‘pipeline’ inicial ajustada às 
nossas necessidades? São temas que não têm uma 
resposta transversal, sendo certo que as metodolo-
gias de procura e avaliação do potencial terão de ser 
adaptadas não apenas ao sector de atividade, mas 
também à especificidade de cada empresa. 
- Equilíbrio interno ‘versus’ mercado externo É 
ponto assente que os perfis existentes no mercado de 
trabalho exigem mais esforço salarial do que as equi-
pas que internamente estão a fazer as mesmas tare-
fas, o que obriga as empresas a procurar soluções de 
equilíbrio de modo a conseguir captar novos recur-
sos, mas sem colocar em causa a satisfação e a fide-
lização dos recursos que já têm nas suas equipas. A 
implementação de uma política «salarial» justa, equi-
tativa e equilibrada torna-se cada vez mais essencial 
para a gestão deste ‘gap’. Naturalmente, sem esque-
cer todas as componentes salariais não-financeiras, e 
que são cada vez mais valorizadas pelas novas gera-

Texto: Filipe Pereira

Um ano desafiante

ções que caracterizam o mercado de trabalho.
- Identificação e posterior fidelização dos recur-
sos Hoje, mais do que nunca, temos candidatos que 
querem saber onde vão estar agora, onde podem 
chegar, que competências (profissionais e pessoais) 
podem adquirir ao longo do caminho na empresa. 
Isto obriga a que cada empresa apresente os melho-
res argumentos para convencer o candidato que pro-
cura, desde que o mesmo tenha o perfil certo. Como 
convencer o candidato de que somos a empresa cer-
ta para o seu percurso profissional?
- Formação e desenvolvimento Este tema liga-se 
diretamente com a necessidade de investimento em 
formação e desenvolvimento dos colaboradores. 
Sendo certo que o investimento em formação tem de 
ser direcionado para atividades que potenciem am-
bas as partes (colaborador e empresas), a definição 
de um plano de formação robusto, com o desenvol-
vimento de competências comportamentais e tec-
nológicas, profissionais e pessoais, é um fator muito 
valorizado na vivência do colaborador durante a sua 
permanência numa empresa.
Em termos globais, poderíamos dizer que se tor-
na essencial definir um plano integrado de gestão 
da experiência do colaborador, desde o momento 
em que o procuramos até aos momentos em que o 
contratamos, desenvolvemos e preparamos a sua 
eventual saída. Este é um princípio que também tere-
mos de assumir: há colaboradores que entram numa 
empresa como parte integrante do seu percurso e 
desenvolvimento profissional. Identificar o melhor 
profissional, tendo em consideração a oferta do mer-
cado e a análise interna da empresa, compreender 
as pessoas que temos, investir no desenvolvimento 
das suas competências e fornecer-lhes a excelência 
na sua experiência enquanto trabalhadores serão 
certamente temas muito desafiadores em 2023 e nos 
próximos anos. 

 Filipe Pereira, Diretor Comercial, Grupo Egor

https://egor.pt

É essencial definir um 
plano integrado de 
gestão da experiência 
do colaborador, desde 
o momento em que 
o procuramos até 
aos momentos em 
que o contratamos, 
desenvolvemos e 
preparamos a sua 
eventual saída.
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O ano de 2022 está prestes a terminar e 
neste âmbito cabe-me fazer um bre-
ve resumo do que foi feito, dos obs-
táculos que foram ultrapassados e do 

que ainda está para chegar.
Foi um ano pautado por uma trilogia: Covid-19; 
Guerra Rússia/ Ucrânia; Inflação.
Ao nível do recrutamento assistimos a uma dificul-
dade imensa em recrutar transversalmente todos 
os tipos de perfis, desde indiferenciados até alta-
mente qualificados. A rotatividade nas empresas 
tem vindo gradualmente a aumentar, gerando 
assim aumento da necessidade de recrutamento. 
Esta dificuldade prende-se com a saída de mão-de-
-obra portuguesa para o exterior, com a possibili-
dade de trabalhar 100% remotamente para empre-
sas estrangeiras com uma capacidade económica 
muito superior a Portugal para pagar salários, além 
de um nível de exigência dos candidatos muito su-
perior ao que existia em pré-Covid. Os candidatos 
procuram trabalhos com forte componente de tele-
trabalho, com salários mais elevados, com benefí-
cios salariais mais atrativos e fundamentalmente o 
‘life balance’, mais falado do que nunca. O período 
Covid e respetivo isolamento veio «alertar» as fa-
mílias para esta necessidade, fez com que existis-
se uma introspeção visando a análise do que de 
facto é importante para cada um. Houve uma ne-
cessidade de colocar tudo em causa, uma fuga da 
cidade, uma busca de melhores condições de vida 
mantendo o vínculo contratual com as empresas da 
cidade.

Texto: Célia Agostinho

Grupo Intelac

As empresas têm vindo a reinventar-se e a identi-
ficar mecanismos de retenção, visando contrariar 
a tendência de saída de colaboradores internos, 
passando não só por aumentos salariais extraor-
dinários mas também por majoração de regalias 
internas e implementação de regras para teletraba-
lho. Efetivamente, o teletrabalho veio para ficar, ob-
viamente nas funções em que tal é possível, não a 
100% mas em regime híbrido. As empresas multina-
cionais já enraizaram esta tendência, contudo ainda 
se verifica que as empresas portuguesas continuam 
a construir a sua gestão na base presencial, o que 
de alguma forma as faz perder terreno em termos 
de recrutamento quando comparadas com as mul-
tinacionais. Claro que esta situação não se aplicará 
a todas as empresas multinacionais e portuguesas, 
mas considero que é a tendência atual.
Com a dificuldade de identificar rapidamente per-
fis adequados, as empresas recorrem a entidades 
externas especializadas, como é o caso da Intelac, 
visando a satisfação das suas necessidades num 
curto espaço de tempo. Verifica-se que atualmente 
estão a trabalhar duas e três empresas de recruta-
mento ou até mais para o mesmo objetivo, fazendo 
com que os candidatos sejam literalmente «bom-
bardeados» com abordagens de oferta de emprego 
de forma massiva, levando a uma seleção por parte 
dos mesmos cada vez mais criteriosa. Esta situação 
leva de alguma forma a uma inversão de posições, 
ou seja, não é o candidato que procura mas sim a 
empresa que o aborda diretamente, fazendo a pro-
posta o mais atrativa possível de forma a identificar 
o ‘match’ perfeito.
Em suma, 2022 foi um ano de viragem, de mudança 
de estilos de trabalho, de organização do trabalho, 
um ano que seguramente ficará para a história… 
Nada mais voltará a ser igual. 
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Covid, guerra, inflação…
Que mais?

www.intelac.pt

 Célia Agostinho, HR Commercial 
Manager, Grupo Intelac

RECRUTAMENTO

As empresas têm vindo a reinventar-
-se e a identificar mecanismos 
de retenção, visando contrariar a 
tendência de saída de colaboradores 
internos, passando não só por 
aumentos salariais extraordinários 
mas também por majoração de 
regalias e implementação de regras 
para teletrabalho.
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A forma como o trabalho é prestado con-
tinua a mudar; a relação negocial entre 
organizações e candidatos, nomeada-
mente executivos, também.

Envelhecimento da população e falta de mão-de-
-obra
A Europa (verdadeiramente o «velho continente») 
apresenta preocupantes taxas de envelhecimento 
da população. Países como Itália, Alemanha e Portu-
gal apresentam as idades médias mais elevadas, não 
só da Europa, mas do mundo (só o Japão está pior); os 
indicadores indiciam que o problema se irá adensar.
A Europa terá, inevitavelmente, de abrir as suas fron-
teiras de forma estratégica. Portugal, para atrair qua-
dros qualificados, já desenvolveu vistos específicos e 
simplificados: como o «Tech Visa», o visto para nóma-
das digitais, ou o visto de procura de emprego.

Pandemia e guerra na Europa
Se a pandemia SARS-Cov2 não teve o impacto eco-
nómico que se esperava, a guerra na Ucrânia aca-
bou por ser mais impactante, particularmente alia-
da à crise das matérias-primas e dos componentes. 
A inflação atinge valores recorde, de 10% em Portu-
gal, com previsão de a economia a crescer 0,7% em 
2023 – prevê-se que a média na União Europeia seja 
de 0,3%. Os índices de confiança do consumidor irão 
cair, abrandando a economia.

Recordes na mudança de emprego
Em 2021 foram batidos recordes de mudança de 
emprego e em 2022 uma percentagem muito signi-
ficativa dos trabalhadores continua aberta a novas 
oportunidades. A taxa de desemprego em Portugal 
manteve-se abaixo dos 6%, em 2022, afetando maio-
ritariamente os jovens e alguns profissionais mais de-
salinhados com o mercado.

Portanto
Todas estas circunstâncias trazem oportunidades e 
desafios para o negócio do ‘executive search’, sendo 
uma incógnita se o saldo será mais positivo ou negati-
vo. Se a tecnologia veio flexibilizar a prestação do tra-
balho e se a grande dinâmica no mercado veio trazer 
novas oportunidades, os desafios económicos – par-
ticularmente a inflação – poderão fazer cair os índi-

Texto: Pedro Branco

Header

Cinco tendências de ‘executive 
search’ para 2023-25

ces de confiança do consumidor, reduzindo o consu-
mo e, consequentemente, abrandando a economia.

Tendências de ‘executive search’ para 2023-25
Podemos não saber como se vai comportar a econo-
mia (impactos e duração), mas há algumas tendên-
cias inequívocas que vão moldar o trabalho e, conse-
quentemente, o ‘executive search’:

1. Flexibilidade na prestação do trabalho – Passa 
a ser um requisito obrigatório; a generalidade dos 
candidatos executivos não abdica dela. Para além da 
atração, será determinante na fidelização do talento. 
Por exemplo, poder trabalhar quatro dias, de forma 
híbrida ou remota e por objetivos, terá impacto nas 
decisões dos executivos.
2. Tecnologia – Terá uma disseminação e importân-
cia cada vez maiores; inevitavelmente, profissionais 
que não a dominem verão o seu mercado encolher. 
Não obstante terem de saber avaliar essas compe-
tências, as consultoras de ‘executive search’ terão 
também de as possuir, numa ótica de execução de 
processos cada vez mais digitais.
3. Aversão ao risco – Apesar do crescimento das 
equipas internas de recrutamento, apoiadas em tec-
nologia cada vez mais robusta, as melhores organiza-
ções continuarão a confiar nas competentes consul-
toras especializadas no segmento executivo; pois o 
impacto no negócio é por demais significativo.
4. Mais mulheres – A percentagem de estudantes 
homens no ensino superior continua a descer em todo 
o mundo (46% em Portugal, em 2022, havendo países 
onde é inferior a 40%), impactando gradual e positiva-
mente o número de mulheres no segmento executivo.
5. Experiência do candidato – Será cada vez mais 
determinante na sua decisão em aceitar um novo de-
safio. No exigente segmento executivo, a experiência 
estender-se-á à relação com a consultora de ‘execu-
tive search’ e terá um impacto – mesmo que incons-
cientemente – na decisão. 
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 Pedro Branco, Chief Executive Officer (CEO), Header

https://header-corp.com

Flexibilidade na 
prestação do trabalho 
passa a ser um 
requisito obrigatório; 
a generalidade dos 
candidatos executivos 
não abdica dela. Para 
além da atração, será 
determinante na 
fidelização do talento.
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A motivação dos colaboradores nas or-
ganizações é um tema mais complexo 
do que muitas vezes se pode pensar. 
Estamos a falar de pessoas, todas elas 

diferentes e todas elas com necessidades diferen-
tes. Temos de conhecer bem a nossa equipa para ter 
sucesso neste processo, mas também conhecer bem 
a nossa realidade e adaptar estas estratégias ao sec-
tor, às pessoas e ao momento. Em grande parte das 
empresas, as maiores dificuldades, muitas vezes, 
prendem-se com a resistência interna ao investimen-
to, com recursos e com a inadequação da estratégia 
adotada, nomeadamente na gestão de emoções e de 
expectativas de cada colaborador.
Com a atual realidade, em que já não existe o «em-
prego para a vida», temos de conseguir reter os talen-
tos; e para isso é fundamental que os colaboradores 
se sintam reconhecidos, não só financeiramente, mas 
também emocionalmente.
Existem vários indícios a que devemos estar atentos 
para perceber se um colaborador não está motivado. 
Desde a baixa produtividade a atrasos ou qualidade 
do serviço prestado, ausências ao trabalho, conflitos 

Texto: Mónica Bastos 

Nortempo

com os colegas e chefias, apatia ou indiferença, a ten-
dência para procrastinar, o desinteresse, entre outros.
Quando falamos de estratégias que possam ser mais 
ou menos eficazes para motivar as pessoas numa 
organização, estamos perante uma questão que não 
é linear. Depende de pessoa para pessoa. Uma estra-
tégia de motivação que funciona com um colabora-
dor pode não funcionar com outro, e inclusive com 
a mesma pessoa a estratégia pode gerar resultados 
diferentes mediante a fase da vida que esteja a atra-
vessar. É essencial conhecermos as motivações indi-
viduais de cada pessoa, de cada colaborador.
No fundo, o que está aqui também em debate é se as 
estratégias de motivação numa empresa ou noutro 
tipo de organização devem ser uniformes para todos 
os colaboradores ou adaptadas a cada um. Na minha 
opinião, deve haver um pacote «universal» de incen-
tivos, mas a estratégia a usar deve ser adaptada caso 
a caso. Cada pessoa tem as suas próprias necessida-
des, que inclusivamente podem mudar mediante a 
situação de vida em que se encontra, na linha do que 
aliás acabo de referir. Por isso, acredito que deverá 
haver benefícios comuns e individuais, sendo que 
estes últimos devem ser adaptados não só à pessoa 
mas também ao momento que atravessa. Daí a neces-
sidade de, em qualquer organização, estarmos sem-
pre próximos das pessoas.
Importa ainda destacar a importância de perceber se 
as estratégias de motivação que colocamos em práti-
ca estão a ter sucesso. É um aspeto essencial. Precisa-
mos de ver se nos comportamentos ou nas atitudes 
que víamos anteriormente há melhorias – se houve 
uma inversão em situações como baixa produtivida-
de, ausências ao trabalho, conflitos com os colegas 
e as chefias, apatia ou indiferença, tendência para 
procrastinar e desinteresse. Todas as melhorias que 
conseguirmos vislumbrar neste campo tão vasto, são 
indicativas de que uma estratégia de motivação dos 
colaboradores está a ter sucesso. https://nortempo.pt
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Como manter os colaboradores motivados?

 Mónica Bastos, Area Manager Centro, Nortempo

RECRUTAMENTO

Uma estratégia de motivação que 
funciona com um colaborador pode 
não funcionar com outro, e inclusive 
com a mesma pessoa a estratégia 
pode gerar resultados diferentes 
mediante a fase da vida que esteja
a atravessar.
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«A melhor forma de prever o futuro é criá-lo.»
Peter Drucker

E m 11 anos, a população mundial cres-
ceu mil milhões. Já somos mais de oito 
mil milhões de pessoas na Terra. Para-
lelamente, em Portugal a população 

residente caiu para cerca de 10,3 milhões e a ativa 
recuou 382,8 mil pessoas e é agora inferior a 5,2 
milhões.
Esta redução significativa da população ativa de-
ve-se a vários fatores, nomeadamente ao envelhe-
cimento da população (temos cerca de 182 idosos 
por cada 100 jovens) e à forte emigração dos últi-
mos anos (equivale a 20% da população).
Daqui resultam fortes restrições ao necessário 
crescimento económico e à sustentabilidade das 
finanças públicas, com dificuldade para assegurar 
todas as funções sociais do Estado.
Ao nível das empresas, a redução faz-se sentir na 
escassez de recursos humanos a todos os níveis.
Neste cenário crítico, Portugal, através dos seus 
governos, tem a necessidade urgente de criar me-
didas de retenção de pessoas em território nacio-
nal, por um lado, e por outro de criar políticas que 
permitam acolher melhor os imigrantes e integrá-
-los na sociedade e no mercado trabalho, facilitan-
do a legalização e a integração e permitindo que 
tenham condições e direitos iguais aos demais 
cidadãos. 
No que diz respeito à emigração, a concorrência 
por recursos humanos faz-se a um nível global, 
particularmente na Europa, por países que têm 
uma forte necessidade de mão-de-obra e acom-
panham com grande oferta salarial e de condições 
laborais muito superiores à realidade portuguesa. 
A atenção dos governos deverá insistir em políticas 
de migração, com vista a desenvolver condições de 
atração e integração. É igualmente importante real-
çar a qualidade e a segurança de vida em Portugal.
O Estado deverá igualmente criar políticas de 
retenção de trabalhadores portugueses, nomea-
damente: habitação acessível em função dos ren-
dimentos; condições fiscais mais atrativas para 
jovens; acesso a melhores cuidados de saúde; 
fomento do equilíbrio entre vida pessoal e vida 
profissional; apoio a maternidade e paternidade; 

formação profissional para vários grupos etários, 
e com base nas necessidades do mercado de tra-
balho.
Por forma a mitigar a falta de recursos humanos, 
por parte das empresas deverá ser ponderada a 
integração de certos grupos da população ativa, 
que normalmente são preteridos, nomeadamen-
te trabalhadores mais velhos e pessoas de outras 
nacionalidades e garantindo também uma maior 
participação das mulheres.
Os jovens poderão ser uma grande aposta na inte-
gração sazonal no mercado de trabalho. 
Em parceria com diversos ministérios (Trabalho, 
Educação e Economia), seria muito interessante 
que as empresas estivessem recetivas à integração 
de jovens durante os períodos não escolares, para 
formar e informar os futuros jovens profissionais. 
Assim se alargam horizontes e definem-se esco-
lhas e objetivos concretos.
Uma maior diversidade de pessoas devidamente 
integradas numa organização pode ser um fator 
positivo diferenciador, por trazerem conhecimen-
tos e experiências mais alargados e assim propor-
cionarem novas ideias, soluções e inovações.
Adicionalmente, e face à escassez de recursos hu-
manos, as empresas deverão rever as suas políti-
cas de atração de talento, nomeadamente: ajustar 
as políticas remuneratórias; promover uma maior 
flexibilidade laboral; teletrabalho/ trabalho híbri-
do; mobilidade; políticas de diversidade e inclu-
são; formação profissional ajustada às necessida-
des do colaborador e da empresa
Assim, face a este contexto de escassez de pes-
soas e talento, torna-se urgente desenhar uma 
estratégia nacional de atração e retenção de pes-
soas, dado que somente com os devidos recursos 
humanos empresas e organizações em geral (in-
cluindo o Estado) poderão desenvolver as suas 
atividades de forma normal e com a qualidade 
necessária.
O futuro e o crescimento da economia portugue-
sa, a sustentabilidade das finanças públicas, as-
sim como a prosperidade e o bem-estar comum, 
dependem da nossa capacidade de desenvolver 
as políticas necessárias para a fixação dos jovens 
e trabalhadores em geral em Portugal, assim como 
da atração de profissionais estrangeiros. 

Texto: Hugo Valentim

Vertente Humana

www.vertentehumana.pt

Portugal e o grande desafio demográfico

RECRUTAMENTO

  Hugo Valentim, Diretor Executivo, 
Vertente Humana
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Centralmed

O trabalho é uma atividade importante 
para a manutenção da autoestima e 
da saúde mental dos indivíduos, mas 
também pode ser uma fonte de stresse, 

de ansiedade e de outros distúrbios psicológicos.
No ambiente de trabalho há fatores de risco psicos-
social que podem contribuir para o desenvolvimento 
ou agravamento de distúrbios mentais. Alguns exem-
plos mais comuns são o aumento da carga e do ritmo 
de trabalho, a pouca flexibilidade e autonomia, as 
exigências afetivas e as dificuldades de conciliação 
entre a vida profissional, pessoal e familiar, a discri-
minação no acesso a oportunidades, o assédio, a falta 
de apoio social e a própria saúde em geral.
Nos últimos anos, muito fruto da pandemia, cresceu 
o interesse das empresas para as questões relaciona-
das com a saúde mental. Diante de um contexto em 
que 82% dos respondentes ao Barómetro Covid-19 
reportaram efeitos negativos na sua saúde mental, 
muitas empresas passaram a priorizar estas ques-
tões e a ganhar uma maior consciência de que as 
consequências de uma precária saúde mental são 
não só nefastas para o trabalhador, mas também para 
o empregador e para as organizações, pelas elevadas 
taxas de absentismo e presentismo, mas também 
pela diminuição da qualidade do trabalho e da pro-
dutividade, assim como de conflitos e degradação do 
clima organizacional.  
A gestão e a prevenção do risco psicossocial devem, 
desta forma, ser consideradas uma prioridade. Os 
seus benefícios compensam claramente os custos de 

implementação nas organizações, sejam de que di-
mensão forem. Paralelamente, um programa de saú-
de e bem-estar organizacional estruturado, adaptado 
às necessidades identificadas, pode reduzir os riscos 
e oferecer suporte para que os trabalhadores estejam 
mais saudáveis para realizarem as suas tarefas com 
motivação e produtividade.
Existem diversos benefícios em aderir a programas 
que cuidem do bem-estar e da saúde dos trabalha-
dores. Entre eles, destacam-se:
- Relação entre os trabalhadores e a empresa – 
Permite a manutenção e o fortalecimento do relacio-
namento entre colegas de trabalho e chefias, impac-
tando positivamente na satisfação dos trabalhadores. 
Num ambiente de trabalho em que exista apoio so-
cial, este torna-se mais saudável, feliz e dinâmico.
- Substituição do comportamento sedentário por 
práticas de bem-estar – Ser fisicamente ativo e sentir-
-se bem no seu local de trabalho, aumenta a moral dos 
trabalhadores e a sua satisfação. A incorporação de 
atividades como o ‘yoga’, a correção postural, a medita-
ção guiada, o relaxamento ou a respiração consciente, 
possibilitam a redução do stresse, diminuem as dores 
corporais e aumentam a presença, o foco e a concentra-
ção, assim como o autoconhecimento e o autocontrolo.
- Melhorar a qualidade de vida, a sensação de 
bem-estar e a felicidade no local de trabalho – A 
adoção de um programa de saúde e bem-estar no lo-
cal de trabalho promove um ambiente mais feliz, faz 
com que os trabalhadores se sintam valorizados e cui-
dados, melhorando positivamente a produtividade.
- Promover a imagem da empresa e a retenção de 
talento – O benefício corporativo aumenta a visibili-
dade da empresa e cria um perfil dinâmico, atraindo 
trabalhadores, melhorando a retenção de pessoas 
e aumentando o incentivo para trabalhar de forma 
mais eficiente e eficaz.
As práticas desenvolvidas nos programas de saúde e 
bem-estar organizacional, direcionadas para as ne-
cessidades dos trabalhadores, podem representar um 
grande desafio inicial, porque apesar de mais cons-
cientes ainda existem tabus e estereótipos que interfe-
rem na sua consciencialização. Para isso, é importante o 
trabalho conjunto entre todos os elementos da organi-
zação, pois numa empresa com uma cultura organiza-
cional humanizada os proveitos podem ser infinitos. 

Texto: Filipa Santos 

www.centralmed.pt
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  Filipa Santos, Diretora de Serviços
Clínicos, Centralmed 

Diante de um contexto em que 82% 
dos respondentes ao Barómetro 
Covid-19 reportaram efeitos negativos 
na sua saúde mental, muitas empresas 
passaram a priorizar estas questões 
e a ganhar uma maior consciência 
de que as consequências de uma 
precária saúde mental são não só 
nefastas para o trabalhador, mas 
também para o empregador e para 
s organizações.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Programas de saúde e bem-estar organizacional

Um benefício para as empresas e para os trabalhadores
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Cegid Meta4

N ão é segredo que a tecnologia é uma 
das indústrias mais atrativas e pro-
missoras para se trabalhar nos dias de 
hoje. Trabalhos que antes pareciam in-

teressar apenas a peritos informáticos são agora mais 
desejáveis do que nunca.
Com a dificuldade de preencher empregos altamente 
qualificados e especializados na área tecnológica, os 
recrutadores tendem a passar a maior parte do seu 
tempo à procura de candidatos que se encontram 
atualmente em posições bem remuneradas. A fim 
de atrair candidatos, os recrutadores terão de reu-
nir todos os benefícios e vantagens para aliciar es-
tes talentos. Para tal, a utilização da tecnologia é um 
elemento essencial na gestão de todo o processo de 
recrutamento; desde a identificação de vagas, registo 
e avaliação de candidatos, até ao controlo de custos e 
tomada de decisões finais.

Algumas preferências de perfis tecnológicos
Muitos estudos recentes sobre o sector da tecnologia 
apontam para duas áreas-chave para os recrutadores:
1. Localização geográfica – Onde está fisicamente 
localizado o trabalho e/ ou a empresa? Um estudo 
revelou que 40% dos engenheiros de ‘software’ que 
trabalham atualmente no estado de Nova Iorque, por 
exemplo, queriam mudar-se para uma posição na 
Califórnia.
2. A cronologia de uma empresa – Este é também 
um ponto a considerar, desde o arranque até à matu-
ridade. Um estudo mostrou que 57% dos engenheiros 
de ‘software’ em empresas tecnológicas maiores pre-
feririam trabalhar para um ‘start-up’, em comparação 
com 25% que trabalhariam para uma empresa maior 
e já estabelecida.
A utilização da tecnologia(1) simplifica o processo de 
seleção e proporciona a capacidade de encontrar os 
candidatos certos e acompanhá-los ao longo do seu 
ciclo de vida dentro da empresa. Isto dá às organi-
zações uma vantagem estratégica valiosa através da 
automatização de processos e da análise de talentos 
para identificar mais eficazmente os candidatos e 
medir os resultados do recrutamento.

Relevância: uma preocupação real
Outra preocupação cada vez mais presente no sector 
tecnológico durante o processo de recrutamento é se 
o seu trabalho será (e continuará a ser) relevante. Por 
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exemplo, muitos inquiridos a estudos de emprego 
relacionados com a tecnologia preferiram trabalhar 
atualmente em sectores «orientados para o futuro», 
como Blockchain, tendo perdido o interesse em tec-
nologias mais antigas, como JavaScript.

Manter-se atualizado: uma necessidade no sec-
tor da tecnologia
Não foi há muito tempo que os recrutadores de tecno-
logia precisavam de ter um conhecimento tão profun-
do do sector como as pessoas que estavam a recrutar. 
Hoje, felizmente, só precisam de ter um conhecimento 
de linguagens e projetos de programação, bem como 
uma ideia de todas as tendências do sector. Atual-
mente, o mundo tecnológico aposta cada vez mais na 
criptografia e na inteligência artificial (IA), tornando-se 
nos segmentos mais avançados da indústria para se 
trabalhar, juntamente com a Blockchain.
É vital que tanto os recrutadores como os candidatos 
que se propõem a esta função estejam atualizados 
em relação aos últimos desenvolvimentos tecnoló-
gicos. Por exemplo, há apenas uma década as em-
presas de ‘software’ concentraram-se nos criadores 
de aplicações móveis, e hoje em dia tornou-se uma 
das áreas menos procuradas para trabalhar, devido 
ao excesso de oferta desses profissionais. Este é um 
exemplo claro da razão pela qual é tão importante 
manter-se a par dos últimos desenvolvimentos neste 
sector e para onde se dirige. 
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E m tempos passados, a informação rela-
tiva aos trabalhadores era registada em 
formato físico, ou seja, em fichas fun-
cionais. De cada vez que era necessário 

procurar um registo de um trabalhador, o profissio-
nal de recursos humanos (RH) precisava de ir ao 
arquivo procurar nas pastas, o que tornava esse 
processo longo, um processo em que a maior parte 
do tempo era passada a fazer uma tarefa que em 
nada acrescentava valor à empresa.
Com o passar dos anos e com a evolução do merca-
do de trabalho, as soluções tecnológicas foram sen-
do desenvolvidas com maior rigor e assertividade. 
Hoje, permitem desencadear a automatização de 
processos administrativos permitindo que os profis-
sionais de RH fiquem mais focalizados na valoriza-
ção das pessoas e em funções mais estratégicas.
Devido às constantes e rápidas mudanças do(s) 
mercado(s), as empresas veem-se forçadas a pro-
curar novas formas de responder às exigências, 
que são cada vez mais complexas e carecem de 
mais inovação. Enquanto atuam, respondendo a 
essas exigências, procuram em simultâneo moti-
var os seus trabalhadores para que consigam fazer 
mais e melhor, aumentando a produtividade e o 
desempenho organizacional.

O surgimento do People Analytics traz alguma es-
perança às empresas, no sentido em que, através 
de tecnologias da informação, utiliza análises des-
critivas e estatísticas de dados relacionados com 
processos de RH, capital humano, desempenho 
organizacional e referências económicas externas 
com incidência na tomada de decisões através dos 
dados recolhidos, permitindo obter informação 
mais detalhada e tomar medidas mais concisas e 
apropriadas. O People Analytics é constituído por 
três pilares: Business Intelligence, Big Data e Data 
Mining. O primeiro utiliza a tecnologia para o pro-
cessamento de dados. O Big Data permite a recolha 
de grandes quantidades de dados relativos a pes-
soas. E, por último, o Data Mining permite a utili-
zação de ferramentas analíticas para melhorar os 
processos e procedimentos de RH.
O mercado de trabalho está a mudar a um ritmo 
avassalador, o que significa que as empresas de-
vem estar em constante acompanhamento do 
mesmo, enquanto realizam a sua atividade. Uma 
das tendências que está a dominar o mercado de 
trabalho tem a ver com os dados, nomeadamen-
te o seu tratamento e a sua análise, oferecendo 
às empresas informações cruciais para a tomada 
de decisões, desde as mais simples às mais com-
plexas. Nos RH a realidade não é diferente, sendo 
ferramentas de People Analytics que permitem a 
recolha e o tratamento de dados nesta área, ope-
racionalizando a abordagem sistematizada neces-
sária nas organizações e integrada no domínio da 
gestão das pessoas.
Através de sistemas de ‘software’ inovadores e me-
todologias adequadas, é possível mensurar dados 
relacionados com competências, desempenho e 
comportamentos dos trabalhadores, permitindo 
assim potenciar o capital humano de uma organi-
zação ao mesmo tempo que se maximizam os lu-
cros e otimizam os processos organizacionais.
Em suma, a tomada de decisões nas empresas tem 
de acontecer em função da recolha detalhada de 
informação, sustentada e com base em dados or-
ganizados e contextualizados à realidade de cada 
uma. Os dados devidamente trabalhados permi-
tem antecipar problemas, impulsionar a produtivi-
dade e aumentar a satisfação dos trabalhadores, e 
consequentemente o seu comprometimento com a 
organização. 
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A pós tanto tempo de pandemia, sabe-
mos que o trabalho flexível veio para 
ficar. Uma das principais vantagens 
do teletrabalho é que reduz o stresse 

dos colaboradores – mas exige ao empregador en-
contrar uma forma eficaz de acompanhar e medir 
o desempenho da sua equipa remota. Esta é a úni-
ca maneira de alcançar a produtividade ideal.
Assim, uma força de trabalho híbrida exige novas 
formas de medir o desempenho. Esta gestão deve 
ser mais contínua, social e digital do que nunca, 
porque é indispensável para manter o envolvi-
mento e a produtividade das equipas.
Então, como podem as equipas de recursos hu-
manos (RH) monitorizar e analisar com eficácia o 
desempenho dos colaboradores, mesmo quando 
não estão no escritório?
1. Estabelecer expectativas claras
Aconselhamos a definição de objetivos SMART – em 
inglês, «inteligentes». Estes são objetivos específi-
cos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e com um 
prazo, que ajudam o empregador a definir uma 
boa estratégia e os colaboradores a segui-la. Defi-
nir metas com estas características vai eliminar a 
necessidade de monitorizar e acompanhar os co-
laboradores de forma constante. Devem também 
criar-se políticas que permitam medir os resul-
tados da empresa de forma precisa, e comunicar 
aos colaboradores de que forma podem contribuir 
para os alcançar.
2. Promover o alto desempenho
Medir a produtividade diária é uma boa prática 
de gestão, mas é importante medir o progresso 
contínuo em direção aos objetivos de negócio. A 
metodologia OKR foca-se nos objetivos e princi-
pais resultados e é «chave na mão», ou seja, já está 
preparada e só é preciso colocá-la em prática. Se 
desejado, permite até definir e acompanhar metas 
diárias, semanais e mensais para cada colabora-
dor, independentemente do seu local de trabalho. 
Um ‘software’ de avaliação de desempenho tam-
bém permite aos RH definir objetivos realistas e 
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alcançáveis para ajudar a envolver e motivar as 
equipas.
3. Estabelecer KPIs transparentes
Funções diferentes exigem métricas de avaliação 
diferentes. As equipas podem ter colaboradores 
remotos que se dedicam às vendas, desenvol-
vem ‘software’ ou aplicações, escrevem conteúdo 
ou gerem redes sociais. É necessário definir KPIs 
(indicadores-chave de desempenho) específicos 
para cada recurso e partilhá-los com clareza.
4. Dividir as tarefas maiores
Ao gerir equipas remotas, é muito importante ter 
visibilidade sobre o progresso que fazem em rela-
ção a cada tarefa atribuída. Para isto, é ideal con-
tar com um ‘software’ de gestão que simplifique o 
fluxo de trabalho, mas também ter em conta que 
dividir as tarefas maiores em várias etapas é uma 
ajuda. Os colaboradores têm mais claro tudo o 
que necessitam de fazer até ao prazo limite, e os 
gestores conseguem ter uma melhor noção do seu 
progresso e do cumprimento do que foi pedido. 
Também lhes oferece ‘insights’ importantes para a 
planificação de projetos seguintes.
5. Um ‘software’ de desempenho prepara o futuro
Com um ‘software’ de gestão de desempenho de 
RH será mais fácil manter todos «na mesma pági-
na» e adaptar os processos e modelos de acordo 
com a cultura da organização. É importante criar 
um processo que não só seja ágil, como dê res-
posta eficaz às necessidades de negócio. É através 
desta gestão que as empresas podem dar forma ao 
seu sucesso e ao seu futuro.
Em suma, hoje mais do que nunca, as empresas 
devem envidar todos os esforços para compreen-
der melhor o desempenho das suas equipas e de-
senvolver os líderes do futuro – mesmo que estes 
trabalhem em casa. 
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A HUMAN EM 2022

A «human» entrou em 2022, o seu décimo 
quarto ano de publicação ininterrupta, 
destacando um tema motivado pela cri-
se que começou no primeiro trimestre 

de 2020 com a Covid-19: os novos modelos de traba-
lho, prova de como um contexto que condiciona a so-
ciedade a nível global acaba por desenhar uma nova 
realidade. Para dar a conhecer esses novos modelos 
de trabalho, falámos com responsáveis de empresas 
de grande notoriedade, que nos ajudaram a perspeti-
var o futuro do trabalho depois de dois anos que pa-
recem ter marcado um tremendo ponto de viragem.
Na edição seguinte (março/ abril), detivemo-nos em 
diversas questões, nomeadamente mobilidade sus-
tentável, atratividade da formação de executivos em 
Portugal, desafios da consultoria de recursos huma-
nos, formação num cenário de pós-pandemia, gestão 
das pessoas na área da saúde e na indústria farma-
cêutica, o humor e a liderança ou o valor da comuni-
cação. Foram temas que compuseram uma das mais 
diversificadas edições da «human» dos últimos anos.
Os meses de maio e junho corresponderam à ter-
ceira edição do ano, na qual se destacou um ‘dos-
sier’ sobre o tema das empresas de excelência para 
trabalhar em Portugal. Esse ‘dossier’ contou com 23 
empresas, exemplos de aposta nas pessoas, prota-
gonistas de uma mudança que vinha a consolidar-se 
e considerámos como uma mudança de paradigma, 
capaz de dar validade a uma expressão que há tan-
to tempo vemos, ouvimos, lemos, mas que sempre 
nos sentíamos tentados a ignorar, por nos parecer 
deslocada da realidade: «as pessoas são o nosso 
ativo mais importante». Os 23 exemplos apresenta-
dos fizeram-nos acreditar nesta expressão, e talvez, 
olhando agora, esteja aí a mudança de paradigma, 
para uma verdadeira valorização das pessoas, de 
que aquelas 23 empresas mostraram ser exemplos 
felizes. Um outro destaque da edição foi a iniciativa 
da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas 
(APG) «Melhores Fornecedores RH».
Nova edição nos dois meses seguintes, num tempo 
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pleno de verão, com o foco principal num trabalho 
realizado a partir de um estudo sobre as gerações 
mais novas que estão nas empresas. Procurámos 
perceber o impacto no mundo do trabalho que a 
chegada dessas mesmas gerações tem causado. E 
também perspetivar o futuro, um futuro cada vez 
mais presente, como deixava antever o título da 
reportagem. No estudo destacava-se o tema da sus-
tentabilidade, referido como «a prioridade» entre 
jovens de tantos países que chegam ao mercado de 
trabalho, sendo que aí os portugueses não são exce-
ção (90% estão dispostos, por exemplo, a alterar os 
hábitos de consumo para reduzir a pegada de car-
bono, indo mais além do que os de outros países da 
Europa). Sobre estes jovens falaram responsáveis de 
diversas empresas, quer de recursos humanos quer 
de direção geral, e as opiniões, na sua generalidade, 
foram no sentido de que se trata de gerações bem 
diferentes das anteriores, o que só pode deixar-nos 
com a ideia de que muitas coisas têm mudado, mu-
dam e mudarão no mundo do trabalho.
Setembro e outubro trouxeram-nos uma edição 
focada na responsabilidade social e na inclusão, 
temas  capazes de abrirem um campo infindável 
de possibilidades. Mostrámos como é por eles que 
as empresas e a sociedade se aproximam cada vez 
mais. E se ajudam. Apresentámos duas empresas e 
experiências suas neste âmbito. E também entrevis-
támos quatro responsáveis de instituições que em 
grande ligação com o mundo corporativo protago-
nizam importantes contributos para a comunidade. 
Deixaram-nos, estes seis exemplos, com um enorme 
sentimento de esperança.
E agora, para novembro/ dezembro, temos a habitual 
edição «premium». Em destaque, a gestão das pes-
soas, com dezenas de perspetivas sobre o seu papel 
central nas organizações, nos mais diversos âmbitos. 
Também em destaque, diversas reportagens com 
exemplos de empresas que trilham o caminho do 
sucesso suportadas pelas suas boas práticas de re-
cursos humanos. 
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