
9 770874 566803

00127

RH LAW

COVID-19
COMO GERIR O
IMPACTO NAS EMPRESAS?

MÊS DA MULHER

DESAFIOS
NO FEMININO
 Uma reflexão sobre liderança

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS  
BARBAJOSA
CEO da Norauto Portugal

MELHORES 
LUGARES PARA 
TRABALHAR 2020

Vice-president of people OutSystems

ENTREVISTA 

ALEXANDRA MONTEIRO

127

MA
RÇ

O 
AB

RI
L 

20
20

   
 | 

   
3,

95
€ 

 P
OR

TU
GA

L 
CO

NT
IN

EN
TA

L 
  W

W
W

.II
RH

.P
T



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anúncio RH Magazine [Verso Capa].pdf   1   12/03/2020   18:03:21



Escrevo este editorial em 
regime de reclusão, um dia 
depois do Covid-19 ter sido 
declarado uma pandemia 
à escala mundial e dois 
dias antes de as escolas 
encerrarem em Portugal até 
ao fim do mês de março.

Excelência em 
tempos de crise

ivemos em tempos de 
guerra, uma guerra 
pela saúde pública, 
em que um vírus mi-
núsculo mata milha-
res de pessoas e se 

aproveita paradoxalmente da incrível 
mobilidade que um mundo globalizado 
proporcionou. Uma guerra que, sendo 
uma crise a uma escala provavelmente 
nunca vista na nossa vida, teve o condão 
de mobilizar governos e sociedade civil 
em defesa da vida e da segurança de cada 
um, mas também do próximo.

Foi preciso mudar muito rapidamen-
te de hábitos. Ontem cumprimentava 
o meu advogado com uma cotovelada e 
hoje almocei com um amigo que não dei-
xou de me alertar para coisas tão básicas 
como não passar o meu telemóvel para 
mãos alheias, mesmo que sejam de um 
amigo chegado.

Nesta mudança drástica de hábitos, em 
que o teletrabalho passou a ser a estrela 
em vez do parente pobre, os profissionais 
de recursos humanos um papel central 
na forma impecável como as empre-
sas se prepararam para este momento 
em que estamos a entrar em shutdown. 
Como jornalista e como consultor, tive 
o privilégio de observar nas últimas se-

V

causa a maior experiência 
de teletrabalho de sempre 

até 50 milhões de empregos no setor 
das viagens e turismo

“nem nem” aumentam para  

Nota: Excecionalmente, esta edição da RHmagazine não possui os estrangeirismos em itálico.

Dados do Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo

Relatório da Organização Mundial 
do Trabalho (OIT)
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manas exemplos de enorme excelência e 
profissionalismo na preparação das or-
ganizações para o que aí vinha. Observar 
estes preparativos deixou-me por um lado 
impressionado, por outro lado orgulhoso 
pela nossa comunidade profissional. 

Graças a eles, as forças de trabalho po-
derão garantir o normal funcionamento 
das organizações, trabalhando de formas 
novas, diferentes ou apenas adaptadas, 
sempre em defesa da saúde de cada um e 
de todos nós. Garantiram assim que o país 
não pára, apesar das adversidades gigan-
tescas que enfrentamos. Chamo a isto “ex-
celência em tempos de crise”.

Iniciamos uma espécie de “pausa técni-
ca” que nos poderá permitir ganhar espaço 
para refletir, apreciar o tempo e as pessoas, 
dar valor ao que habitualmente damos por 
garantido, rever as nossas prioridades e 
(porque não?) ler um pouco mais... incluin-
do esta edição da RHmagazine ;-) Sobre 
isto e muito mais vos fala esta edição, pelo 
que podem antecipar excelentes leituras.

Fazemos votos de que gostem tanto de a 
ler como nós de a fazer. Abraços e até já! 
Bom retiro! 

Editorial            POR

Ricardo Fortes da Costa
Diretor da RHmagazine

milhões, em 2019
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Pandemia 
echou-nos em casa, está a 
arrasar a nossa economia 
e a do mundo e alterou a 
nossa forma de trabalhar 
para o futuro.

Sim, acredito que esta 
pandemia veio mudar as 

nossas vidas para sempre.
Primeiro, pelo impacto psicológico que está 

a ter num povo que há pouco tempo se tinha 
recomposto da crise financeira de 2008. Vol-
tou a angústia e o medo. Medo de adoecer, ou 
pior, mas também medo de perder o emprego 
e de ficar com uma qualidade de vida menor, 
apenas alguns anos após termos recuperado da 
Troika. É desde já previsível um impacto devas-
tador desta pandemia na nossa economia. Não 
conhecemos a dimensão exata da recessão que 
aí vem mas tememos o pior. É vital que o nos-
so governo e a União Europeia tomem desde já 
medidas para ajudar as empresas para evitar 
falências em cadeia quando o surto passar. 

Adiar pagamentos de impostos e abrir linhas 
de crédito não chega. É preciso fazer mais, mui-
to mais. Caso contrário milhares de pequenas 
empresas não irão sobreviver.

Esta crise vai mudar o nosso mundo também 
porque nos mostra, da pior maneira, a fragili-
dade de um modelo económico baseado numa 
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Covid-19. Esta palavra mudou as nossas 
vidas para sempre em 15 dias. 

POR

Cristina Martins De Barros
Managing director do IIRH Crónica            5

globalização total e numa interdependência 
entre países que se tornou perigosa. 

As nossas empresas dependem demasiado 
da cadeia de abastecimento de matérias pri-
mas ou de peças vindas just in time da China 
ou de qualquer outro país asiático onde a mão 
de obra é mais barata ou onde as grandes em-
presas internacionais instalaram as suas fá-
bricas. Tudo isto é demasiado frágil. 

A situação atual realça o limite deste mode-
lo económico e os seus perigos. Assistiremos 
provavelmente nos próximos anos a uma alte-
ração profunda do fenómeno da globalização 
com uma reversão da produção. Novas unida-
des produtivas nascerão em localizações mais 
próximas dos seus consumidores.

Também, e esta é a parte mais fácil de abor-
dar aqui, estamos a testar o teletrabalho em 
grande escala. Há anos que se fala em tele-
trabalho, que muitas pessoas já o utilizam em 
maior ou menor proporção conforme os seto-
res, mas desta vez é “à séria”. Um continente 
ou até parte do mundo a funcionar a partir de 
casa. Veremos os resultados dentro de sema-
nas quando este pesadelo acabar.  Acredito 
que muitas das medidas que as empresas ti-
veram de tomar se tornarão definitivas e fi-
carão para sempre. O mundo do trabalho não 
voltará a ser o mesmo.

Cuide de si, cuide dos outros. Todos juntos 
ultrapassaremos mais esta crise! 

SAVETHEDATE Fórum RH 2020 19 de Maio

Saiba mais em inforh.pt
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GRACIETE SANTOS 
ASSUME DIREÇÃO 
DE RH DO CENFIM
A executiva é a nova diretora de RH 
do Cenfim, um centro de formação 
profissional na área da metalurgia e 
da metalomecânica com 35 anos de 
atividade e com uma antiguidade média 
dos profissionais situada nos 17 anos. 

 Para Graciete, a manutenção da motivação da equipa, o desenvol-
vimento e capacitação dos profissionais, bem como a gestão gera-
cional serão os principais desafios enquanto diretora de RH.
A jurista, licenciada em Gestão de Recursos Humanos 
e mestre em Direito do Trabalho, iniciou a sua carreira 
na área de RH como estagiária na ADECCO - Recur-
sos Humanos. Ao longo do seu percurso profissional 
passou pelos setores do retalho de moda, na Gant/
Decenio; pela indústria automóvel, na Porsche; pela 
aviação executiva, na Everjets; e pela indústria têxtil, 
no Grupo Ricon, onde desempenhou funções na área 
de recursos humanos ao longo de 13 anos, tendo assu-
mido, em 2014, a direcção geral de RH.
“É acrescentar ao percurso de 15 anos de recursos 
humanos, em diferentes áreas de negócio, o setor da 
formação profissional da área da metalurgia e metalo-
mecânica, através do maior centro protocolar do país, 
num âmbito, diria, “híbrido”, pois possuí uma compo-
nente pública/privada que traz diferenças substan-
ciais no que diz respeito à gestão das pessoas”, nota a 
Graciete Santos.

 Com experiência profissional em 
vários contextos multinacionais, a 
profissional assumiu em fevereiro 
a área de recursos humanos desta 
empresa composta uma estrutura 
recente em Portugal. 
As suas responsabilidades passaram 
por	 cultivar	 um	 mindset	 de	 excelên-
cia junto das diversas empresas do 
grupo	Webasto,	dinamizar	estratégias	
de	criação	de	 talento,	 que	 fomentem	
o desenvolvimento contínuo das pro-
fissionais,	 e	 destacar	 o	 Webasto	 no	
mercado como um dos “Top Emplo-
yer”, sendo um objetivo assumido o 
de	 constar	 brevemente	 nos	 lugares	
de topo na lista dos Best WorkPlacesTM.
“Assumir	este	novo	desafio,	é	virar	a	

 O executivo abraça este novo desafio, conjugando-o com o de partner da 
Stanton Chase Portugal, cargo que ocupa desde 2010.  
Carlos	Sezões	sublinha	que	“este	é	um	desafio	simples	mas	ambicioso”.	A	equipa	de	
HR	Practice	tem	por	missão	facilitar	o	trabalho	dos	consultores	da	Stanton	Chase,	a	
nível	global,	no	apoio	a	clientes	que	procuram	líderes	para	a	gestão	estratégica	de	RH,	
através	da	partilha	de	conhecimento	e	alinhamento	de	boas	práticas.	

CRISTINA 
MAGALHÃES  
É A NOVA 
HEAD OF HR 
DA WEBASTO 
PORTUGAL

página	para	descobrir	a	realidade	de	
um	novo	setor	e	contexto	de	merca-
do.	 Além	disso,	 é	 ter	 a	 oportunidade	
de pôr em prática o conhecimento de 
mais	de	20	anos	de	experiência,	mas	
poder	 continuar	 a	 aprender	 e	 a	 fo-
mentar	a	minha	paixão	pela	área	dos	
RH”,	refere	Cristina	Magalhães.
A	 executiva	 desempenhou	 funções	
na	 Sodexo	 como	 responsável	 de	 re-
cursos humanos durante dois anos 
e	 meio.	 Posteriormente	 foi	 durante	
quase	 11	 anos	 HR	 manager	 no	 Free-
port	 Leisure	 (atualmente	 Freeport	
ViaOutlet) e, antes de aceitar este 
novo	desafio	na	Webasto,	tinha	a	fun-
ção	de	iberian	HR	business	partner	na	
Triumph International. 

P | A | S | S | A | P | O | R | T | E

CARLOS SEZÕES É 
RESPONSÁVEL PELA 
STANTON CHASE 
EMEA HR PRACTICE

6
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 A nova responsável de RH da Opensoft tem mais de dez anos de experiência 
na área RH, sempre em empresas de TI. 
Além	das	ações	relacionadas	com	o	recrutamento,	valorização	e	gestão	dos	cola-
boradores	desta	tecnológica	nacional,	Filipa	Jesus	terá	também	um	papel	primor-
dial	na	definição	de	objetivos,	etapas	e	ações	associadas	ao	plano	de	carreira	de	
cada um.
Licenciada	em	Gestão	de	Recursos	Humanos	pelo	ISCTE	e	pós-graduada	em	Direito	
do	Trabalho	e	Segurança	Social	pelo	ISLA,	a	profissional	inciou	carreira	em	2007,	na	
Indra,	tendo	depois	exercido	também	funções	na	Glintt	e	na	Tecnocom.
Os	objetivos	na	nova	função	na	Opensoft	passam	pela	contratação	de	novos	enge-
nheiros	de	software	e	por	assegurar	que	o	seu	processo	de	integração	seja	bem-
-sucedido.	Adicionalmente,	terá	a	seu	cargo	o	desenvolvimento	das	competências	
da	equipa,	através	da	gestão	e	organização	de	ações	de	formação,	bem	como	ou-
tras	tarefas	de	gestão	de	recursos	humanos.	
“A	Opensoft,	pela	sua	cultura,	pareceu-me	um	local	interessante	e	onde	me	poderia	
colocar	 à	 prova,	 sendo	 que,	 o	 feedback	 que	 recolhi	 do	 exterior	 também	 foi	 um	
aspeto	positivo	e	que	influenciou	a	minha	escolha»,	refere	Filipa	Jesus.

 A consultora tecnológica nomeou a profissional para liderar o departamen-
to de RH da empresa. A nova diretora será responsável pelas políticas internas 
de capital humano da consultora.
A missão de Andreia Roques será dar início à definição de um mo-
delo de recursos humanos global para a empresa, através da imple-
mentação de políticas e processos estruturados, com vista ao desen-
volvimento e valorização das pessoas. A diretora irá também liderar 
a comunicação interna da organização, em linha com as novas estra-
tégias em planeamento.
“A Alter Solutions é uma empresa jovem, que testemunhou um cres-

cimento muito rápido nos últimos anos. É importante reforçar essa 
expansão com uma estrutura sólida de recursos humanos, baseada 
em políticas de capacitação das pessoas”, afirma Andreia Roques.
Com mais de dez anos de experiência em gestão de capital humano, 
Andreia Roques liderava o departamento de RH de uma empresa 
americana de produção agrícola com mais de 1200 pessoas, onde 
foi responsável pelo planeamento e implementação das políticas de 
gestão de pessoal e desenvolvimento de carreira. Anteriormente, 
desempenhou funções na gestão de recursos humanos da Siderur-
gia Nacional.

RH DA OPENSOFT AO 
CARGO DE FILIPA JESUS

ANDREIA ROQUES É DRH DA ALTER SOLUTIONS PORTUGAL



GOVERNO LANÇA 
INCENTIVO PARA 
TRABALHAR NO 
INTERIOR 

 O programa “Trabalhar no Interior”, lançado no início 
do mês de fevereiro, inclui uma série de medidas para 
incentivar a mobilidade geográfica.
Com	 a	medida	 “Emprego	 Interior	 MAIS”,	 o	 governo	 prevê	
apoiar	com	um	valor	máximo	de	4827	euros	os	trabalha-
dores	que	optem	por	mudar-se	para	regiões	do	interior.	O	
programa	inclui	ainda	um	incentivo	aos	estágios	profissio-
nais,	que	terão	uma	majoração	de	10	pontos	percentuais	
na	comparticipação	da	bolsa	pelo	IEFP.	Já	a	conversão	dos	
contratos	de	estágio	em	contratos	de	emprego	sem	termo	

prevê	uma	majoração	de	20%.	O	governo	vai	ainda	flexibi-
lizar	as	regras	relativas	ao	número	mínimo	de	alunos	por	
curso	de	formação	profissional	e	abrir	13	Centros	Qualifica	
no Interior.
De acordo com a nota emitida pelo Governo, será aberta 
uma	Bolsa	de	Emprego	que	divulgará	as	vagas	disponíveis	
em	cada	região,	estando	ainda	previstas	ações	de	promo-
ção.	Serão	ainda	criados	de	incentivos	às	empresas	para	a	
contratação	de	trabalhadores,	proporcionando	majorações	
especiais	de	25%,	no	âmbito	do	Contrato-Emprego.

E OS TOP EMPLOYERS 
PORTUGAL 2020 SÃO…
Angelini Farmaceutica, AstraZeneca, BNP 
Paribas-Cetelem, DHL, DXC Technology, 
EDP Renováveis, Japan Tobacco 
International, Kuehne + Nagel, Pepsico, 
Saint-Gobain Portugal, SAP, Scania e 
Takeda, Whitestar Asset Solutions são 
os empregadores de referência que 
comprovam ter as melhores condições de 
trabalho para os seus empregados. 

 Estas foram as 14 empresas certificadas este ano pelo Top Emplo-
yers Institute em Portugal e que tiveram de superar os stan-
dards da HR Best Practices Survey, aplicada em todo o 
mundo, em diferentes setores de atividade. Esta meto-
dologia avalia seiscentas práticas de gestão de recursos 
humanos em dez áreas estruturais da gestão de pessoas, 
nomeadamente, estratégia de talento, planeamento de RH, 
aquisição de talento, acolhimento e integração, formação 

e desenvolvimento, gestão 
de desempenho, desenvolvi-
mento da liderança, gestão de 
carreira e sucessão, compen-
sação e benefícios e cultura.
Em todo o mundo, o núme-
ro de empresas certificadas 
como Top Employers aumen-

HR BEST PRACTICES SURVEY 

PROGRAMA

tou 8% em relação ao ano 
passado, dado que revela que 
cada vez mais organizações 
procuram desenvolver e im-
plementar medidas que pro-
porcionem aos seus colabo-
radores uma maior satisfação 
laboral e profissional. 

8
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POR

Filipa Mendes Pinto
Sócia-fundadora da Find

Quando há tempos escrevemos que a incapacidade de 
fazer previsões a médio prazo tinha vindo a diminuir 

drasticamente, nos últimos anos, não contávamos com a 
situação que hoje, em março de 2020, estamos a viver.

om exceção de 
alguns ilumi-
nados, como 
foi o caso de 
Bill Gates e 

a sua célebre TED Talk de 
Abril de 2015 “The next ou-
tbreak? We’re not ready”, a 
verdade é que todos estáva-
mos longe de imaginar um 
surto epidemiológico com 
a força assustadora do novo 
coronavírus, o Covid-19. 

C

Opinião

A AGILIDADE E 
FLEXIBILIDADE 
SERÃO, SEM 
DÚVIDA, DUAS DAS 
COMPETÊNCIAS 
MAIS VALIOSAS 

Olhar pelo lado positivo 
O impacto gigante que tem tido na vida de todos nós e que 

vai ter ainda maior nos próximos tempos – com consequências 
também elas imprevisíveis e certamente, em muitos casos, al-
tamente negativas - não pode, contudo, deixar de nos obrigar a 
tentar olhar por um lado positivo.

Na verdade, situações como aquela que estamos a viver, re-
força o alerta para a necessidade de, cada vez mais, estarmos 
preparados para o imprevisto e, nessa medida, dotarmos as 
pessoas e as organizações dos meios de reação rápida, des-
tacando-se aqui a importância da liderança e de quem exerce 
funções de coordenação, assim como das novas tecnologias e 
das maravilhas que as mesmas colocam ao nosso alcance.

Por outro lado, confirma que a agilidade e a flexibilidade 
serão, sem dúvida, duas das competências mais valiosas nos 
próximos tempos as quais contribuirão – como tem sido evi-
dente nestes dias – para se perceber que se pode continuar 
a ser eficiente e profissional, desenvolvendo um trabalho de 
elevada qualidade fora dos “locais e dos tempos habituais”. 

E esta mensagem assume particular importância em certos 
sectores, como seja o do mundo do Direito, em geral, e das so-
ciedades de advogados, em particular. 

Saiba mais em www.inforh.pt

9



RH Law 

MARÇO ABRIL  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  

10

A situação criada pelo Covid-19 
coloca desafios em todas as áreas 
da atividade humana e, de forma 
particular, nas relações de trabalho.

o âmbito do setor privado, as res-
postas deverão ser procuradas na 
legislação laboral vigente, e, sobre-
tudo, nas medidas excecionais que o 
Governo tem vindo a aprovar, como 
é o caso da Orientação n.º 6/2020 
do Serviço Nacional de Saúde/Dire-

ção-Geral de Saúde, dos Despachos n.º 2875-A/2020 e n.º 
3130-A/2020, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
10-A/2020 e do Decreto-Lei 10-A/2020. 

No contexto que atravessamos, com rápida evolução, 
novas medidas governamentais ou enquadramentos jurí-
dicos diversos podem vir a ser adotados. Por isso há que 
estar atento às alterações legislativas e eventuais orienta-
ções adotadas pelas entidades competentes. 

A. PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE – PLANO DE CONTINGÊNCIA
Nos termos da lei laboral, o empregador deve assegurar 
aos trabalhadores condições de segurança e saúde em to-
dos os aspetos relacionados com o seu trabalho, aplicando 
as medidas necessárias tendo em conta princípios gerais 
de prevenção, e os trabalhadores devem cumprir as pres-
crições de segurança e saúde no trabalho determinadas 
pelo empregador, estabelecidas por lei ou por instrumen-
to de regulamentação coletiva de trabalho.

A Orientação n.º 6/2020 sobre Procedimentos de Pre-
venção, Controlo e Vigilância em empresas remete para o 
papel essencial que devem ter os Serviços de Segurança 
e Saúde no Trabalho (SST) de cada empresa na elabora-
ção dos respetivos planos de contingências. Isto é, cada 

N

POR

Maria da Glória Leitão
Sócia da Cuatrecasas

COMO GERIR O IMPACTO 
DO COVID-19 NA VIDA 
DAS EMPRESAS?

empresa deve adaptar o seu 
Plano de Segurança e Saúde 
a este novo contexto, criando 
um plano de contingência e 
esse trabalho deve ser feito 
em colaboração com os Ser-
viços de SST, os trabalhado-
res e seus representantes. 

Esta Orientação prevê al-
gumas medidas básicas que 
podem ser adotadas no plano 
de contingência, que podem 
incluir procedimentos em 
caso de suspeita de trabalha-
dor infetado (por ex., previ-
são de áreas de isolamento; 
linhas de reporte quer inter-
nas quer externas); consistir 
em medidas de pura preven-
ção, como a disponibilização 
de equipamentos e produtos 
(por ex., dispensadores de 
desinfetantes), a divulgação, 
formação ou mesmo a impo-
sição de regras de higiene; ou 
procedimentos que permi-
tam a continuação, sem que-
bras, da atividade em caso 
de isolamento profilático ou 
social (por ex., imposição aos 
trabalhadores do transporte 
diário para a sua residência 
do equipamento portátil que 
lhes permita prosseguir, se 
necessário ou aconselhável, o 
trabalho à distância).

Na implementação de pro-
cedimentos de controlo sobre 

os trabalhadores não se deve 
esquecer a necessidade da 
sua conformidade com o re-
gime legal de proteção de pri-
vacidade e de dados pessoais 
e, sempre que necessário, 
essas medidas deverão en-
volver profissionais de saúde.

B. TELETRABALHO
Durante a vigência do De-
creto-Lei 10-A/2020, o em-
pregador pode impor unila-
teralmente a prestação de 
trabalho e regime de teletra-
balho, e o trabalhador pode 
requerer a aplicação desse 
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NOVAS MEDIDAS GOVERNAMENTAIS OU 
ENQUADRAMENTOS JURÍDICOS DIVERSOS 
PODEM VIR A SER ADOTADOS

sidera-se justificada quando 
comprada pelo certificado de 
incapacidade para o trabalho 
(CIT) emitido pela entidade 
competente, e aplica-se o re-
gime do subsídio de doença, 
mas a sua atribuição não está 
sujeita a período de espera.  

O subsídio de doença, su-
portado pela segurança so-
cial, é pago desde o primeiro 
dia de baixa (por se tratar de 
internamento hospitalar) e 
corresponde a 55% da re-
muneração de referência até 
ao 30.º dia, e, a partir daí, de 
60% até 75% da remunera-
ção de referência, consoante 
a duração da baixa.

2. Internamento hospitalar
Em caso de internamento 
hospitalar de trabalhador, 
aplica-se o regime geral de 
proteção na doença para esta 
situação específica – não há 
período de espera, e os valo-
res são os referidos no núme-
ro anterior.

A ausência ao trabalho 
constitui uma falta justificada, 
comprovada pelo CIT emitido 
pela unidade hospitalar.

3. Isolamento decretado por Autori-
dade de Saúde
Em caso de isolamento decre-
tado por autoridade de saúde, 
aplicar-se-á uma das seguin-
tes alternativas:
(i) Quando possível, o trabalha-
dor prosseguirá a sua atividade 
mediante o recurso a mecanis-
mos alternativos de prestação 
do trabalho, nomeadamente o 
teletrabalho ou programas de 
formação à distância;
(ii) Se tal recurso não estiver 
disponível, a falta do trabalha-

dor é justificada e aplica-se o 
regime de proteção na doença 
por internamento hospitalar, 
nos termos seguintes:
a. O subsídio de doença é 
pago desde o primeiro dia,
b. O seu montante correspon-
de a 100% da remuneração 
de referência até ao 14.º dia,
c. A partir do 15.º dia, apli-
cam-se as regras do subsídio 
de doença, cujo montante 
corresponderá à percenta-
gem aplicável em função da 
duração do impedimento,
d. O direito ao recebimento 
deste subsídio não se encontra 
sujeito ao cumprimento de pe-
ríodos mínimos contributivos.

O isolamento é certificado 
pela autoridade de saúde com-
petente, em formulário próprio.  

O Despacho n.º 3101-
A/2020, aprovou o formulá-
rio de “Declaração para efei-
tos de isolamento profilático”, 
que o trabalhador abrangido 
deve remeter ao empregador, 
e que constitui o justificativo 
da sua ausência.

Quando seja necessário re-
querer o subsídio referido em 
(ii) supra, o empregador deve 
remeter através da Seguran-
ça Social Direta, a “Declara-
ção para efeitos de isolamen-
to profilático” e a “Listagem 
de trabalhadores em situa-
ção e isolamento profilático”, 
também aprovada pelo Des-
pacho n.º 3101-A/2020.

4. Afastamento determinado pelo 
empregador
Nos casos em que a medida 
de afastamento não é deter-
minada por autoridade de 
saúde, o empregador pode, 
se entender justificado, e 
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regime, sem necessidade de 
acordo entre as partes, desde 
que compatível com as fun-
ções exercidas. 

C. AUSÊNCIAS AO TRABALHO 
O regime aplicável às ausên-
cias ao trabalho por doença, 
internamento hospital, isola-
mento profilático e encerra-

mento de estabelecimentos 
de ensino ou creches, é o 
tema que mais questões tem 
suscitado, e justificou a ado-
ção de medidas excecionais 
pelo Governo. 

1. Doença 
Tratando-se de doença causa-
da por Covid-19, a falta con-
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como uma medida preven-
tiva, recorrer a mecanismos 
alternativos de prestação do 
trabalho, nomeadamente o 
teletrabalho ou programas de 
formação à distância, nos ter-
mos acima referidos. Nesse 
caso, os trabalhadores man-
terão o direito à sua remune-
ração, nos termos habituais.

O trabalhador mante-
rá, também, o direito à sua 
remuneração, nos termos 
habituais, se o empregador 
decidir afastá-lo do seu local 
de trabalho, igualmente por 
justificada medida de pre-
venção, embora sem decisão 
de autoridade de saúde. 

Nestes casos, o emprega-
dor deverá dar as correspon-
dentes instruções, por escri-
to, ao trabalhador, invocando 
os motivos justificativos.

5. Assistência à família em caso de 
isolamento profilático
Considera-se falta justificada 
a ausência, pelo período de 
14 dias, em caso de acompa-
nhamento de filho ou depen-
dente em situação de isola-
mento profilático decretado 
por autoridade pública.

A atribuição, pela seguran-
ça social, de subsídio em caso 
de filho ou neto até 12 anos, 
ou independentemente da 
idade em caso de deficiência 
ou doença crónica segue o re-
gime geral, mas não depende 
de prazo de garantia.

O número de dias de atri-
buição do subsídio não releva 
para o computo do período 
máximo de atribuição em 
cada no civil.

6. Suspensão de atividades letivas e 

não letivas presenciais
São justificadas as faltas por 
assistência a filho ou outro 
dependente até 12 anos, ou 
independentemente da ida-
de, com deficiência ou doen-
ça crónica, em caso de sus-
pensão de atividades letivas 
e não letivas presenciais em 
estabelecimento escolar ou 
equipamento social de apoio 
à 1ª infância, quando deter-
minado por autoridade de 
saúde ou pelo Governo. Este 
regime não se aplica durante 
o período de férias escolares.

Nestas situações, caso não 
seja possível o recurso ao 
teletrabalho, o trabalhador 
tem direito a apoio excecio-
nal, mensal ou proporcio-
nal, correspondente a 2/3 da 
remuneração base, com os 
limites mínimo de 1 vez, e 
máximo de 3 vezes, o valor da 
remuneração mínima men-
sal garantida. O montante é 
suportado em partes iguais 
pelo empregador e pela segu-
rança social, e constitui base 
de incidência contributiva, 
na sua totalidade, por parte 
do trabalhador, e sobre 50&, 
no caso do empregador.

Este apoio só pode ser re-

MARÇO ABRIL  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  

cebido por um dos progeni-
tores e tem o mesmo valor 
qualquer que seja o número 
de filhos ou dependentes. 

D. IMPACTO NA ATIVIDADE DA EMPRESA
Para além dos regimes já pre-
vistos na Código do Trabalho, 
aplicáveis em caso de encer-
ramento temporário da em-
presa devido a caso fortuito 
ou de força maior, em que se 
poderá incluir o encerramento 
determinado por autoridade 
pública, e o regime de lay-off, 
a Portaria n.º 71-A/2020 pu-
blicada à hora de fecho deste 
artigo, define e regulamenta 
os termos e as condições de 
atribuição dos apoios imedia-
tos de caráter extraordinário, 
temporário e transitório, desti-
nados aos trabalhadores e em-
pregadores afetados pelo surto 
do vírus Covid-19, tendo em 
vista a manutenção dos postos 
de trabalho e mitigar situações 
de crise empresarial.

As medidas reguladas na 
Portaria n.º 71-A/2020 in-
cluem:
• Apoio extraordinário à ma-
nutenção dos contratos de 
trabalho em empresa em si-
tuação de crise empresarial, 

com ou sem formação;
• Criação de plano extraordi-
nário de formação;
• Isenção temporária do paga-
mento de contribuições para 
a Segurança Social, a cargo da 
entidade empregadora; 
• Incentivo financeiro extraor-
dinário para apoio à normali-
zação da atividade da empresa.

São contempladas com 
estas medidas as empresas, 
cuja situação contributiva e 
tributária se encontre regula-
rizada, em relação às quais se 
verifique uma das situações 
adiante indicadas, atestadas 
por declaração do emprega-
dor conjuntamente com cer-
tidão do contabilista certifi-
cado da empresa:
(i) Paragem total da ativida-
de da empresa ou estabe-
lecimento que resulte da 
interrupção das cadeias de 
abastecimento globais, da 
suspensão ou cancelamento 
de encomendas;
(ii) Quebra abrupta e acentua-
da de pelo menos 40 % da fa-
turação, com referência ao pe-
ríodo homólogo de três meses, 
ou, para quem tenha iniciado a 
atividade há menos de 12 me-
ses, à média desse período. 

RH Law 
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Em Portugal desde 1996, a Norauto 
emprega atualmente mais de 600 
colaboradores distribuídos por 28 
centros auto um pouco por todo o país. 

nserida num mercado em forte evo-
lução, a marca está a apostar na 
transformação cultural e digital como 
motor de arranque para se manter na 
vanguarda do setor. José Luis Barba-
josa, CEO da Norauto Portugal, fala-
-nos da ambição de abrir dois novos 

centros auto por ano, da aposta firme que tem sido feita na 
aquisição de tecnologia e na constante formação dos profis-
sionais. Estes são os pilares de uma estratégica tão focada 
no cliente quanto no colaborador.

FB A Norauto conta atualmente com 28 centros auto em Portugal, 
onde emprega mais de seiscentos profissionais. Desde 1996, altura 
em que a marca entrou em território nacional, como se tem registado 
este crescimento?
JLB Em 1996, a Norauto introduziu no mercado Nacio-
nal um novo conceito para o ramo automóvel, um centro 
auto em Vila Nova de Gaia, onde o cliente poderia usu-
fruir de uma loja que comercializava produtos auto e de 
uma oficina que disponibilizava serviços de montagem 
e reparação, tudo num só espaço. No início não foi fácil, 
pois os consumidores não conheciam a marca e este novo 

I

POR

Flávia Brito
RHmagazine

“VAMOS 
CONTINUAR 
A INOVAR PARA 
SER A PRIMEIRA 
OPÇÃO”
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uma ambição muito clara: ser 
uma plataforma de soluções 
para os automobilistas no 
mercado português.

A Norauto recebeu, no ano passa-
do, o prémio “Longevidade”, nos 
Prémios Expresso Economia Caixa 
Geral de Depósitos. A distinção 
reconhecia as empresas que au-
mentaram consecutivamente o seu 
volume de negócios nos últimos dez 
anos. Na sua opinião, a que se deve 
esta longevidade da marca?
Esta distinção veio reconhe-
cer o trabalho, esforço e de-
dicação de uma equipa de 
mais de seiscentos colabora-
dores que vestem a camiso-
la da Norauto para oferecer 
uma experiência diferencia-
dora, que diariamente colo-
cam o cliente no centro de 
todas as suas decisões e 
procuram novos produtos, 
novos serviços, novas solu-
ções de mobilidade, aliados 
a uma responsabilidade so-
cial e ambiental muito forte. 
Este prémio “Longevidade” 
reforça o sentido do nosso 
percurso: estamos no cami-
nho certo!

 
É diretor da Norauto Portugal desde 
outubro de 2018. Quais têm sido os 
principais desafios na empresa?
Vivemos uma era de profun-
da transformação digital e 
cultural, onde surgem todos 
os dias novas startups, que 
desafiam empresas estabele-
cidas no mercado há mais de 
vinte anos, pela sua capaci-
dade de criar e testar de for-
ma rápida. As novas gerações 
millennials lançam novos de-
safios às organizações para 
se adaptarem ao novo mer-

TEM0S UMA 
AMBIÇÃO MUITO 
CLARA: SER UMA 
PLATAFORMA 
DE SOLUÇÕES 
PARA OS 
AUTOMOBILISTAS 
NO MERCADO 
PORTUGUÊS

conceito. Como tal, foi neces-
sário construir a notorieda-
de e a confiança, sustentada 
em pontos fortes que distin-
guiam a marca Norauto de 
qualquer outro conceito: a lo-
calização dos centros junto às 
áreas comerciais de grande 
afluência e o horário alargado 
de sete dias por semana. Este 
posicionamento dos centros 
permitiu ter uma maior vi-
sibilidade e reconhecimento 
por parte do cliente, compro-
vando o seu sucesso através 
da expansão por todo o país, 
tendo a marca atualmente 28 
centros auto.

Pioneira e inovadora no 
seu setor, a Norauto tem-se 
distinguido também pelo lan-
çamento de novos serviços e 
modelos de negócio, nomea-
damente, a venda online de 
produtos e serviços através 

ve, onde a viatura do cliente é 
levada por condutores profis-
sionais a realizar a inspeção 
periódica da viatura; o serviço 
Norauto Renting, que ofere-
ce planos de renting muito 
competitivos; e parcerias de 
referência com marcas como 
a Carglass e a Repsol.

A empresa pretende continuar a 
expandir-se em Portugal?
A Norauto tem como ambição 
continuar o seu plano de ex-
pansão no território nacional 
através da abertura de dois 
centros auto por ano. Parale-
lamente, pretende adaptar o 
seu plano de expansão às no-
vas tendências de mobilidade: 
carros elétricos, automóveis 
autónomos e aplicações de 
mobilidade são cada vez mais 
uma realidade no mercado 
automóvel. E, como tal, a No-
rauto pretende acompanhar 
estas novas soluções através 
da aquisição de equipamentos 
inovadores e através de profis-
sionais que estão em constan-
te formação para acompanhar 
as evoluções do mercado, com 

do site www.norauto.pt; o de-
senvolvimento do B2B através 
de um contacto direto com os 
profissionais; a oficina mó-
vel, em que é a oficina que se 
desloca ao cliente, com duas 
unidades (no Porto e em Lis-
boa); a Norauto Shop, com um 
conceito apenas de loja com 
produtos inovadores, localiza-
da no centro comercial Alegro 
Sintra; o serviço Norauto Dri-

JOSÉ LUIS 
BARBAJOSA 

CEO DA NORAUTO PORTUGAL
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cado de trabalho, à cultura do 
país, hábitos e costumes, que 
estão a sofrer transformações 
significativas. A Norauto pre-
cisa de estar na linha da fren-
te. Perante os enormes de-
safios, a minha missão como 
líder nacional será transfor-
mar toda a organização inter-
na da Norauto Portugal para 
acompanhar os novos desa-
fios e para que continuemos 
a estar 15 minutos à frente, 
como tem sido até à data. 

Antes de assumir este cargo, foi 
diretor de vendas na Norauto Es-
panha, onde desempenhou várias 
funções ao longo de 12 anos. Com-
parativamente, quais são as espe-
cificidades do mercado português?
A Norauto é um exemplo de 
oportunidades para os pro-
fissionais. O meu percurso na 
Norauto Espanha iniciou como 
responsável de logística ibéri-
co. Durante 6 anos evoluímos 
nesta área para hoje falar em 
supply chain, orientada para o 
cliente e que tem como objeti-
vo principal facilitar a vida do 
colaborador e ser mais rápido 
e eficaz para o cliente. Depois 
deste desafio desempenhei 
várias missões na área de ope-
rações, desde diretor de centro 
até diretor de vendas nacional 
da Norauto Espanha. A verda-
de é que o nosso modelo de 
negócio de retail e de serviço 
é muito viciante e empolgante.

No que toca à economia 
existem óbvias e profundas 
singularidades. No que toca à 
população espanhola, é quatro 
vezes superior à portuguesa, 
fator que se multiplica quase 
por três quando falamos nas 
vendas. Já a cultura portugue-
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CARROS 
ELÉTRICOS, 
AUTOMÓVEIS 
AUTÓNOMOS E 
APLICAÇÕES DE 
MOBILIDADE SÃO 
CADA VEZ MAIS 
UMA REALIDADE

sa e a cultura espanhola são 
bastante semelhantes, mais 
não seja, pela proximidade 
dos dois países. No entanto, 
existem algumas diferenças 
no modo de vida e nos hábitos 
culturais de cada país.

A transformação cultural e digital é 
um dos vossos focos estratégicos. Na 
prática, em que é que isto se traduz?
A transformação cultural e 
digital é o principal eixo es-
tratégico e tem como objetivo 
responder à estratégia client 

Entrevista
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e employee centric. Preten-
demos desenvolver uma cul-
tura colaborativa, através da 
promoção da responsabilida-
de e autonomia das equipas 
e paralelamente uma cultura 
orientada para o cliente, que 
potenciem uma verdadeira 
experiência nos diversos pon-
tos de contacto, desde presen-
cial ao digital, com soluções 
que respondam de forma efi-
caz às suas necessidades.

Para atingir estes objeti-
vos, em outubro de 2019, 
decidimos criar uma equipa 
de experiência cliente inte-
grada nas operações, com 
uma visão omnicanal e com 
missões 100% transversais 
em toda a organização.

Além disso continuamos a 
apostar no desenvolvimento 
das competências das nossas 

pilares na estratégia client e 
employee e centric.

De que forma é que a Norauto apoia 
os colaboradores na aquisição de 
novas competências?
Temos diferentes programas 
de desenvolvimento para po-
tenciar o aceleramento das 
competências das nossas 
equipas. Temos percursos de 
formação cada vez mais espe-
cializados, seja internamente 
– como é o caso do on boar-
ding, que é obrigatório para 
100% das equipas e ao qual 
se seguem formações mais 
especializadas, desde produ-
to ao serviço –, seja externa-
mente, através de parceiros 
reconhecidos no mercado. 

Implementámos um Lear-
ning Management System, 
que vai potenciar o acesso a 
conteúdos de formação mais 
dinâmicos, atuais e, sobretu-
do, mais orientados para as 
novas gerações. Desenvolve-
mos uma academia interna, 
que visa transformar rapida-
mente potenciais evolutivos 
em futuros líderes. Parale-
lamente, como foi referido 
anteriormente, com a nova 
organização da equipa de ex-
periência cliente, criámos a 
missão de coachs regionais, 
que irão efetuar o acompa-
nhamento e desenvolvimento 
das equipas, dos potenciais 
evolutivos e dos líderes de 
cada centro.

Estamos confiantes que a 
Norauto está na linha da fren-
te da transformação digital 
e vamos continuar a inovar 
para ser a primeira opção, 
tanto para o cliente como para 
o colaborador. 

Desenvolvemos uma academia 
interna, que visa transformar 
rapidamente potenciais evolutivos 
em futuros líderes

equipas, seja a nível das soft 
skills, mas também ao nível 
das hard skills, uma aposta 
num conhecimento cada vez 
mais especializado e orienta-
do para as novas tendências 
tecnológicas. Acima de tudo 
pretendemos ser reconheci-
dos como uma plataforma de 
soluções, que integra desde 
os produtos e serviços mais 
básicos aos mais complexos 
e inovadores. 

Em que se centra a vossa estraté-
gia employee centric?
A nossa estratégia assenta 
numa cultura colaborativa 
em todos os níveis da orga-
nização, na proximidade e 
transparência com as nossas 
equipas e sempre numa ótica 
de crescimento profissional, 
através da aposta no desen-

volvimento de competências. 
Este desenvolvimento de 
competências vai potenciar 
um maior nível de responsa-
bilidade e autonomia e logo 
uma maior eficácia nas rela-
ções e na satisfação do cliente. 
Paralelamente temos um for-
te investimento no bem-estar 
do colaborador e na atribuição 
de benefícios e vantagens que 
se distinguem no mercado.

Neste momento de forte transfor-
mação do setor automóvel, que 
competências são cruciais para 
o negócio?
Todos sabemos que o setor 
automóvel está a sofrer uma 
enorme transformação, quer 
do ponto de vista tecnológico, 
quer do ponto de vista da uti-
lização. Por esse motivo são 
requeridas soluções inovado-
ras e tecnologicamente avan-
çadas para podermos res-
ponder e mesmo antecipar 
as necessidades dos nossos 
clientes. As hard skills são 
muito valorizadas, como por 
exemplo, as competências 
técnicas ao nível dos elétricos 
e híbridos. Há que apostar em 
soluções e serviços inovado-
res, como é o caso da mobili-
dade, um segmento no qual 
pretendemos ser reconheci-
dos como primeira escolha. 
Apostamos igualmente nas 
soft skills, em especial nas 
equipas de líderes, pois es-
tes são os grandes motores 
do processo de transforma-
ção cultural da empresa e os 
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uma economia globalizada, depen-
dente em grande parte do inves-
timento estrangeiro e do sucesso 
das exportações, são cada vezes 
mais os portugueses que trabalham 
em equipas multiculturais ou com 
clientes e fornecedores localizados 

em todos os continentes. Ao mesmo tempo, as empresas 
estão cada vez mais organizadas de forma transversal, re-
correndo à tecnologia para constituir equipas de diferen-
tes países, que trabalham juntas diariamente e, na maio-
ria das vezes, à distância. 

Trabalhar eficazmente neste contexto tornou-se um fa-
tor de competitividade fundamental. A questão não é ape-
nas saber como interagir de forma eficaz alguns dias por 
mês com colegas, fornecedores ou clientes estrangeiros. 

N

O DESAFIO DO MANAGEMENT 
INTERCULTURAL

Trata-se de trabalhar eficaz-
mente todos os dias com pes-
soas de diferentes culturas e 
que muitas vezes não estão 
no mesmo escritório ou no 
mesmo país. 

Para quem lidera este tipo 
de equipas, o desafio é enten-
der e desenvolver as suas par-
ticularidades. É de facto mais 
complicado navegar nestes 
ambientes mas, quando o fator 
cultural é tido em conta de for-
ma positiva, os resultados são 
muito superiores aos obtidos 
com equipas “monoculturais”.

POR

Luis Morgadinho
Executive coach e cross-cultural  
management consultant

O que é uma equipa multicultural?
Além das diferenças “clássi-
cas” (género, origem social, 
religião, experiências de vida, 
personalidades, etc.), existem 
diferenças coletivas que agru-
pamos sob o termo de cultura 
e que definem todos os siste-
mas de valores, modos de fun-
cionamento e de comunicação 
de uma equipa. Num contexto 
profissional, a cultura pode 
envolver vários aspetos, tais 
como a cultura nacional (país, 
região, idioma, etc.), a cultura 
organizacional ou ainda a cul-
tura profissional (informática, 
engenharia, venda, marketing, 
produção, finanças).
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nidade de explicar aberta-
mente e sem julgamentos os 
seus pontos de vista. Deverá 
destacar e valorizar as duas 
maneiras complementares 
de analisar o projeto para 
conseguir um compromisso 
da parte de todos. Os portu-
gueses poderiam, por exem-
plo, aceitar envolver-se na 
realização do diagnóstico ini-
cial e assumir o controlo no 
início do projeto, momento 
em que é necessária alguma 
flexibilidade pelo facto de as 
coisas ainda estarem pouco 
claras. Os alemães, quanto a 
eles, poderiam concordar em 
definir uma meta no início do 
projeto e adaptá-la de acordo 
com os dados coletados. Con-
cordariam também em as-
sumir a liderança no final do 
projeto quando se tornar ne-
cessário controlar as ações.

Graças a este tipo de siner-
gias baseadas na confiança e 
na colaboração, o projeto tira 
benefício da riqueza que só 
a diversidade cultural pode 
proporcionar, e todos ficam 
com o sentimento de fazerem 
parte de uma única equipa. 
Para os portugueses, evita-se 
assim o erro cultural comum 
de se sentirem como simples 
fornecedores, externos ou in-
ternos, tendo um papel ativo 
na construção de uma equipa 
intercultural de sucesso. 

Criar vínculos entre pes-
soas de diferentes culturas 
torna-se mais difícil e, se adi-
cionarmos ao fator cultural, 
o fator distância, a equação 
torna-se ainda mais comple-
xa pelo facto de perdemos o 
contato físico e estarmos em 
permanência fora da nossa 
“zona de conforto”.

O que é preciso para ter sucesso nes-
se contexto?
Para que uma equipa inter-
cultural ou remota consiga 
colaborar de forma eficaz é 
preciso investir mais tempo 
nos relacionamentos entre os 

QUANDO O FATOR CULTURAL É TIDO 
EM CONTA DE FORMA POSITIVA, OS 
RESULTADOS SÃO MUITO SUPERIORES AOS 
OBTIDOS COM EQUIPAS “MONOCULTURAIS”

membros da equipa, porque a 
necessidade de compromisso 
é geralmente muito maior do 
que a de uma equipa mono-
cultural. O fator decisivo não 
será a inteligência lógica, mas 
sim a inteligência relacional 
e emocional. Para ser eficaz 
com colaboradores, colegas, 
fornecedores ou clientes de 
outras culturas é preciso ser 
flexível, reconhecer as dife-
renças e aceitar os outros sem 
qualquer julgamento.

Um exemplo concreto
Tomemos o exemplo de um 
projeto gerido por uma equipa 
luso-alemã sem experiência 
intercultural e cujos membros 
nunca trabalharam juntos.

As duas equipas correm 
o risco de discordar rapida-
mente sobre a melhor forma 
de dar início ao projeto. Para 
os alemães, é preciso analisar 
primeiro a situação em de-
talhe para saber exatamente 
quais as alavancas que de-
vem ser ativadas antes de de-
finir objetivos concretos. Para 
os portugueses, é necessário 
definir a visão, o objetivo e as 
principais etapas do caminho 
a percorrer antes de entrar 
em detalhe. Se o chefe de pro-
jeto não antecipa o “choque 
cultural” poderá ficar sur-
preendido pelo impacto des-
te simples mal-entendido. 

Para ser eficaz, o líder de-
verá primeiro investir tempo 
para perceber e ouvir ale-
mães e portugueses separa-
damente e entender a inter-
pretação de cada um. Para 
os alemães, os portugueses 
perdem tempo e energia na 
definição de linhas gerais e 
objetivos sem terem qual-
quer dado disponível. Para 
os portugueses, os alemães 
perdem-se em detalhes e 
não são transparentes, o que 
poderá levá-los a pensar que 
têm uma agenda oculta…

O chefe de projeto deverá 
desempenhar um papel de 
mediador organizando uma 
reunião prévia durante a qual 
as equipas terão a oportu-

O fator decisivo será a inteligência 
relacional e emocional
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Flávia Brito 
RHmagazine

O burnout já entrou no vocabulário dos 
portugueses e é, desde o ano passado, 
considerado uma doença pela OMS, mas 
será que as empresas já estão a dar a 
devida atenção a este problema? 
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ruto de dificuldades 
em gerir a vida, um 
“estado de exaustão 
vital” – era esta a defi-
nição de burnout, até 
maio do ano passado, 
altura em que passou 
a ser considerado um 
problema de saúde 

relacionado especificamente com o trabalho, pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). “Burnout é 
um síndrome conceptualizado como o resultado de 
stress crónico no local de trabalho que não foi geri-
do com sucesso”, dita a nova definição. A entrada 

F

DA SUA EMPRESA?

SAUDE
MENTAL
COMO ESTÁ A 
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do burnout, ou stress profis-
sional na nova classificação 
internacional de doenças da 
OMS, que vigorará a partir de 
janeiro de 2022, veio chamar, 
reforçadamente, a atenção 
das pessoas e organizações 
para esta temática.

Apesar de num primeiro 
momento a doença afetar 
apenas o colaborador, os es-
pecialistas concordam que o 
tratamento e a prevenção do 
burnout precisam partir de 
mudanças internas nas em-
presas. Segundo a Agência 
Europeia para a Segurança 
e Saúde no Trabalho, os ris-
cos psicossociais e o stress 
relacionado com o trabalho 
são das questões que maio-
res desafios apresentam em 
matéria de segurança e saú-
de no trabalho, e têm um im-
pacto significativo na saúde 
de pessoas, mas também das 
organizações e das economias 
nacionais. “Estou em querer 
que a grande maioria das em-
presas não contabilizam os 
prejuízos decorrentes deste 
tipo de problemas nem o im-
pacto destes no negócio. Na 
verdade, os custos resultantes 
dos problemas de saúde físi-
ca e mental podem ser muito 
expressivos para a empresa”, 
explica Samuel Antunes, dire-
tor do Programa de Promoção 
da Saúde Mental no Trabalho 
da Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses, acrescentando que 
estes podem traduzir-se em 
absenteísmo, presenteísmo, 
diminuição da qualidade do 
trabalho prestado, diminuição 
da satisfação com o trabalho, 
desmotivação, aumento da 
incidência de erros e de aci-

tes, muitas vezes sujeitas 
a turnos, como é o caso de 
médicos, enfermeiros e pro-
fessores. Mas num mercado 
de trabalho cada vez mais 
acelerado, exigente e compe-
titivo, o burnout tem-se tor-
nado cada vez mais comum. 
O acúmulo de tarefas e as 
cobranças excessivas têm le-
vado ao esgotamento profis-
sional de trabalhadores dos 
mais diversos segmentos do 
mercado, fazendo com que 
este problema esteja cada vez 
mais presente no ambiente 
de trabalho. 

Segundo dados da Asso-
ciação Portuguesa de Psico-
logia da Saúde Ocupacional, 
13,7% das pessoas ativas em 
Portugal estavam em esta-
do de burnout em 2016. No 
mesmo ano, 82% estavam 
em risco elevado de entrar 
em estado de burnout, 11% 
em risco moderado e 3% em 

risco médio. A nível europeu, 
dos 31 países que participa-
ram num inquérito de opi-
nião sobre segurança e saú-
de ocupacional, da Agência 
Europeia para a Segurança e 
Saúde no Trabalho, em maio 
de 2013, Portugal era o ter-
ceiro país com maior percen-
tagem de trabalhadores a re-
ferir que o stress relacionado 
com a atividade profissional é 
muito comum (28%).

Burnout: um tabu difícil de quebrar 
Filipa Palha, psicóloga e pre-
sidente da ENCONTRAR+SE - 
Associação para a Promoção 
da Saúde Mental, diz não ter 
dúvidas de que as empresas 
estão mais alerta e cientes 
da importância desta temá-
tica, no entanto, defende que 
ainda falta às organizações 
saber abordá-la. “Na verdade, 
a demonstração de interesse 
não significa capacidade de 

13,7% DAS 
PESSOAS 
ATIVAS EM 
PORTUGAL 
ESTAVAM EM 
ESTADO DE 
BURNOUT 
EM 2016

dentes de trabalho, redução 
da produtividade, abandono 
da empresa e/ou intenção de 
deixar o local de trabalho.

O diagnóstico é frequente 
em profissionais com ativi-
dades exigentes e stressan-
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concretizar medidas adequa-
das. Das conversas que temos 
vindo a ter com muitas em-
presas e pessoas que traba-
lham no desenvolvimento de 
múltiplos projetos no local de 
trabalho, ainda enfrentamos 
muitos desafios para quebrar 
o silêncio que se mantém a 
propósito da saúde mental. É 
como se estivéssemos a inva-
dir a privacidade dos outros. 
Claramente o efeito do estig-
ma e da iliteracia em saúde 
mental”, explica.

Foi também a pensar em 
promover a saúde mental nas 
organizações que a Team24, 
um projeto para promover o 
bem-estar no local de traba-
lho, lançou em 2017 a Assis-
tência Psicológica Telefónica, 
com o objetivo de prestar 
apoio aos colaboradores, de 
forma fácil e confidencial. 
Mas, ao contrário do que se-
ria expectável, a utilização 
desta linha de apoio telefó-
nico não é muito frequente. 
“O estigma associado à saú-
de mental e o medo de que a 
entidade patronal, de alguma 
forma saiba que o colabora-
dor não se sente bem psicolo-
gicamente, mesmo o serviço 

sendo 100% anónimo e con-
fidencial, é ainda uma reali-
dade no nosso país”, justifica 
Ana Ruivo, responsável pelo 
projeto Team24.

A profissional acredita que 
as empresas em Portugal ain-
da estão muito atrasadas no 
que concerne à conscienciali-
zação da importância da saú-
de mental e bem-estar psico-
lógico na produtividade dos 
colaboradores e na saúde ge-
ral e financeira das organiza-
ções. “As empresas preferem 
investir em workshops e ati-
vidades de well-being, team 
buildings, ginástica laboral, 
benefícios extrassalariais ou 
outras medidas, do que in-
vestir na prevenção de riscos 
psicossociais ou psicólogos 
de atuação preventiva e/ou in-

terventiva. É certo que as em-
presas vivem de pessoas, mas 
também vivem de números.”

Um investimento necessário, mas 
difícil de medir
O facto de a saúde mental 
ser pouco mensurável acres-
ce desafios à perceção da 
real importância do tema. 
Um estudo da OMS, revelado 
em 2016, apontava que, por 
cada euro investido em saúde 
mental, há um retorno de 4 
euros, porém, estes números 
parecem não ser suficientes.

Só uma percentagem redu-
zida de empresas – cerca de 
15% no setor privado e 5% 
no setor público – investe na 
prevenção do stress laboral e 
do burnout dos seus colabo-
radores, quem o diz é Samuel 

Antunes. “Os investimentos 
das empresas portuguesas 
na promoção da saúde, bem-
-estar e qualidade de vida dos 
colaboradores, estão clara-
mente abaixo da média eu-
ropeia (34%), o que aumenta 
o risco dos profissionais por-
tugueses em termos de saúde 
física e mental.”

Para Ana Ruivo, enquanto 
os decisores não se cons-
ciencializarem do retorno 
do investimento nesta área, 
nunca vão investir em planos 
de saúde mental de forma 
consistente. A profissional 
acredita que há duas grandes 
razões para as organizações 
não falarem sobre o tema da 
saúde mental: o estigma e o 
ROI (return of investment). 
“Se, por um lado, no nosso 
país a saúde mental continua 
a ser tabu e sinal de fraqueza, 
por outro lado, investir numa 
área que pouco se conhece 
torna-se arriscado para os 
decisores. O estigma associa-
do à saúde mental é enorme. 
As empresas têm medo de 
assumir e de perceber que as 
pessoas não estão bem. No 
que diz respeito ao burnout, 
que no fundo se trata de um 
esgotamento provocado por 
stress excessivo, por sua vez, 
provocado pelas condições 
gerais de trabalho, o estigma 
é ainda maior. Os colaborado-
res têm medo de aceder aos 
serviços por medo de repre-
sálias e os líderes têm medo 
de investigar, monitorar e as-
sumir que os colaboradores 
não estão bem devido a ques-
tões de burnout”, realça. 
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Por cada euro investido em saúde 
mental, há um retorno de 4 euros

SÓ UMA PERCENTAGEM REDUZIDA DE 
EMPRESAS INVESTE NA PREVENÇÃO 
DO STRESS LABORAL E DO BURNOUT 
DOS SEUS COLABORADORES
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DEEPLY
• A Deeply foi outra empresa que aplicou o projeto “Mind@work”. Mónica 
Pimentel,	general	manager	da	organização,	sublinha	que	para	o	sucesso	das	
empresas	é	imprescindível	a	criação	de	ambientes	de	trabalho	positivos	e	
de	confiança,	onde	cada	um	possa	expressar	a	sua	individualidade	e	dar	o	
ser	melhor,	sem	receio	de	exposição	ou	risco.	Nas	suas	palavras,	só	assim	se	
pode aspirar ao compromisso das equipas e como consequência ao aumento 
da	produtividade.	“Neste	contexto	surgiu	o	“Mind@work”,	trabalhando	os	
temas	da	saúde	mental,	autoconhecimento,	empatia,	comunicação	com	os	
outros	e	gestão	do	stress	em	contexto	laboral.	Não	é	possível	existir	foco	e	
excelência	no	trabalho,	se	se	luta	internamente	consigo	próprio	ou	se	tenta	
sobreviver	em	contextos	laborais	por	vezes	«tóxicos»”,	explica.	
O	programa	realizou-se	na	sequência	de	um	conjunto	de	ações	desenvolvidas	
ao	longo	de	2019,	iniciando	com	o	projeto	“Deep	Dive”	–	uma	iniciativa	de	au-
toconhecimento	e	potenciação	de	talentos,	traduzida	num	conjunto	de	ações	
de	transformação	cultural,	desenhadas	pela	própria	equipa	e	que	agora	ligam	
com	o	“Mind@work”,	para	proporcionar	um	local	de	trabalho	feliz	e	saudável	
em todas as componentes.

BLIP
• A tecnológica Blip adotou em 2019 uma estratégia de responsabilidade 
social corporativa maioritariamente focada no eixo da saúde mental. 
Pertencente	ao	grupo	internacional	Flutter	Entertainment,	a	organização	
traduziu	este	foco	num	projeto	desenvolvido	transversalmente	em	todos	os	
escritórios na Europa. “Selecionámos esta causa por considerarmos que se 
trata	de	um	tema	tabu	na	sociedade	atual	e	o	principal	objetivo	foi	sensibili-
zar	os	nossos	colaboradores	para	a	sua	existência	e	para	o	facto	de	existirem	
IPSS	em	Portugal	que	trabalham	única	e	exclusivamente	para	a	sua	mitigação	
e	resolução”,	explica	Ângelo	Valente,	senior	employer	brand	manager	da	orga-
nização.	Nesse	sentido,	a	Blip	levou	a	cabo	várias	iniciativas	para	a	recolha	de	
donativos	para	a	associação	ENCONTRAR+SE,	e	realizou	também	uma	sessão	
sobre “Burnout” para todos os colaboradores.

ALBENTURE
• A Albenture desenvolveu um programa com uma grande multinacio-
nal, que solicitou um programa de prevenção de burnout para os seus 
colaboradores,	uma	vez	que,	devido	às	funções	que	desempenham,	estes	
têm	uma	exposição	muito	elevada	a	situações	de	grande	stress.	O	programa	é	
composto	por	dois	momentos	de	intervenção:	um	direcionado	para	a	preven-
ção	e	promoção	de	estratégias	de	coping	adaptativas	e	outro	em	intervenção	
em	crise.	Desde	o	processo	de	acolhimento	que	são	promovidas	estratégias	
cognitivas	comportamentais,	individualmente	e	em	grupo,	para	que	os	
colaboradores	identifiquem	sintomas	relacionados	com	o	stress	e	utilizem	
estratégias	eficazes	para	eliminar	ou	reduzir	essa	sintomatologia.	
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MUNICÍPIO DE VILA VERDE
• O Município de Vila Verde realizou, em março de 2016, uma ava-
liação de riscos psicossociais, cujos resultados revelaram pressão 
psicológica, por parte de colegas e superiores, assédio moral e 
ingestão de medicação do tipo ansiolítica ou antidepressiva entre os 
profissionais.	Desde	então,	passou	a	constituir	um	desígnio	da	divisão	de	
RH	delinear	um	projeto	consistente	que	permitisse	mitigar	as	fragilidades	
detetadas.	Nesse	âmbito,	foi	desenvolvido	o	“Projeto	Sanus”,	cujos	objeti-
vos	foram	claramente	traçados:	“investir	na	melhoria	do	relacionamento	
interpessoal	e	na	melhoria	da	transmissão	de	informação	para	os	traba-
lhadores	(objetivos,	ordens	de	trabalho,	mudanças	a	serem	introduzidas,	
etc.)	e	também	para	os	superiores	hierárquicos	(preocupações,	opiniões	
e	necessidades	dos	trabalhadores);	estar	atentos	a	indícios	de	ânsia	por	
parte	dos	trabalhadores	com	o	objetivo	de	perceber	qual	a	origem	de	tais	
situações,	permitindo	assim	dar	apoio	na	resolução	das	situações	per-
turbadoras,	que	certamente	se	traduzirá	em	gratidão	e	reconhecimento	
do	humanismo	da	instituição	e,	consequentemente,	trará	um	maior	
empenho	na	dinâmica	da	instituição	por	parte	de	todos	os	profissionais;	
promover	a	resolução	de	eventuais	conflitos	com	justiça,	procurando	
avaliar	as	situações	de	conflito	com	objetividade	e	imparcialidade,	tendo	
por	base	o	respeito;	e	promover	atividades	estratégicas	com	o	objetivo	
de	fomentar	o	bem-estar	físico	e	psicológico	dos	trabalhadores”,	avança	
Dulce	Filipe,	chefe	da	divisão	de	RH	do	Município	de	Vila	Verde.
Entre	outras	atividades,	a	organização	iniciou,	em	2019,	o	projeto	“Mind	
at	Work”,	desenvolvido	pela	ENCONTRAR+SE,	que	começou	por	proceder	
à	avaliação	dos	riscos	psicossociais,	do	burnout,	da	literacia	em	saúde	
mental,	junto	de	um	grupo	de	colaboradores	selecionados	aleatoria-
mente,	por	carreira	profissional.	Paralelamente,	os	dirigentes	foram	
alvo	de	uma	intervenção	individualizada,	começando	pela	avaliação	da	
IE	(inteligência	emocional),	a	partir	da	qual	se	definiram	planos	de	ação	
individual	para	dotar	os	dirigentes	de	maior	capacidade	de	desempe-
nhar	o	papel	de	promotores	de	organizações	saudáveis.	Foram	ainda	
realizados	workshops	destinados	exclusivamente	a	dirigentes	sobre	
estilos	de	liderança,	gestão	de	pessoas	e	conflitos	e	work-life	balance,	e	
outros	que	abrangeram	todos	os	colaboradores	sobre	autoconhecimento	
e	mindfulness,	empatia	e	gestão	de	stress.
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Country Manager da Pulso  
Europe Portugal

A saúde, a segurança e o bem-estar dos 
colaboradores e/ou empregados nos 
locais de trabalho é benéfica para todos 
os stakeholders envolvidos, sejam eles 
os próprios trabalhadores, as chefias, 
os acionistas, as comunidades sociais e 
o próprio Estado.

especialmente importante ter isto 
presente nos tempos atuais de 
VUCA, em que é essencial as em-
presas manterem a sua produtivi-
dade e conseguirem sobreviver nos 
mercados cada vez mais abertos, 
globais e instáveis. 

Existe uma tendência de se colocarem estas questões 
para um segundo plano e para uma ordem secundária, 
sendo isto uma atitude contraproducente. É fundamen-
tal estarmos conscientes dos riscos no local de trabalho 
e reagir aos mesmos de forma coerente e afirmativa, para 
bem de todos. Isto, visto uma postura de se enfrentar e 
gerir com eficácia os riscos psicossociais, criar um am-
biente de trabalho saudável, positivo e nos quais os tra-
balhadores se sentem valorizados, tornando mais positiva 
a cultura organizacional, levando a melhores resultados e 
desempenho empresarial. 

Os riscos psicossociais estão associados às consequên-
cias psicológicas, físicas e sociais adversas e resultantes 
de uma organização e uma gestão vivida como desfavo-
rável no local de trabalho, incluindo, entre outras, as se-
guintes  realidades vividas (OIT, 2000: “Mental Health and 
Work: impact, issues and good practices”; OMS, 2005: 
“Mental Health Policies and Programmes in the Workpla-
ce; EU-OSHA, 2014: http://healthy-workplaces.eu):
• Trabalho excessivamente exigente e/ou tempo insufi-
ciente para concluir as tarefas
• Exigências contraditórias e falta de clareza relativamen-
te ao papel a desempenhar pelo trabalhador

É

BURNOUT E RISCOS  
PSICOSSOCIAIS 

• Desadequação entre as exi-
gências do trabalho e as com-
petências de um trabalhador, 
muitas vezes são exigidas 
respostas que o trabalhador 
não está apto a dar
• Falta de envolvimento na to-
mada de decisões que afetam 
o trabalhador e falta de in-
fluência sobre a forma como 
o trabalho é organizado 
• Trabalhar sozinho, especial-
mente quando em contacto 
com elementos do público 
ou clientes, e/o estar sujeito 
a violência por parte de um 
terceiro suscetível de ser na 
sua essência uma forma de 
agressão verbal, atenção se-
xual indesejada ou violência 
física potencial ou real
• Falta de apoio por parte das 
chefias e dos colegas e fracas 
relações interpessoais
• Assédio psicológico ou se-
xual no local de trabalho – 
comportamento com poten-
cial vitimizante, humilhante, 
prejudicial ou ameaçador da 
parte de superiores hierár-
quicos ou colegas em relação 
a um trabalhador ou grupo de 
trabalhadores;
• Distribuição injusta do tra-
balho, ou das recompensas, 
promoções ou oportunidades 
de carreira;
• Comunicação ineficaz, mu-
danças organizativas mal geri-
das e insegurança no emprego;
• Dificuldades em conjugar os 

compromissos no trabalho e 
em casa;

É importante realçar-se, 
nesta altura que estes riscos 
psicossociais são inúmeras 
vezes confundidos com um 
ambiente organizacional exi-
gente e competitivo, no qual 
reina um clima organizacio-
nal dinâmico e por vezes algo 
hiperativo, mas no qual os 
trabalhadores conseguem de 
facto evoluir, crescer e me-
lhorar o seu desempenho, 
dentro das suas capacidades 
e dentro de uma relação con-
tratual respeitosa e recípro-
ca.  Vários autores têm vindo 
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a descrever estes fenómenos, 
como Krasek/Theorell (1990), 
Maslach&Leiuter (2008), 
Hoodmont,Leka&Cox (2007), 
descrevendo e sublinhando 
a influência do trabalho mo-
derno na saúde, qualidade de 
vida e no bem-estar, assim as-
sim como os modelos explica-
tivos e preditivos do equilíbrio 
e do bem-estar na dinâmica 
indivíduo-organização.

O burnout, vulgo o esgota-
mento, é a face mais exacer-
bada dos riscos psicossociais. 
É fruto de vivência sob pres-
são, em stress, permanente 
(no Reino Unido e segundo o 
Instituto Nacional de Estatís-

tica do Reino Unido, no ano 
2015/16, o stress foi conside-
rado responsável por 37% do 
total de doenças no local de 
trabalho e 45% das ausências 
no local de trabalho- www.
hse.gov.uk/statistics). 

Pode levar ao desenvolvi-
mento de doenças crónicas, 
absentismo, presentismo, 
diminuição de produtivida-
de séria, conflitos no local de 
trabalho, global diminuição 
do engagement e identifica-
ção com os valores da em-
presa, da motivação e de um 
frágil equilíbrio work-life e de 
problemas na vida pessoal, 
que em última análise aca-

bam por afetar a concentra-
ção, a dedicação, a motivação 
e a produtividade. 

Está muitas vezes asso-
ciado ao modo de trabalho 
“moderno”, com equipas 
reduzidas, pressão de traba-
lho exacerbada, horários de 
trabalho longos, impacto das 
novas tecnologias, integração 
de equipas devido a aquisi-
ções e fusões, permanente 
pressão para a rentabilidade 
e elevada produtividade. 

A avaliação dos riscos psi-
cossociais e do burnout é 
importante, na medida em 
que permite às empresas per-
ceber onde se encontram as 
maiores fragilidades da sua 
organização e como elas afe-
tam as diferentes equipas e/
ou setores que aí operam. Per-
mite diagnosticar para pode-
rem desenvolver estratégias 
efetivas de respostas eficazes. 

Maslach&Leiter e Salano-
va&Schaufeli (2009) descre-
vem como as organizações 
crescem quando viabilizam 
a promoção e o “empower-
ment” das pessoas através 
de ações que desenvolvem 
variáveis positivas do traba-
lho, “engagement”, qualida-
de de vida, saúde, motivação 
e mecanismos positivos de 
“coping”. 

Várias ferramentas exis-
tem hoje em dia nos locais de 
trabalho que permitem me-
dir o bem-estar e a dinâmica 
organizacional, tais como a 
“WOD-Wellbeing and Organi-
zational Dynamics tool”, um 
apoio muitas vezes impres-
cindível para os decisores de 
recursos humanos e outras 
chefias nas empresas. 

ESTES RISCOS 
PSICOSSOCIAIS 
SÃO INÚMERAS 
VEZES 
CONFUNDIDOS 
COM UM 
AMBIENTE 
ORGANIZACIONAL 
EXIGENTE E 
COMPETITIVO
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specialista em desenhar e imple-
mentar planos customizados às 
necessidades das organizações, a 
empresa tem como propósito au-
xiliá-las na atração e retenção do 
melhor talento, bem como no au-
mento da produtividade e do bem-

-estar dos profissionais. 

Como se estrutura a oferta da Albenture? 
A Albenture disponibiliza um serviço integral no atendi-
mento a situações que preocupam os colaboradores e que, 
muitas vezes, se refletem numa quebra de produtividade. 

A Albenture coloca à disposição do colaborador uma 
equipa de especialistas – advogados, psicólogos, assis-
tentes sociais, médicos, financeiros, entre outros –, que o 
aconselha, orienta e apresenta soluções às problemáticas 
vividas, sempre de um modo proativo e integrado.

Com este apoio o colaborador sente que é muito mais 
do que um número, sente que a empresa se preocupa com 
ele. Consegue tratar de vários assuntos da sua vida sem ter 
de se ausentar da empresa, pode dedicar-se à realização 
das tarefas no trabalho, pois sabe que tem uma equipa de 
especialistas que o vão apoiar e orientar nas questões que 
precisa de resolver na sua vida pessoal.

Este é um benefício com uma relação “win-win”, pois 
ganha a empresa ao motivar e aumentar a produtividade 
e, ao mesmo tempo, o colaborador que poupa tempo e di-
nheiro e melhora a sua qualidade de vida, reduzindo inclu-
sive o stress.

E

INVESTIR EM 
BENEFÍCIOS, RECEBER 
PRODUTIVIDADE
Ajudar as empresas a melhorar o 
wellness, a motivação e o engagement dos 
colaboradores é o propósito da Albenture, 
presente em Portugal há 12 anos.

De que forma dar benefícios aos 
colaboradores se pode tornar ren-
tável para as organizações?
As empresas ao oferecerem 
benefícios aos seus cola-
boradores estão a reforçar 
o salário emocional e, con-
sequentemente, a reduzir a 
rotatividade, a aumentar a 
felicidade e motivação, o que 
se traduz num aumento dos 
resultados da organização. 

Promover uma cultura de 
bem-estar dentro das orga-
nizações ajuda a melhorar a 
saúde dos colaboradores e a 
diminuir os níveis de absen-
tismo. Posso dar um exem-
plo de um cliente para o qual 
desenhámos um programa 
muito específico de wellness, 
que levou a que a taxa de ab-
sentismo fosse a mais baixa 
do grupo, sendo um exemplo 
para os outros países onde 
esta empresa se encontra.

O salário é muito impor-
tante para a satisfação do co-
laborador, mas complemen-
tá-lo com benefícios é o que 
faz a diferença nas empresas 
para serem atrativas para os 
melhores talentos e para a 
sua retenção.

O apoio integrado e proa-
tivo que disponibilizamos 
aos colaboradores reflete-se 

por parte dos colaboradores 
numa utilização mensal bas-
tante elevada, em que a média 
das nossas empresas clientes 
tem como retorno três euros 
por cada um euro investido.

Quais são as principais necessi-
dades dos colaboradores que a 
Albenture tenta suprir com os seus 
serviços? Como são despistadas 
essas necessidades?
As necessidades dependem 
muito da nacionalidade dos 
colaboradores. Se estivermos 
a falar de colaboradores es-
trangeiros, o que nos solici-

CadernoEspecial ENTREVISTA 

Filomena Chainho
Diretora da Albenture Portugal
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AS EMPRESAS 
AO OFERECEREM 
BENEFÍCIOS 
AOS SEUS 
COLABORADORES 
ESTÃO A 
REFORÇAR 
O SALÁRIO 
EMOCIONAL 

tam mais é a procura de casa 
ou quartos, informação e tra-
tamento de documentação 
pessoal, cursos de português, 
marcação de consultas médi-
cas, esclarecimentos legais, 
apoio psicológico, informa-
ção fiscal sobre residentes 
habituais, etc.

Se estivermos a falar de 
nacionais, já nos procuram 
mais para ajudar na procu-
ra de seguros, informações 
sobre benefícios fiscais, re-
crutamento de empregadas 
domésticas, aconselhamento 
legal, procura de férias, re-

nacional, também ajudarmos 
as empresas que têm dificul-
dade em dar uma resposta a 
todos os colaboradores em 
diferentes localizações.

Todo o apoio e aconselha-
mento é feito por especialistas 
das diferentes áreas de atua-
ção, o que se reflete na quali-
dade do nosso serviço, em que 
temos cerca de 98% de colabo-
radores muito satisfeitos.

Também têm realizado uma forte 
aposta na área da relocation. Que 
serviços prestam nesse âmbito?
Temos cada vez mais empre-
sas que nos procuram para 
dar um serviço complemen-
tar ao que já oferecem de re-
location, uma vez que, quan-
do o colaborador se instala 
em Portugal, vai continuar a 
necessitar de ajuda no seu 
processo de adaptação, sen-
do que, muitas vezes, uma 
das grandes barreiras é a lín-
gua e o desconhecimento de 
onde se dirigir e como solici-
tar serviços.

A Albenture ajuda os co-
laboradores com um atendi-
mento em vários idiomas, e 
em tudo o que o colaborador 
necessite, seja fazer a ins-
crição no centro de saúde, a 
rever um contrato de arren-
damento, a esclarecer uma 
dúvida fiscal, a marcar uma 
consulta, etc. 

Por vezes também nos con-
tactam por necessitarem de 
desabafar e saberem que têm 
disponível um psicólogo 24 
horas, 7 dias por semana, nos 
365 dias do ano. que o pode 
ajudar a diminuir a ansieda-
de e a lidar com a adaptação 
ao nosso país. 

visões de contratos, atuali-
zações de morada em docu-
mentos, etc.

A Albenture acompanha 
o colaborador na jornada da 
sua vida e dá resposta a todas 
as situações que ele encontra 
pelo caminho, e é por isso que 
todas as gerações utilizam os 
nossos serviços, e este é um 
ponto bastante relevante, pois 
por vezes as organizações 
sentem dificuldade em ofe-
recer um benefício que seja 
valorizado e utilizado por to-
dos. Outro ponto importante 
é, como temos uma cobertura 
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No mês em que internacionalmente 
se comemora o dia da mulher, quero 
salientar alguns pontos de reflexão 
de como estamos em matéria de 
igualdade de género e liderança. 

a semana enquanto refletia sobre 
o que escrever, tive a oportunidade 
de falar com uma amiga que tinha 
sido promovida a uma nova função 
de liderança, função essa de gran-
de responsabilidade. Fiquei mui-
to feliz com a excelente notícia e 

questionei-lhe se a função vinha acompanhada de uma 
revisão salarial e promoção. A sua resposta foi: “Rita, eu 
inicialmente não queria aceitar a função, não me achava 
capaz. Mas aceitei. O incrível foi o que se passou depois. 
Disse à minha chefia que aceitava e, sem pensar muito, 
disse-lhe que era óbvio que ele me ia aumentar e pro-
mover, tal como fez com o meu outro colega em situa-
ção semelhante. Ele ficou petrificado a olhar para mim, a 
gaguejar, sem saber o que dizer. Ele não estava a contar 
com isso!” Fiquei e fico sem palavras sempre que lembro 
desta história. 

São várias as experiências pelas quais já passei e que 
escuto sobre desigualdade de género. Porém, e ainda que 
se fale e escreva cada vez mais sobre a igualdade de géne-
ro, a sua importância nas empresas, sociedade e governo 
na geração de maior inovação e sucesso, a verdade é que 
parece não ser suficiente. Falar é importante para alertar, 
mas não é o bastante se não vem acompanhado de verda-
deiros compromissos e ações no dia a dia. Quando olho 
para a situação em Portugal, foram tomados novos passos 
impulsionados pela nova legislação: a introdução da lei 

N

DESAFIOS NO FEMININO
UMA REFLEXÃO  
SOBRE LIDERANÇA

POR

Rita Xavier
Diretora de Recursos Humanos na Nokia Portugal

Apenas algumas 
mulheres são 
promovidas a 
cargos superiores 
de liderança 
por escassez de 
pipeline

E S P E C I A L  M Ê S  D A  M U L H E R
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OS ESFORÇOS 
DAS EMPRESAS 
EM MATÉRIA DE 
IGUALDADE DE 
GÉNERO NÃO 
PODEM SER 
APENAS EM 
GARANTIR UM 
NÚMERO MÍNIMO 
DE MULHERES 
NOS CARGOS DE 
LIDERANÇA
de pipeline. O número de 
mulheres em cargos de lide-
rança elevados no total não 
acompanha o número total 
de mulheres nos níveis abai-
xo da estrutura. Os esforços 
das empresas em matéria 
de igualdade de género não 
podem ser apenas em ga-
rantir um número mínimo 
de mulheres nos cargos de 
liderança, devem ser, sim, 
no incremento de pipeline 
de mulheres significativo em 
toda a organização, pois só 
assim ampliamos as oportu-
nidades de progressão.

Outro ponto que me mar-
cou na história da minha 

da paridade em 2017 (Lei n.º 
62/2017), com vigor logo em 
2018, que indica uma per-
centagem de 40% da quota 
de representação dos dois 
sexos nos órgãos de poder 
político e nos cargos dirigen-
tes da administração pública 
e empresas cotadas na bolsa. 
Isto trouxe uma mudança, 
sem dúvida. E como será que 
estamos após a publicação 
desta lei? Quando olhamos 
para a atual composição dos 

conselhos de administração 
das 18 empresas cotadas 
no índice PSI-20 em junho 
de 2019, contabilizavam-se 
204 cargos de administra-
ção, exercidos por 162 ho-
mens (79,4%) e 42 mulheres 
(20,6%). Mas existe ainda um 
caminho de melhoria a ser 
feito, sobretudo quando ana-
lisamos o número de mulhe-
res em cargos de direção ge-
ral, nos quais, no mesmo ano, 
se registava apenas uma. A 
Nokia, por exemplo, tem vin-
do a progredir em matéria 
de igualdade de género, mas 
ainda não é suficiente. Atual-
mente temos apenas 22% de 
mulheres na empresa e, ao 
nível da nossa equipa de lide-
rança global, apenas três dos 
16 membros são mulheres.  

Mas a que se devem estes 
valores baixos nas empre-
sas e em cargos de lideran-
ça? Será apenas uma ques-
tão de número de mulheres 
nas empresas? Será que 
está relacionado com as 
competências de liderança 
por desenvolver? 

Num estudo da consultora 
McKinsey (“Women in the 
Worplace 2019”), lemos que 
por cada cem homens que 
são promovidos a cargos de 
gestão, apenas 72 mulheres 
são promovidas e selecio-
nadas. Parece ser mais de-
safiante para a mulher dar 
o primeiro passo para se 
tornar chefia do que para os 
homens. Com um maior nú-
mero de homens em cargos 
de liderança, apenas algu-
mas mulheres são promo-
vidas a cargos superiores 
de liderança por escassez 

amiga é o facto de ela não 
se achar capaz de assumir 
a função, ainda que a che-
fia achasse que sim. Porque 
será? Numa investigação pu-
blicada pela revista Harvard 
Business Review (“How Wo-
men undersell their work”), 
as mulheres só se candi-
datam a uma nova função 
se considerarem que cum-
prem todos os requisitos da 
mesma função. Já o homem 
tende a candidatar-se, assu-
mindo que o que não cum-
pre, aprende depois. Assim, 
parece não se tratar de uma 
questão de falta de compe-
tências da mulher, mas sim 
na avaliação que ela faz de si 
mesma, do seu valor, da sua 
voz e da coragem em querer 
o que lhe é devido. 

A igualdade de género tem 
de ser uma prioridade para 
empresas, governo, socie-
dade… para cada um de nós. 
Ainda observamos as mulhe-
res e homens a adiarem ter 
filhos, as mulheres a terem 
de decidir entre serem mães 
ou progredirem na carreira, 
cargos de liderança a serem 
maioritariamente ocupados 
por homens, discrepâncias 
salariais significativas entre 
homens e mulheres em fun-
ções semelhantes… e a lista 
continua. A mudança, para 
ser efetiva, começa com pas-
sos pequenos e constantes. 
Cabe a cada um de nós iden-
tificar e quebrar o padrão de 
desigualdade, enquanto fi-
lhos, filhas, pais, esposos, ges-
tores e colegas. Acredite, há 
lugar para todos e todas, e os 
ganhos que se alcançam em 
união são extraordinários! 

29

      Rita Xavier
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Capital humano e social como 
componentes fundamentais para a 
competitividade das organizações 
contemporâneas.

o campo da gestão de recursos hu-
manos (GRH) quando procuramos 
escolher aquela que poderá ser a 
questão mais importante, “the mil-
lion dollar question”, invariavel-
mente ocorre-nos à ideia afirmar 
que tem a ver com a explicação da 

maneira como a GRH, através das suas práticas de gestão, 
influencia de modo positivo o nível de eficácia das orga-
nizações. Este fenómeno tem sido referido na literatura 
científica como dizendo respeito aos mecanismos que 
operam na “black box”¹.

Em larga medida podemos afirmar que a compreensão 
dos mecanismos através dos quais as decisões e ações, ou 
seja, as práticas de recursos humanos, influenciam o ní-
vel de eficácia das organizações é uma questão central da 
gestão e necessariamente de quem lidera a função RH nas 

N

AS DUAS FACES DO  
CAPITAL ORGANIZACIONAL

organizações.      
Em momentos distintos da 

evolução da gestão de recur-
sos humanos têm sido su-
geridas diversas evidências 
consideradas relevantes da 
forma como a GRH influencia 
o desempenho das organiza-
ções2, por exemplo, Huselid 
(1995) ou Combs e colegas 
(2006). Aliás, esta lógica de-
corre das correntes da gestão 
estratégica de RH que come-
çaram a emergir a partir da 
década de oitenta/noventa do 
século XX.

Uma outra tendência im-
portante no domínio da 
gestão estratégica de RH é 
referida por sistemas de tra-
balho de desempenho ele-
vado (HPWS)3, concebidos 
como um conjunto de prá-
ticas de RH com caracterís-

POR

Carlos Demony Botelho
Professor Universitário em GRH

ticas sinergéticas e que se 
reforçam mutuamente, im-
plementados com a intenção 
de aumentar o desempenho 
dos empregados através de 
iniciativas que procuram 
construir as capacidades, 
motivações e as oportunida-
des da força de trabalho.

É assumido com regulari-
dade que os diferentes com-
ponentes de um sistema de 
RH possuem impacto equi-
valente em diferentes tipos 
de consequentes organiza-
cionais, razão pela qual é su-

“In any organization where 
management wants to generate 
greater value through HRM, 
careful attention needs to be paid 
to the social process of HRM, to 
the “black box” of links between 
HR policy and performance 
outcomes.  
Boxall & Purcell (2017)
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capital social, o argumento 
tem a ver com o facto de estar 
relacionado com a capacidade 
das pessoas em criar, trans-
ferir e alavancar o conheci-
mento existente nos recursos 
internos (empregados e ges-
tores) e contactos externos, de 
modo que este tipo de capital 
pode contribuir para melho-
rar as condições de trabalho e 
o nível de desempenho indivi-
dual e organizacional (Tamer 
et al., 2014).

Por outro lado, cremos 
ser essencial que o gestor 
de RH tenha a preocupação 
de clarificar o entendimen-
to existente na sua organi-
zação sobre o desempenho 
dos seus empregados. Um 
enfoque exclusivo na dimen-
são técnico-funcional mos-
tra-se limitado e vai remeter 
a compreensão deste tema 
unicamente para o capital 
humano.  Acresce a esta du-
pla perspetiva do capital que 
a mesma acompanha de per-
to aquilo que vamos sabendo 
sobre o próprio conceito de 
desempenho e a sua natureza 
multidimensional4. Em com-
plemento da dimensão fun-
cional ou de tarefa do desem-
penho, a literatura concorda 
no interesse crescente em 
explorar o desempenho rela-
cionado com comportamen-
tos de natureza discricionária 
e que saem das fronteiras das 
tarefas e responsabilidades 
específicas das funções. En-
tre esses comportamentos 
são destacados dois tipos de 
comportamentos de suporte 
tendo por alvo outros indiví-
duos e a própria organização.

Em termos gerais, o capital 

gerido ser adequado adotar 
uma abordagem aditiva para 
medir a eficácia de um siste-
ma de RH. 

Apesar de este poder ser 
um argumento sólido, de-
vemos ter em atenção que 
outros autores têm desafia-
do esta posição com o ar-
gumento de que diferentes 
conjuntos de práticas de RH 
podem influenciar de formas 
diversas o mesmo tipo de 
consequentes organizacio-
nais – o que remete para um 
dos princípios fundamen-
tais da teoria dos sistemas, o 
princípio da equifinalidade 
(Jiang et al., 2012; Posthuma 
et al., 2013). Esta abordagem 
acresce ao sistema de RH o 
desafio de encontrar a sua 
melhor adequação face às 
características específicas 
da organização e do contexto 
onde opera.

O papel do capital humano e social na 
competitividade das organizações
A natureza competitiva das 
organizações contemporâ-
neas requer que consigam ob-
ter o máximo dos seus recur-
sos humanos, uma fonte de 
capital, do mesmo modo que 
utilizam outros tipos de bens 
tangíveis e intangíveis para 
criar valor para a organização.

Na busca de compreender 
a natureza das vantagens 
competitivas sustentáveis, 
os académicos têm sugerido 
a utilização do conceito do 

“... Attention to human resources 
is required not because managers 
are humanitarians, but because 
they are managers” 
Whight Bakke (1958)

É SUGERIDO 
SER ADEQUADO 
ADOTAR UMA 
ABORDAGEM 
ADITIVA PARA 
MEDIR A 
EFICÁCIA DE UM 
SISTEMA DE RH

capital aplicado aos recur-
sos humanos, o qual se ade-
qua na perfeição à chamada 
teoria dos recursos das or-
ganizações (Barney & Clark, 
2007) - Boxall e colegas 
(2011) expressaram a ideia 
de que as organizações ne-
cessitam de possuir um nível 
adequado de dois tipos de ca-
pital para terem sucesso.

Enquanto o capital huma-
no diz respeito ao conjunto de 
conhecimentos, experiências 
de trabalho, capacidades e 
aptidões (Ployhart & Moliter-
no, 2011); o capital social tem 
a ver com as relações existen-
tes entre os membros da or-
ganização (Nahapiet, 2011) e 
abrange, de acordo com dois 
dos mais importantes auto-
res neste domínio, Nahapiet 
and Ghoshal (1998), três di-
mensões distintas: estrutu-
ral (conexões entre pessoas); 
relacional (laços de confiança 
entre as pessoas); e cognitiva 
(partilha de valores e objeti-

vos entre as pessoas).
Estas duas fontes de capital 

são assumidas como estando 
relacionadas com a eficácia 
das organizações. No caso 
do capital humano, a agre-
gação dos conhecimentos e 
capacidades dos emprega-
dos permite às organizações 
disporem das capacidades 
necessárias para exibirem 
um desempenho de nível su-
perior (McMahan & Harris, 
2013); e, por sua vez, para o 
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humano por via da criação de 
conhecimentos e capacidades 
encontra-se associado logi-
camente à dimensão do de-
sempenho de tarefa. Por seu 
lado, o capital social é visto 
como uma variável contextual 
capaz de criar ambientes de 
trabalho colaborativos, e con-
sidera-se que possa ter uma 
conexão natural com os com-
portamentos de suporte inter-
pessoais e organizacionais. 

A ligação entre as práticas 
de RH e a formação do capital 
humano e social 

Em larga media devido à 
crescente importância dada 
aos componentes do capital 
humano e social, o campo da 
gestão de recursos humanos 
tem-se mostrado interessado 
em compreender as formas 
de capturar e desenvolver 
as duas formas de capital de 
modo a alcançar vantagens 
competitivas sustentáveis 
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“...theorizing individual and 
social phenomena as capital 
opens up the possibility of 
adopting a highly rational and 
instrumental model of people and 
relationships” 
Janine Nahapiet (2011)

UM ENFOQUE 
EXCLUSIVO 
NA DIMENSÃO 
TÉCNICO-
FUNCIONAL 
MOSTRA-SE 
LIMITADO

(Nahapiet, 2011; Youndt & 
Snell, 2004). Uma área de 
interesse central respeita às 
ligações existentes entre o 
capital humano e o capital 
social e as políticas e práti-
cas de gestão dos recursos 
humanos das organizações. 
Encontramos diversos bons 
exemplos de estudos quer 
baseados em sistemas de 
práticas de RH – por exem-

plo, “High Performance Work 
System” – quer focados em 
determinadas configurações 
de conjuntos de práticas de 
RH, por exemplo, seleção, 
formação e desenvolvimen-
to, desenho do trabalho, 
gestão do desempenho e re-
compensas. Na maioria dos 
casos, as evidências apoiam 
a existência de uma relação 
positiva entre as práticas de 

RH e o nível de capital huma-
no e social (Cabello-Medina 
et al., 2011;Jiang et al. 2012; 
Wang et al., 2015). Uma re-
visão destes estudos mostra 
um padrão de resultados: di-
reção (positiva) e magnitude 
(moderada a elevada), com 
a curiosidade de ser a confi-
guração desenvolvimento – 
formação, gestão do desem-
penho e gestão  de carreira, 
a que mais fortemente surge 
relacionada com o capital 
humano, enquanto a configu-
ração colaborativa – seleção, 

trabalho em equipa, incen-
tivos de equipa, aquela que 
está mais relacionada com o 
capital social.   

Quando combinamos as 
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(1)	 “black-box”	 problem	 –	 Purcell	 et	 al.,	
2003
(2)	 Mark	 Huselid	 (1995)	 –	 The	 impact	 of	
human	 resource	management	practices	
on turnover, productivity, and corporate 
financial	performance;	Combs	e	colegas	
(2006)	–	How	much	do	high-performance	
work practices matter.
(3)	Iverson	e	colegas	(2008)	–	“High-per-
formance	work	systems”.	
(4)	 Campbell	 e	 Wiernik	 (2015)	 –	 “The	
Modeling	 and	 Assessment	 of	 Work	 Per-
formance”
(5)	 Botelho	 (2017)	 –	 “The	 role	 of	 Human	
and	Social	Capital	on	the	influence	of	HR	
Practices	on	Organizational	Performance”
(6)	 Beer,	M.	 (2009)	 –	 “High	Commitment	
High	Performance:	How	to	build	a	resilient	
organization	for	sustained	advantage”	

NOTAS

“... the role of any HRM process 
is to put in place policies and 
practices  that will enhance 
employee ability, motivation and 
opportunity to perform, each of 
which add value to performance 
in a particular context.” 
Boxall & Purcell (2017)

evidências disponíveis pode-
mos afirmar que a literatura 
assume que o capital hu-
mano pode ser alavancado 
através de diversas práticas 
de RH focadas na aquisição 
(recrutamento e seleção) e 
desenvolvimento (formação, 
gestão do desempenho foca-
da no desenvolvimento e ges-
tão de carreiras) dos recursos 
humanos da organização.

Por sua vez, o sistema de 
práticas de RH pode influen-
ciar positivamente o capital 
social por via de apoiar a qua-
lidade do ambiente de tra-
balho, existência de relações 
colaborativas, tomada de de-
cisão descentralizada, comu-
nicação regular e bidirecional 
e pelo sistema de recompen-
sas (Evans & Davis, 2005).

Por último, é igualmente 
importante considerar que as 
dinâmicas destes dois tipos 
de capital dos empregados, 
capital humano e capital so-
cial, não existem de forma 
independente. Pelo contrário, 
trata-se de dois fatores que 
possuem entre si uma rela-
ção muito forte, que vai além 
da uma mera associação adi-
tiva, e que expressa uma ca-
pacidade de se potenciarem 
mutuamente – atuando como 
catalisadores mútuos. Uma 
das ideias que podemos sub-
linhar a propósito do capital 
social é a de que pode ter um 
papel relevante ao criar um 
contexto favorável ao desen-
volvimento do capital huma-
no. A natureza destas intera-
ções pode ser analisada tanto 
em termos de antecedentes 
(práticas RH) quer da sua in-
fluência no desempenho das 

Recrutamento e critérios de seleção exigentes Formas de organização do trabalho em equipa

Investimento extensivo na formação Objetivos de trabalho relacionados com a equipa, 
departamento e a organização

Programas de gestão do talento Tomada de decisão descentralizada

Gestão do desempenho Funções definidas com base em papéis 

Reconhecer e premiar o desempenho elevado Comunicação topo-base e base-topo

PRÁTICAS RH PARA ESTIMULAR O CAPITAL HUMANO PRÁTICAS RH PARA ESTIMULAR O CAPITAL SOCIAL

organizações.
Num estudo5 que desenvol-

vi recentemente e que serve 
de inspiração para a presente 
reflexão, os resultados mos-
traram que estes dois tipos de 
capital possuem um efeito de 
mediação importante na for-
ma como as práticas de RH se 
relacionam com indicadores 
percebidos do desempenho 
organizacional. Igualmente in-
teressante é a evidência de que 
existe uma relação distinta 
com os indicadores do desem-
penho individual, nomeada-
mente, que o capital humano 
apresenta um efeito mais ele-
vado nos critérios tarefa e o ca-
pital social nos comportamen-
tos de suporte interpessoal e 
organizacional.     

Ações para estimular a formação do 
capital humano e social 
Do ponto de vista prático a 
questão fundamental tem a 
ver com responder à questão 

daquilo que uma organização 
pode fazer a fim de potenciar 
a valorização do seu capital 
humano e social. Apesar de 
não ser possível sugerir uma 
lista fechada de ações de ca-
raterísticas universais, apre-
sentamos no quadro abaixo 
algumas ideias que têm sido 
identificadas no domínio da 
investigação aplicada.

Neste pequeno texto pro-
curámos sublinhar uma 
nova forma dos profissionais 
de recursos humanos con-
tribuírem para o sucesso e 
sustentabilidade das organi-
zações com que colaboram. 
Trata-se de uma mudança 
de paradigma que leva a uma 
clara alteração dos termos 
em que analisamos a impor-
tância da GRH. Acresce que 
esta abordagem é totalmente 
consistente com os caminhos 
contemporâneos apontados 
para a GRH, onde se vem des-
tacando a preocupação com 
uma abordagem mais analí-
tica e baseada em evidências.

Em síntese, procurar desen-
volver quer o capital humano 
quer social da organização 
constitui um enorme desafio 
pleno de riscos. Por exemplo, 
um foco exclusivo em atrair e 

reter os melhores talentos – 
“estrelas” – poderá fragilizar 
o desenvolvimento do capital 
social da empresa; e, em con-
trapartida, um foco exclusivo 
no capital social poderá dimi-
nuir a capacidade de atrair os 
melhores talentos. A resposta 
a este desafio passa, no enten-
der de Michael Beer6, por criar 
organizações que designa de 
“high commitment high per-
formance systems”, o que vai 
requerer um foco simultâneo 
no talento e desempenho indi-
vidual e numa orientação para 
funcionar em equipa. 
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ntrou para uma empresa de média 
dimensão para dar estrutura aos 
processos de RH, longe de pen-
sar que em menos de dez anos 
teria sobre a sua alçada mais de 
mil colaboradores em doze países 
diferentes. Alexandra Monteiro, 

vice-president of people da OutSystems, foi o primeiro 
elemento de recursos humanos na organização. Cresceu 
com a empresa e viu-a tornar-se referência mundial no 
mercado de lowcode. Em entrevista, a executiva fala dos 
desafios de gerir pessoas num contexto global e em cons-
tante expansão, mantendo o nível de desempenho das 
equipas e da organização.
 
FB Fez grande parte do seu percurso profissional na OutSystems, 
onde, desde 2011, assumiu diversas funções. Como foi este percurso 
até vice-president of people? 
AM Antes de vir para a OutSystems, estive dois anos nos 
Estados Unidos. O meu marido estava a fazer um MBA e 
foi uma fase em que tive os meus dois filhos. Quando vol-

E

POR

Flávia Brito 
RHmagazine

“TEMOS AINDA  
UM BOM CONTEXTO 
PARA AS PESSOAS 
DECIDIREM FICAR” 

tei, vinha com uma expetativa 
de filhos pequenos, uma em-
presa pequena... mal sabia o 
que me estava reservado. Fui 
a primeira pessoa de recur-
sos humanos na OutSystems, 
para dar alguma estrutura a 
tudo o que tinha a ver com re-
crutamento, desenvolvimento 
de pessoas e desenvolvimen-
to de managers. 

Pouco tempo depois de ter 
entrado, começa de facto a 
haver uma dinâmica maior 
a nível da expansão da em-
presa, todo um lado de re-
crutamento muito intenso 
e um foco grande para além 
de Portugal. Foram feitos 
trabalhos muito interessan-
tes, sempre muito ligados ao 

nosso CEO, porque empresas 
de founders que são CEO têm 
muito o estilo, a cabeça e as 
direções dos próprios , o que 
pesa muito. Houve uma sin-
tonia muito boa entre mim 
e o Paulo e lançámos coisas 
muito interessantes como 
o “Small Book”, que ainda 
hoje é uma estrutura para a 
cultura da empresa. Até bem 
tarde o Paulo entrevistava 
os candidatos finais, inclu-
sivamente os juniores ou os 
recém-licenciados que aca-
bavam de sair da faculdade 
e entravam aqui. Trabalhá-
mos carreiras, trabalhámos 
com os managers e depois 
chegámos a uma fase de in-
ternacionalização. Abrimos o 
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 ALEXANDRA MONTEIRO, VICE-PRESIDENT	OF	PEOPLE	DA	OUTSYSTEMS
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O PEOPLE 
SUCCESS 
MANAGER ESTÁ EM 
PARCERIA COM OS 
DEPARTAMENTOS, 
COM OS GESTORES 
PARA FAZER 
DEPOIS AS COISAS 
ACONTECEREM

baixo, porque continuar a 
ser head of HR numa empre-
sa com esta dinâmica tinha 
um potencial grande de não 
correr exatamente como nós 
queríamos. Porque ou a mi-
nha família ia sair penalizada 
– coisa que eu nunca quis e 
continuo a não querer, e acho 
que trabalho muito nesse 
balanço – ou a empresa po-
deria também não ter o que 
precisava de uma liderança 
de people, que, sobretudo 
em tecnológicas e a expan-
dir desta forma, é muito re-
levante. Portanto, do fim de 
2014 até ao princípio do ano 
passado, tive duas chefias de 
pessoas que estiveram a lide-
rar a área de recursos huma-
nos global, e eu estive muito 
focada na parte de talent 
management, cultura, carrei-
ras, leadership development, 
mas sem ter o scoupe todo, 

ALEXANDRA 
MONTEIRO 

VICE-PRESIDENT OF PEOPLE

Trabalhou como 
consultora no Hay Group 
e foi durante três anos e 
meio especialista em RH 
na Milupa. Entrou para 
a OutSystems em 2011, 

onde já assumiu diversos 
cargos e onde, desde 

janeiro de 2019, lidera a 
área de people

escritório de Singapura, o da 
Holanda já existia, abrimos o 
do Reino Unido, e reforçámos 
os Estados Unidos com um 
escritório em Atlanta. 

Por volta de 2014, pedi ao 
meu chefe para, ou andar 
para o lado, ou andar para nomeadamente, o lado de 

recrutamento e o lado mais 
operacional da função, ou 
seja, contratos, payroll…

No princípio de 2019, o 
Paulo perguntou-me outra 
vez se já era o momento e 
nessa altura achei que já fa-
zia sentido, pela idade dos 
meus filhos, pela maturidade 
profissional que também já 
tinha. Há um ano exatamente 
que estou aqui a exercer esta 
função de responsável global 
de people.

Neste momento como é que está 
estruturada a área de people da 
empresa?
Nós temos equipas que dão 
estrutura ao que fazemos, des-
de uma equipa de operações 
que está focada em contratos, 
administração de benefícios, 
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A oportunidade está criada 
no mercado, depende de nós 

conseguirmos continuar a ser líderes
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payroll, no fundo, no lado de 
compliance e de laboral. Te-
mos uma área que desenha 
programas de talento, como 
o nosso programa de perfor-
mance, o programa de carrei-
ras, o programa de desenvolvi-
mento de líderes. Temos uma 
área a que nós chamamos de 
people experience, porque 
tem a ver com o workplace, 
gestão dos escritórios, eventos 
internos e por aí fora, e depois 
temos uma área de recruta-
mento. Estas equipas depois 
comunicam com as pessoas 
através de uma função que nós 
desenhámos, que na indústria 
se chama HR business partner. 
Nós aqui chamamos de people 
success managers e que são 
as pessoas que estão em con-
tacto com os gestores e com as 
equipas no dia a dia, mas tanto 
falam de temas de operações 
como temas de programas de 
talento, como até de reorgani-
zações de espaço. No fundo, as 
equipas que vos descrevi pri-
meiro dão um suporte aos vá-
rios temas, e o people success 
manager está em parceria com 
os departamentos, em parce-
ria com os gestores para fazer 
depois as coisas acontecerem. 
É exatamente a função de 
people success manager que 
é mais relevante globalmente, 
portanto, nós temos a função 
de people success em APAC, 
no UK, para EMEA e nos EUA. 
Bebem muito do que se faz 
aqui centralmente, mas fazem 
a chamada execução regional. 
E depois, obviamente, temos 
people success managers lo-
cais para todas as pessoas que 
estão baseadas em Portugal.

Como dizia, quando entrou para a 
OutSystems, era uma média empre-
sa, tinha cerca de cem colaborado-
res, hoje são mais de mil em doze 
países. Primeiro pergunto-lhe se 
tinha noção daquilo em que a em-
presa se podia tornar?
Não fazia a menor ideia. Na al-
tura em que entrei, alguns dos 
que aqui estavam começaram 
com essa expetativa de que 
podia haver um crescimento 
muito rápido... O crescimento 
inicial da OutSystems foi mais 
lento do que o previsto. Só há 
alguns anos, desde 2016, é que 
disparou. Portanto, a resposta 
redonda é não. Até porque, na 
altura, era muito focada nos fi-

lhos que tinha acabado de ter e 
nas dinâmicas familiares e na 
energia e tempo que se gasta 
nisso. Portanto, achei mesmo 
que era a empresa perfeita 
para esse balanço.

E, principalmente desde 2016, 
quando arrancou esse crescimento 
exponencial, quais foram os prin-
cipais desafios ao nível de people? 
Recrutamento, certamente…
Exatamente. O que acontece 
é que a OutSystems começa 

para resolver um problema 
que tem a ver com o custo e o 
tempo que o desenvolvimen-
to de software implica para 
a maioria das organizações, 
e apresenta uma solução, a 
solução OutSystems, que é 
inovadora por várias razoes. 
Durante muitos anos a venda 
foi uma venda muito missio-
nária. Aquilo fazia sentido, 
mas era uma venda de ir ba-
ter às portas das empresas. 
Este termo que se começa 
a ouvir agora que é o lowco-
de, ninguém conhecia. E, em 
2016, os analistas de softwa-
re lançam a categoria pela 
primeira vez e posicionam a 
OutSystems como líder, e isto 
depois faz com que a maior 
parte das empresas que tem 
acesso aquela informação se 
comece, pelo menos, a inte-
ressar. Então, o turning point 
foi começar a haver demand, 
ou seja, pela primeira vez na 
empresa começámos a ter 
uma procura que não depen-

Entrevista
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HÁ ALGUMAS CANDIDATURAS 
INTERESSANTES QUE NOS CAIEM 
ESPONTANEAMENTE, MAS A NOSSA 
ESPERANÇA É QUE INVESTINDO NO 
EMPLOYER BRANDING CONSIGAMOS 
AUMENTAR DRAMATICAMENTE

de do nosso esforço direto. 
Há uma procura num mer-
cado que já reconhece a ca-
tegoria, reconhece o produto. 
Quais as implicações para 
o tema de pessoas? Em pri-
meiro lugar, o recrutamento. 
E, como disse e muito bem, 
nas empresas que crescem 
muito é um desafio imenso 
e em tecnologia é um desa-
fio maior ainda, porque o ta-
lento é escasso e há muitas 
empresas à procura do mes-
mo. Depois a visibilidade da 
empresa também trouxe 

muitos desafios de retenção. 
Em terceiro, o desempenho. 
O desempenho no sentido 
de a oportunidade está cria-
da no mercado, depende de 
nós conseguirmos continuar 
a ser líderes, conseguirmos 
continuar a conquistar mer-
cado, mas para isso há muito 
trabalho que precisa de ser 
feito. E, portanto, continuar 
a desenvolver uma cultura 
de performance nesta fase 
é muito diferente daquela 
altura mais inicial, onde até 
parece que funcionava mais 

por osmose e quase que 
bastava um líder energético 
como o Paulo para depois fa-
zer as coisas acontecer. Ago-
ra é muito diferente. 

Tem de se conseguir acom-
panhar todas as ferramentas 
de objetivos, como é que se 
dá feedback, como é que nós 
conseguimos ajudar os ma-
nagers a monitorizar se as 
pessoas estão ou não estão a 
fazer um bom trabalho em to-
das as regiões, com culturas 
diferentes. Os desafios são 
muito diferentes e, de facto, 
esta fase de crescimento com 
a notoriedade que temos ago-
ra ao nível do recrutamento, 
obviamente, mas da retenção 
e do garantir que continua-
mos a desempenhar com a 
mesma qualidade e com ra-
pidez é desafiante.

E como é que a OutSystems procura 
resolver ou fazer frente à questão 
da retenção?

Ficávamos aqui a falar a ma-
nhã inteira, mas há aqui al-
guns aspetos importantes. 
Na questão da retenção, há 
aqui um lado muito impor-
tante que é as pessoas verem 
significado e apaixonarem-se 
efetivamente pelo proble-
ma que se está aqui a tentar 
resolver e encontrarem nos 
seus trabalhos essa missão. 
E, por ser aqui uma aventura 
inovadora, a maior parte das 
nossas pessoas são muito 
apaixonadas por este tema de 
simplificar, automatizar, agi-
lizar o software development 
e o desafio tecnológico que 
traz associado a este. Por-
tanto, diria que a retenção se 
faz muito também pelo tipo 
de negócio que é, pelo tipo 
de problema que estamos a 
resolver e pelo propósito que 
conseguem tirar dali. Depois 
isto varia um bocadinho de 
audiência para audiência. Se 
olharmos para a nossa en-
genharia, os desafios técni-
cos são o principal motor de 
retenção; se olharmos para 
vendas, a oportunidade num 
mercado a crescer imenso 
por ano - um mercado ava-
liado em 50 biliões - são tudo 
coisas muito interessantes 
para as pessoas que vendem. 

Depois temos um lado 
de cultura que é tentarmos 
manter este espírito de in-
formalidade, transparência, 
colaboração e inovação. Te-
mos um lado de salários. Nós 
não queremos que os salários 
sejam a razão primeira para a 
pessoa querer estar aqui, mas 
tem de se sentir confortável 
com o que está a receber, tem 
de achar que é justo, tem de 
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DO PONTO 
DE VISTA DE 
MARKETING DE 
PRODUTO O FOCO 
NÃO É PORTUGAL, 
MAS DO PONTO 
DE VISTA DE 
TALENTO O FOCO 
É PORTUGAL
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achar que está alinhado com 
o que o mercado paga e não 
estar constantemente a sen-
tir que há empresas melho-
res. E depois há outros me-
canismos, por exemplo, nós 
lançámos um plano de stock 
ownership universal. Todas 
as pessoas que trabalham na 
OutSystems têm acesso ao 
plano que é um pouco uma 
lógica de “isto também é teu”. 
Se todos juntos fizermos aqui 
um bom trabalho, temos aqui 
a longo prazo um potencial 
de ganho que não é só para os 
administradores, é para to-
dos. Entre o que estamos aqui 
a fazer enquanto produto, 
enquanto negócio, enquanto 
cultura e enquanto benefícios 
e recompensas que pagamos 
às pessoas, parece que temos 
ainda um contexto bom para 
as pessoas decidirem ficar.

Consegue-nos dizer qual é a taxa de 
rotatividade na OutSystems? 
Sim, nós temos uma taxa 
muito baixa em grupos de 
tecnologia, temos uma taxa 
de retenção muito elevada de 
engenheiros informáticos, que 
são sobretudo o perfil procura-
do na área de engenharia e na 
área de serviços profissionais, 
projetos de consultoria em 
OutSystems. Temos números 
um bocado diferentes para a 
área de vendas e marketing, 
o que também acaba por ser 
uma coisa normal, aquela va-
riabilidade que também vem 
de atingir ou não atingir as co-
tas do trimestre e as cotas do 
ano… aí é mais alta.

Com um crescimento exponencial 
e uma taxa de retenção até eleva-

da, acaba por existir um employer 
branding praticamente orgânico, 
ou é preciso investir à mesma nes-
sa matéria?
Essa palavra é muito bem-
-posta. Foi orgânico até aqui. 
Tem de deixar de ser orgâni-
co. Tem de ser mais planea-
do e é um investimento que 
estamos a fazer para 2020. É 
exatamente dar mais estru-
tura às nossas iniciativas de 
employer branding e chegar 
aos potenciais candidatos e 
aos candidatos certos. Repa-
rem, aqui em Portugal nós 
não fazemos proativamente 
até porque o nosso mercado 

do ponto de vista de produto 
não é o território que quere-
mos atacar. Nós queremos 
atacar o mundo e, sobretu-
do, queremos crescer muito 
nos Estados Unidos. Isso tem 
uma consequência que é os 
investimentos em marketing 
não serem única e exclusiva-
mente focados em Portugal. 
Aliás, nem se faz assim tanta 
coisa em Portugal. Nós ga-
nhamos é por ser uma em-
presa que é um case study 
interessante português, um 
unicórnio. E vamos ganhando 
por esse tema orgânico. Até 
vamos tendo algum bom po-

Entrevista
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Garantir que continuamos a 
desempenhar com a mesma qualidade 
e com rapidez é desafiante

sicionamento em rankings de 
universidades, etc., mas não 
estamos a explorar o nosso 
potencial. Qual é aqui o desa-
fio? É que do ponto de vista de 
marketing de produto o foco 
não é Portugal, mas do pon-
to de vista de talento o foco é 
Portugal. A nossa função de 
marketing não está a ajudar. 

Do ponto de vista de priori-
dades há uma agenda relati-
vamente diferente em termos 
de território e, portanto, a mi-
nha equipa vai este ano lançar 
estes reforços de marketing 
para território nacional exa-
tamente pela importância que 
atrair talento em Portugal tem 
para nós. Porque, do ponto de 
vista de produto, o mundo é o 
nosso objetivo, e é para aí que 
muitos esforços de marketing 
são canalizados. 

Onde vão buscar as vossas pessoas?
Nós temos uma variedade 
de perfis imensa, mas nós 
absorvemos muito a enge-
nharia informática e vamos 
desde as universidades a 
concorrentes nossos, con-
tactando perfis que possam 
fazer sentido para as nossas 
vagas. Pontualmente, pode-
mos usar parceiros ou aju-
das para recrutamento, mas 
no fundo ainda há um esfor-
ço muito grande nosso de ir 
atrás das pessoas, tanto nas 
universidades como tentan-
do chegar aos seniores que 
já estão no mercado de tra-
balho. A nossa esperança é 
que, desenvolvendo mais o 
employer branding, se ca-
lhar consigamos que mais 
coisas nos caiam no colo. 
Vão caindo, porque a Out-
Systems já é grande. Quando 
eu entrei ninguém conhecia, 
agora já toda a gente sabe, 
e há algumas candidaturas 
interessantes que nos caiem 
espontaneamente, mas a 
nossa esperança é que in-
vestindo no employer bran-
ding consigamos aumentar 
dramaticamente. 

Um dos principais objetivos será 
os candidatos terem as qualidades 
técnicas muito específicas, prin-
cipalmente para as funções mais 
tecnológicas, mas também integra-
rem-se nesta cultura empresarial. 
Como é que isto se conjuga?
Completamente. Conjuga-se 
logo na altura do processo 
em que, para além de termos 
entrevistas técnicas muito 
exigentes, temos também 
entrevistas comportamentais 
e obviamente que nós ajusta-
mos o lado comportamental 
ao perfil em questão. Se esta-
mos a falar de um programa-
dor backend, por exemplo, 
se calhar haverá um lado de 
comunicação ou um lado de 
extroversão de que não es-
tamos à procura, mas curio-
sidade intelectual, vontade 
de querer fazer um trabalho 
bem feito, respeito na for-
ma de comunicar, alguma 
humildade, que é uma coisa 
que procuramos imenso nas 
nossas entrevistas: pessoas 
que vêm com imensa garra 
para as suas soluções mas 
que sabem parar e ouvir e 
eventualmente mudar de 
opinião porque tiveram um 
novo input ou tiveram um 
estímulo diferente. Portanto, 
estas são aquelas das quais 
não abdicamos. 

Têm previsão de crescimento a ní-
vel de colaboradores?
Nós temos trezentos, sem 
contar com as pessoas que 
decidem sair e que nós não 
estamos a contar, portanto, 
só new hires estamos a con-
tar com trezentos, sendo que 
duzentos são em Portugal 
nesta fase. 
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Mais conhecida como fornecedora 
de serviços de recursos humanos a 
Randstad também é uma empresa 
com 450 colabores internos repartidos 
entre várias delegações, contact 
centers e localizações próprias. 

lém destes 450 colaboradores ain-
da coloca diariamente 30 mil pes-
soas a trabalhar.

Nas palavras de Mariana Canto 
e Castro, human resources diretor, 
e Paula Lampreia, learning, deve-
lopment and culture manager do 

departamento de RH, a missão da empresa centra-se em 
“apoiar pessoas e organizações a realizarem o seu verda-
deiro potencial”. 

“Queremos contribuir, de forma direta, para que a Rands-
tad seja a escolha enquanto melhor empresa para trabalhar, 
e desta forma construirmos um caminho de acompanha-
mento ao desenvolvimento e potenciação dos nossos talen-
tos desde o momento de entrada”, refere Paula Lampreia.

A

“AS PESSOAS NO CENTRO 
DA EQUAÇÃO”

Processo de seleção
O ciclo de cada talento come-
ça com a seleção, processo 
que desenvolvem com o má-
ximo de detalhe, não só para 
que se garanta o melhor ali-
nhamento entre o candidato 
e a função, mas porque é es-
sencial passar já, nesta fase, o 
sentir da organização.

No primeiro dia de traba-
lho, todos os novos talentos, 
são acolhidos através de uma 
manhã de partilha sobre a or-
ganização que os acolhe – on-
boarding - celebrando a sua 
entrada com um welcome kit, 
o primeiro presente Rands-
tad, composto por tudo o que 
pode acompanhar o colabora-

Engagement

selection

onboarding	&	
introduction

career
advancement

performance	 
management

learning	&	 
development

reward	&	 
recognition
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SEM 
COLOCARMOS 
AS PESSOAS 
NO CENTRO DA 
EQUAÇÃO, NÃO 
HÁ EMPRESA QUE 
SUBSISTA

to e Castro. Os profissionais 
também “passam por um 
back to school que promove o 
regresso ao estudo, com bol-
sas para terminar o secundá-
rio ou licenciatura/mestrado. 
Apoiamos a compra dos livros 
escolares, assim como pro-
movemos a tolerância de pon-
to no primeiro dia das aulas 
dos filhos dos nossos colabo-
radores até aos 12 anos”.

Para Paula Lampreia, “no 
desenvolvimento de compe-
tências apostamos, cada vez 
mais, no conceito de learning 
agility, posicionando e prepa-
rando os nossos talentos para 
um conceito de learner, ou 
seja, alguém que compreen-
de e aprende  de forma ativa 
através do trabalho que de-
senvolve, das experiências que 
partilha e da sua experiência 
pessoal, acrescentando a este 
saber um conceito de apren-
dizagem ao longo da vida, que 
nunca limitará o saber, pelo 
contrário, estará sempre dis-
ponível para aprender e adap-

tar-se a um contexto que pode 
ainda hoje não conhecer. Para 
o conseguirmos há que criar 
ferramentas que permitam 
esta aprendizagem flexível e 
uma experiência única, que 
potencie quer o saber quer 
a motivação para aprender. 
Apostamos muito na formação 
online, sempre acompanhada 
por reflexões presenciais, ali-
nhamos parcerias de enorme 
impacto e apostamos muito 
em dinâmicas ativas através 
da gamificação, com o nosso 
randstadium, uma plataforma 

de aprendizagem, jogo orga-
nizacional e reconhecimento”.

Randstad in touch para avaliar o cli-
ma organizacional
Suportado numa ferramenta 
criada em função dos dri-
vers de engagement da em-
presa, o programa randstad 
in touch mede o engagement 
mensalmente.

Com base nesta avaliação 
mensal nasce o people in tou-
ch um spin-off da ferramenta 
de avaliação do clima orga-
nizacional que se traduz em 
focus groups, formados por 
pessoas de diversas áreas, 
tentando refletir, tanto quan-
to o anonimato das respostas 
permite, um equilíbrio entre 
energizers e detractors para, 
elegendo um dos temas prin-
cipais identificados no ques-
tionários, elaborarem uma 
solução real para a referida 
situação, criando um projeto 
prático de implementação em 
todas as suas vertentes, e ten-
do a incumbência de, “shark 
tank style”, o apresentarem 
em reunião de Management 
Team para, sendo aprovado, 
passarem à sua concretização.

“Todas estas ferramentas 
formam um todo; são peças de 
um puzzle que não fica com-
pleto se faltar alguma delas, 
pois todas são, em simultâneo, 
causa e efeito de si próprias”, 
explicam as duas profissio-
nais. “Ainda assim, mesmo 
que juntas, fica ainda a faltar a 
peça central do puzzle: as pes-
soas, os colaboradores; sem 
uma visão human centric, sem 
colocarmos as pessoas no cen-
tro da equação, não há empre-
sa que subsista”. 

dor no seu dia a dia de traba-
lho, de forma flexível e móvel.

Feedback contínuo sob a forma de 
Great Conversations
Na Randstad todos os talentos 
recebem feedback sobre a sua 
performance para poderem 
definir o caminho que preten-
dem seguir, quer em termos 
de aprendizagem quer em 
termos de evolução de carreira 
ou percurso profissional. Estes 
momentos sempre focados na 
filosofia human forward não 
representam uma avaliação de 
desempenho mas sim de par-
tilha, entre managers e colabo-
radores, sendo por isto chama-
dos de great conversations. 

Employee experience
O reconhecimento é essen-
cial para o engagement e não 
se foca somente na compen-
sação monetária, mesmo 
que esta revele um patamar 
essencial na motivação do 
talento. Para criar a melhor 
experiência do colaborador, 
a empresa criou um cami-
nho de employee experience 
que assenta num conjunto de 
benefícios complementares, 
que podem estar associados 
à antiguidade, à parentalidade 
– aniversário dos filhos, pre-
sente pelo nascimento de um 
filho ou o apoio na infertilida-
de, ao equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional – WFA 
(política “work from anywere” 
que permite que os talentos 
trabalhem um dia a partir de 
um local à sua escolha). 

“Na Randstad celebramos 
os aniversários com uma 
mensagem e um presente à 
escolha”, refere Mariana Can-
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Num balanço dos nossos vinte anos de vida constata-se por parte das empre-
sas uma maior preocupação na criação e manutenção de Best WorkplacesTM 

em Portugal, e que os colaboradores destas organizações percecionam de 
forma mais positiva o seu ambiente de trabalho. Seguem-se	alguns	indicadores	que	re-
forçam	esta	ideia.	Na	nossa	primeira	edição	tivemos	dez	lugares	e	cerca	de	3500	colabora-
dores	a	darem	a	sua	contribuição.	Hoje	temos	25	lugares,	tendo	o	survey	sido	respondido	por	
cerca	de	12500	colaboradores.	Já	o	Trust	Index©	(média	das	57	afirmações	do	Great	Place	
do	Work©	Model©)	passou	de	74%	para	os	atuais	86%.	Em	todas	as	dimensões	verifica-se	
a	mesma	 dinâmica,	 sendo	 a	 dimensão	 “imparcialidade”,	 a	mais	 desafiante	 por	 tratar	 da	
equidade	no	trato,	a	que	regista	o	maior	aumento	(+14pp),	passando	de	69%	para	os	83%.	As	
outras	quatro	dimensões	passam	a	observar	resultados	globais	superiores	ou	iguais	a	85%	
(na	primeira	edição	todas	estavam	abaixo	de	80%).
Porém,	nem	tudo	mudou…	as	dimensões	“orgulho”	e	a	“camaradagem”	permanecem	ao	longo	
destes	vinte	anos	a	ser	as	que	os	colaboradores	percecionam	de	forma	mais	positiva,	en-
quanto	que	a	“imparcialidade”	é	a	que	é	percecionada	de	modo	mais	baixo.
O	que,	também,	não	mudou	foi	a	metodologia	de	definição	dos	Best	WorkplacesTM em Portu-
gal,	Edição	2020.	Este	reconhecimento	baseia-se	na	avaliação:	do	Trust	Index©	(2/3),	ques-
tionário	dirigido	aos	colaboradores,	que	mede,	de	forma	voluntária	e	anónima,	a	qualidade	
do	ambiente	de	trabalho	e	do	Culture	Audit©	(1/3),	questionário	dirigido	à	organização	com	
o	objetivo	de	avaliar	a	sua	cultura	organizacional	ao	nível	da	gestão	de	pessoas/qualidade	
do ambiente de trabalho.
O	Trust	Index©,	ou	seja,	o	survey	do	Great	Place	to	Work®	Model	tem	58	afirmações,	
que	são	agrupadas	em	cinco	dimensões:	Credibilidade,	Respeito,	 Imparcialidade,	Or-
gulho	e	Camaradagem.	
Já	o	Culture	Audit©	foca-se	no	employee	experience,	efetuando-se	a	análise	das	políticas	
e	práticas	de	nove	áreas:	Contratar	e	Acolher,	Inspirar,	Falar,	Ouvir,	Agradecer,	Desenvolver,	
Cuidar, Celebrar e Partilhar.
Nos	próximos	vinte	anos	irão	ocorrer	inúmeras	novidades	e	desafios,	as	quais	irão	já	come-
çar	na	edição	de	2021	dos	Best	WorkplacesTM	com	a	revisão	da	metodologia,	indicando	a	nos-
sa	dinâmica	de	inovação	e	de	adaptação	às	necessidades	e	às	exigências	das	organizações.	
No	caminho	de	ajudar	as	organizações	iremos	continuar	com	os	projetos,	em	parceria,	de	
consultoria,	formação	e	employer	branding,	que	acrescentam	valor	à	medida	que	os	objeti-
vos	empresariais	são	atingidos	e	superados.

A EQUIPA DO GREAT PLACE TO WORK® EM PORTUGAL 
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GROUPE SEB2º
 Site groupeseb.com
 Nº colaboradores 61
 Faixa etária 36%	têm	entre	45	e	54	anos
 Setor Comércio	a	retalho
 Informação geral Com	mais	de	160	anos	de	história,	é	o	líder	mundial	em	pequenos	
eletrodomésticos,	com	posições	de	 liderança	em	categorias-chave.	Com	12	produtos	
vendidos	a	cada	segundo,	ambiciona	tornar	a	vida	quotidiana	dos	consumidores	mais	
fácil	e	agradável	em	todo	o	mundo.

 Site hilton.com/corporate
 Nº colaboradores 267	
 Faixa etária 41%	têm	entre	26	e	34	anos
 Setor Hotelaria 
 Informação geral Empresa	de	hotelaria	líder	mundial,	com	um	portefólio	de	18	mar-

cas de classe mundial, incluindo cerca de 6110 propriedades em 119 países e territórios. 
Em 100 anos de história como a empresa mais hospitaleira do mundo, a Hilton já re-
cebeu	mais	de	três	bilhões	de	hóspedes.	É	o	1.º	ano	que	é	reconhecida	como	um	Best	
WorkplacesTM	em	Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 The Immersion Period Integração	dos	novos	colaboradores	num	departamento	di-
ferente	do	seu	por	um	período	de	dois	dias,	com	o	objetivo	de	desenvolver	o	networking,	
conhecer	melhor	o	ambiente,	os	valores,	a	cultura,	os	desafios	e	a	estratégia	e,	também,	
perceber o impacto do seu trabalho nos outros e vice-versa.

 Bíblia É	um	resumo	de	toda	a	estratégia	da	empresa	para	o	ano	em	curso.	Nela	cons-
tam	os	projetos	estratégicos	ao	nível	de	produtos,	estratégias	comerciais	e	de	gestão,	
objetivos	quantitativos,	todos	os	KPI,	mas	também	a	visão	para	a	empresa	e	o	que	se	
espera	das	pessoas.	Primeiramente	é	apresentada	numa	reunião	e	depois	é	entregue	a	
cada	chefe	de	departamento,	como	sinal	de	compromisso	entre	estes	e	a	direção	geral.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 WomenAtHilton	Em	celebração	do	mês	da	história	das	mulheres,	mais	de	200	mu-
lheres	apresentaram	conselhos	sobre	carreiras,	dicas	de	capacitação	e	aconselhamen-
to pessoal para equilibrar os compromissos da vida pessoal com os do trabalho.

 Espírito do Quarto 702	O	50.º	aniversário	do	evento	Bed-In	for	Peace	(“na	cama	pela	
paz”)	de	John	Lennon	e	Yoko	Ono	–	que	teve	lugar,	em	1969,	no	Quarto	702	da	Hilton	
Amsterdam	–	deu	a	inspiração	para	reconhecer	os	colaboradores	mais	extraordinários.	
Quando	um	colaborador,	à	sua	maneira,	faz	algo	de	especial	pela	sua	comunidade	e	
torna	o	mundo	um	pouco	melhor,	recebe	um	convite	para	o	Quarto	702	simbólico,	no	
hotel	onde	trabalha,	onde	é	revelado	que,	para	recompensar	as	suas	ações,	algo	incrível	
irá	acontecer.	Isto	pode	ser	uma	viagem,	uma	formação	e	realização	de	um	projeto.

HILTON 
CONRAD ALGARVE E DOUBLETREE BY HILTON LISBOA

algarve
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CISCO PORTUGAL3º

SAS INSTITUTE SOFTWARE4º
 Site sas.com/pt_pt/home.html
 Nº colaboradores	73
 Faixa etária 41%	têm	entre	35	a	44	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação	–	Software
 Informação geral Empresa	de	software	analítico,	que	 têm	por	missão	dar	 “inteli-
gência”	aos	dados	das	organizações,	para	que	estas	possam	tomar	decisões	mais	as-
sertivas,	prever	e	antecipar	acontecimentos,	com	o	menor	risco	e	máxima	otimização	
possíveis,	de	forma	que	possam	identificar	o	que	está	bem,	o	que	pode	ser	melhorado	e	
detetar	novas	oportunidades	de	crescimento.	Desde	2007	que	é	reconhecida	como	um	
Best WorkplacesTM	em	Portugal.

 Site cisco.com/c/pt_pt/index.html
 Nº colaboradores 363
 Faixa etária 54%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação
 Informação geral É	uma	empresa	de	tecnologias	de	informação	que	ajuda	pessoas	
e	empresas	a	ligarem-se	ao	mundo,	através	da	internet.	Desde	2009	que	é	reconhecida	
como um Best WorkplacesTM	em	Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Filhos no local de trabalho É concedida aos colaboradores a possibilidade de tra-
zerem	os	filhos	para	o	local	de	trabalho	quando	necessário.	O	colaborador	é	livre	de	
utilizar	as	instalações	sempre	que	o	deseje	para	estar	com	os	filhos.	Foi	criado	o	Espaço	
Criança,	que	tem	como	objetivo	ter	à	disposição	das	crianças	brinquedos	e	jogos	por	
forma	a	que	se	sintam	bem-recebidos.

 Coaching Conversations Neste	programa,	tanto	colaboradores,	como	managers	
têm	formação	sobre	coaching,	definição	de	objetivos	e	sobre	como	dar	e	receber	
feedback.	São	construídos	planos	de	ação	continua.	Os	managers	têm	coachs	espe-
cíficos,	que	os	apoiam	ao	longo	do	tempo	no	seu	desenvolvimento	enquanto	líderes	
de pessoas.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 “Ninguém precisa de passar por isso sozinho” Campanha destinada aos colabo-
radores	para	remover	o	estigma	da	saúde	mental,	continuando	o	trabalho	iniciado	com	
um	email	do	CEO.	Campanha	realizada	através	de	emails,	blogs	e	fóruns	para	os	colabo-
radores	se	reunirem	e	exporem	abertamente	questões	de	saúde	mental.

 #SafeToTalk Comunidade online onde os colaboradores se podem conectar com 
uma	linha	direta	24	horas	por	dia,	7	dias	por	semana,	para	conversas	confidenciais,	
ajudar	alguém,	ser	voluntário,	contar	as	suas	histórias	e	obter	dicas	de	saúde	mental,	
através	do	programa	de	assistência	a	funcionários.
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 Site mars.pt / royalcanin.pt
 Nº colaboradores	54	e	29
 Faixa etária 70%	têm	menos	de	34	anos;	62%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Comércio	e	distribuição
 Informação geral Atua	em	Portugal	através	de	duas	unidades.	A	Mars,	líder	mundial	
na	venda	de	pastilhas,	caramelos	e	chocolate,	que	gere	as	categorias	de	alimentação	
humana,	chocolates,	confeitaria	e	gelados.	E	a	Royal	Canin,	que	gere	a	categoria	de	
alimentação	animal,	que	tem	por	objetivo	oferecer	a	cães	e	gatos	a	solução	nutricional	
mais	adequada	segundo	a	sua	idade,	tamanho,	raça,	estilo	de	vida	ou	especificidade.	
É	o	6.º	ano	consecutivo	que	é	reconhecida	como	um	Best	WorkplacesTM	em	Portugal.

 Site pipedrive.com
 Nº colaboradores 136	
 Faixa etária 70%	têm	entre	26	e	34	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação	
 Informação geral Fundada	na	Estónia	em	2010,	a	empresa	acredita	que	são	precisas	
grandes	pessoas	para	criar	um	grande	produto.	Os	5	co-fundadores	criaram	um	CRM	
que	atendesse	às	necessidades	dos	profissionais	de	vendas	e,	com	este	simples	propó-
sito,	construíram	uma	empresa	que	é	reconhecida	pelos	seus	valores	e	a	cujo	ambiente	
ninguém	consegue	ficar	indiferente.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programas de reconhecimento Incentivar uma cultura de reconhecimento entre 
todos	(nomeação	entre	colegas),	não	apenas	associado	a	resultados	de	negócios,	mas	
também	a	valores	como	camaradagem,	serviço	à	comunidade	e	engagement. 

 Benefícios ligados a maternidade/paternidade A	organização	oferece	um	mês	
extra	de	licença	de	maternidade	e	paternidade.

 Sensibilização para o abandono de animais e	alerta	para	a	importância	da	adoção.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Espaço de trabalho descontraído e produtivo	 Seja	 em	secretárias,	 em	sofás	
ao	 lado	da	copa	ou	mesmo	nos	puffs	espalhados	pelas	salas,	o	colaborador	pode	
escolher	o	 local	 onde	 se	 sente	mais	 confortável	 para	 trabalhar.	 Para	além	de	um	
auditório	-	ideal	para	a	realização	de	meetups	e	reuniões	de	equipa	-	existem	zonas	
colaborativas	de	trabalho	e	locais	de	lazer	(sala	de	jogos	com	matraquilhos,	mesa	de	
ping	pong	e	playstation)	e	descontração	(yoga,	massagens).

 Equilíbrio entre vida profissional/pessoal É considerando como parte intrínseca da 
cultura	e	ADN	da	empresa.	Algumas	das	práticas	realizadas:	atribuição	de	dias	de	férias	
adicionais	consoante	antiguidade;	na	abertura	do	ano	escolar,	dispensa	no	período	da	
manhã;	formação	em	áreas	como	mindfulness,	burnout	e	gestão	de	stress;	compen-
sação	financeira	aquando	do	nascimento	de	um	filho	e/ou	casamento	como	forma	de	
assinalar ocasiões importantes.

MARS MULTISALES IBERIA E ROYAL CANIN
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LISBON NEASHORE7º

MEDTRONIC PORTUGAL8º
 Site medtronic.pt 
 Nº colaboradores 151 
 Faixa etária 35%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Saúde	-	Venda	e	distribuição	de	produtos	médicos	
 Informação geral Investiga,	desenvolve,	produz	e	comercializa	tecnologias	na	área	
da	saúde,	que	aliviam	a	dor,	restabelecem	a	saúde	e	prolongam	a	vida	dos	doentes.	
Parceira	das	instituições	de	saúde,	a	empresa	forma,	educa	e	apoia	profissionais	pro-
curando	soluções	de	sustentabilidade	para	o	setor.	Presente	em	Portugal	desde	1998,	é	
reconhecida como um Best WorkplacesTM	há	15	anos	consecutivos	em	Portugal.	

 Site lisbonnearshore.com
 Nº colaboradores 40
 Faixa etária 63%	têm	entre	os	26	e	34	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação	–	Consultoria
 Informação geral É	uma	boutique	tech	firm,	que	aposta	em	soluções	digitais,	inova-
doras	e	flexíveis	para	grandes	grupos	empresariais.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Matching Grants	Programa	que	duplica	os	donativos	efetuados	pelos	colaboradores	
a	organizações	sem	fins	lucrativos,	duplicando	o	impacto	na	comunidade.	O	colabora-
dor	acede	à	plataforma	e	faz	um	donativo	a	uma	organização	à	sua	escolha.	Se	ainda	
não	existir	a	ONG	na	plataforma,	o	profissional	tem	a	possibilidade	de	a	propor.	

 Time Off Volunteer Program 5 dias de ausência do trabalho sem perda de retribui-
ção	para	fazer	voluntariado.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Aquando da entrada de um novo colaborador é	efetuada	uma	reunião	entre	o	mes-
mo,	o	diretor	de	recursos	humanos	e	o	CEO,	onde	são	apresentados	os	valores,	a	missão	
e	a	cultura	da	empresa.	É	também	apresentado	um	pack	de	entrada	e	uma	caricatura	
individual	para	colar	na	porta	do	cacifo.

 Quando os clientes fazem um reconhecimento especial de um ou mais colabora-
dores,	os	mesmos	são	reconhecidos	com	uma	revisão	de	salarial	excecional.
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ABBVIE9º

JANSSEN  
FARMACÊUTICA PORTUGAL10º

 Site 	janssen.com/portugal/
 Nº colaboradores 200 
 Faixa etária 34%	têm	entre	26	e	34	anos
 Setor Farmacêutico
 Informação geral Companhia	farmacêutica	do	grupo	Johnson	&	Johnson,	a	maior	
empresa	de	cuidados	de	saúde	do	mundo.	Está	em	Portugal	desde	 1983.	Concentra	
todas	as	atividades	de	uma	companhia	farmacêutica	suportada	pela	investigação,	de-
senvolvimento	e	produção	de	medicamentos	assegurados	pelo	grupo	à	escala	global,	
desenvolvendo	em	Portugal	desde	ensaios	clínicos	à	atividade	comercial,	 incluindo	a	
atividade	regulamentar	e	de	educação	médica.	Atualmente	dedicada	a	seis	áreas	tera-
pêuticas	(oncologia,	imunologia,	infeciologia,	neurociências,	doenças	cardiovasculares	
e	metabólicas	e	hipertensão	pulmonar).

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programa Health & Wellbeing No	escritório	existe	um	Energy	Center,	um	espaço	
equipado com máquinas e material diverso para os colaboradores praticarem desporto 
a	qualquer	hora	ou	usufruírem	de	aulas	de	várias	modalidades.	Todas	as	semanas	há	
massagens	e	consultas	de	fisioterapia,	e	quinzenalmente	existem	consultas	de	nutrição	
e	sessões	de	ginástica	laboral.	

 Programa de Assistência a Empregados Serviços	de	apoio	psicossocial	e	de	acon-
selhamento	aos	colaboradores,	para	os	ajudar	a	enfrentar	e	gerir	situações	delicadas	
(seja	de	âmbito	laboral	ou	pessoal)	através	de	sessões	presenciais	ou	de	aconselha-
mento	telefónico.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Week of Possibilities Criada	em	2014	na	sede	da	AbbVie,	em	Chicago,	rapidamente	
se	transformou	no	projeto	global	de	responsabilidade	social	da	companhia.	Na	última	
edição,	em	2019,	sob	o	lema	AbbVie	Gives	Back,	os	colaboradores	da	AbbVie	Portugal	
melhoraram	os	espaços	de	duas	associações	da	Amadora:	a	Academia	do	Johnson	e	
a	AFID	Diferença.

 AbbVie Vitality Programa	desenhado	para	garantir	o	bem-estar	dos	colaboradores.	
Trata-se de incentivar comportamentos saudáveis para que cada colaborador possa dar 
o	seu	melhor,	tanto	na	sua	vida	profissional	como	pessoal.

 Site abbvie.pt
 Nº colaboradores 81
 Faixa etária 52%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Farmacêutico
 Informação geral Companhia	biofarmacêutica	global,	orientada	para	a	investigação,	
empenhada	no	desenvolvimento	de	terapêuticas	inovadoras	avançadas	que	respondam	
a	algumas	das	doenças	mais	complexas	e	graves	a	nível	mundial.	A	missão	da	com-
panhia	é	fazer	uso	da	sua	experiência,	da	dedicação	dos	seus	colaboradores	e	da	sua	
abordagem	única	à	inovação	para	melhorar	de	forma	significativa	a	oferta	terapêutica	
em	quatro	áreas	principais:	imunologia,	oncologia,	virologia	e	neurociência.	Os	colabora-
dores	da	AbbVie	trabalham	diariamente	em	mais	de	75	países	para	desenvolver	soluções	
de	saúde	para	pessoas	em	todo	o	mundo.	É,	desde	2014,	reconhecida	como	um	Best	
WorkplacesTM	em	Portugal.
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MUNDIPHARMA11º

MIND SOURCE12º
 Site mindsource.pt
 Nº colaboradores	203
 Faixa etária 41%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação	–	Consultoria
 Informação geral A	Mind	 Source	 conta	 com	mais	 de	 dez	 anos	 de	 experiência	
em	projetos	de	consultoria	de	tecnologias	de	 informação	nas	áreas	de	business	
analytics,	 development	e	governance.	É	distinguida	como	um	Best	WorkplacesTM 

em	Portugal	há	9	anos.

 Site mundipharma.pt
 Nº colaboradores 36
 Faixa etária 44%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Farmacêutico
 Informação geral A	sua	cultura	empresarial,	a	Mundiferença,	pretende	deixar	uma	
marca	na	sociedade	portuguesa	e	um	legado	para	que	as	gerações	futuras	possam	
aceder a terapias inovadoras que melhorem a qualidade de vida dos doentes e 
cuidadores	de	 forma	responsável,	com	a	sustentabilidade	económica	dos	siste-
mas	públicos	de	saúde.	É	o	4.º	ano	consecutivo	que	é	reconhecida	como	um	Best	
WorkplacesTM	em	Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Mentoring O	mentor	acompanha	e	agiliza	a	integração	de	novos	talentos	na	Mind	
Source, transmitindo a cultura e valores da empresa e dando suporte a dúvidas e ques-
tões	que	possam	surgir	no	início	do	seu	percurso	na	empresa.

 Talent Management Acompanhamento	próximo	e	regular	(trimestral)	a	cada	talento,	
garantindo	o	correto	alinhamento	das	suas	expetativas	e	o	crescimento	profissional	
através	de	formação	orientada	às	suas	motivações	e	necessidades	de	progressão.	

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programa de Mentoring Processo de desenvolvimento de carreira que proporciona 
aos	membros	da	direção	ter	um	mentor	de	outro	país	com	quem	partilham	experiências	
e podem colocar dúvidas.

 Mundi5estrelas Programa	que	 permite	 referenciar	 candidatos	 e	 se	 este,	 após	 o	
processo	de	integrar	a	organização,	se	mantiver	pelo	menos	6	meses,	o	referenciador	
recebe	um	prémio	monetário.
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TRIDONIC PORTUGAL13º PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Flexitime Flexibilidade	no	horário	de	trabalho,	assim	como	um	banco	de	horas	pes-
soal	onde	horas	extra	são	acumuladas	para	descontar	em	momentos	à	escolha	de	cada	
colaborador.	Permite-se	variação	entre	-20	horas	a	+20	horas.	

 MYTalk Processo	de	gestão	de	carreira	onde	anualmente	há	uma	troca	de	feedback	
e	um	alinhamento	entre	a	gestão	e	os	profissionais	para	garantir	satisfação,	progressão	
e cumprimento de objetivos. 

Trabalho remoto É permitido trabalhar remotamente um dia por semana. 

Treino internacional São	frequentes	os	treinos	internacionais	sendo	que	a	maio-
ria	da	equipa	já	se	deslocou	a	destinos	como	Dornbirn	(Áustria),	Califórnia	(EUA)	e	
Ennenda	(Suíça).	

 Site tridonic.com
 Nº colaboradores 42
 Faixa etária 81%	dos	colaboradores	têm	entre	26	e	44	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação
 Informação geral Membro	do	Grupo	Zumtobel,	é	 líder	mundial	no	fornecimento	de	
tecnologia	de	iluminação,	oferecendo	a	mais	alta	qualidade,	confiabilidade	e	eficiência	
energética.	A	Tridonic	Portugal	é	o	centro	de	competência	da	Global	Software	para	o	Gru-
po	Zumtobel.	Desenvolve	soluções	de	software	que	permitem	que	as	redes	de	iluminação	
tenham	a	melhor	inteligência	e	eficiência	de	iluminação	da	categoria.

ESTORIL SOL DIGITAL14º
 Site estorilsoldigital.com
 Nº colaboradores 22
 Faixa etária 55%	têm	entre	26	e	34	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação|	Lotarias	e	outros	jogos	de	apostas
 Informação geral Atua	na	área	de	negócio	do	 jogo	online,	 tanto	casino	como	
apostas	 desportivas.	 Disponibilizamos	 diversos	 jogos	 de	 casino	 (slot	 machines,	
roleta	francesa	e	blackjack)	e	do	mercado	das	apostas	desportivas	(futebol,	o	bas-
quetebol,	 o	MMA,	 o	 snooker,	 etc.).	 É	 a	 2.ª	 vez	 que	 é	 reconhecida	 como	um	Best	
WorkplacesTM	em	Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Delivering Happiness Atividade	de	teambuilding	interdepartamental	em	que	os	
colaboradores	são	chamados	a	criar	e	a	desenvolver	ideias	e	projetos	que	visas-
sem	a	fidelização	e	a	retenção	de	clientes.	O	projeto	com	a	melhor	avaliação	será	
implementado.

 Idas à praia Dada	a	proximidade	da	praia	foram	criadas	condições	para	que,	nos	
períodos de pausa, os colaboradores possam tomar banho e trocar de roupa nas insta-
lações,	através	da	disponibilização	de	um	chuveiro	num	dos	wc.
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DHL EXPRESS PORTUGAL 15º
 Site dhl.pt
 Nº colaboradores 387	
 Faixa etária 70%	têm	entre	os	35	e	os	54	anos
 Setor Transporte	e	Logística
 Informação geral Integrada	na	divisão	Express	do	Grupo	DPDHL,	a	DHL	Express	Por-
tugal	dedica-se	ao	transporte	expresso	internacional	de	encomendas	e	documentos,	
prestando	um	serviço	de	porta	a	porta	reconhecido	pela	sua	excelência.	A	empresa	
opera	em	Portugal	desde	1982.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 DHL in a BOX Antes	do	primeiro	dia	de	 trabalho	é	entregue,	por	um	estafeta	
DHL,	na	casa	do	futuro	membro,	uma	caixa	DHL	que	contém	vários	elementos	de	
boas-vindas,	incluindo	um	videobook	de	inspiração,	que	descreve	a	empresa	e	a	
sua	atividade,	incorpora	uma	mensagem	do	CEO	mundial,	as	práticas	de	reconhe-
cimento,	para	além	de	elementos	de	merchandising	corporativo.

 DHL Got Heart Os membros ao apresentarem um projeto/causa social onde rea-
lizam	voluntariado	a	nível	individual	de	forma	regular,	candidatam-se	a	um	fundo	
específico	 destinado	 a	 causas	 sociais	 e	 que	 poderá	 premiar	financeiramente	 o	
projeto/causa que apoiam.

PERRIGO15º
 Site perrigo.com
 Nº colaboradores	53
 Faixa etária A	maioria	dos	colaboradores	têm	entre	os	26	e	os	44	anos
 Setor Farmacêutico
 Informação geral É	atualmente	uma	referência	no	mercado	farmacêutico	em	Portugal,	
fazendo	parte	das	cinco	maiores	empresas	do	mercado	de	consumer	healthcare,	que	
inclui	todos	os	medicamentos	e	produtos	de	venda	livre	disponíveis	no	canal	farmácia.	
É	uma	empresa	focada	a	100%	nos	seus	clientes	e	consumidores,	distribuindo	produtos	
de	saúde	de	qualidade	e	a	um	preço	justo.	Tem	ainda	como	prioridade	a	investigação,	o	
desenvolvimento,	o	fabrico	e	a	comercialização	de	variados	produtos	de	saúde,	higiene	
e	bem-estar	de	venda	livre,	tais	como	medicamentos,	dispositivos	médicos,	cosméticos,	
suplementos alimentares e saúde animal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Investimento no desenvolvimento dos colaboradores através	de	formações	on	
job,	formações	à	medida	ou	financiamento	de	pós-graduações	e	mestrados	e	pro-
gramas	de	coaching	para	diretores	e	managers

 Recrutamento interno Aposta no desenvolvimento e crescimento dos colabora-
dores	(p.e.	dez	colaboradores	foram	promovidos	durante	2019)

 Comunicação interna Comunicação	diária	dos	KPI	de	vendas,	admissões,	pro-
moções,	projetos,	lançamentos	e	etc.

 Momentos well-being mensais e celebração de datas importantes Por	exemplo,	
Dia da Mulher, Dia Mundial da Saúde Mental e Semana da Compliance)
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GRUPO DREAMMEDIA16º

ROFF16º

52

 Site roffconsulting.com
 Nº colaboradores 1065
 Faixa etária 70%	têm	entre	26	e	44	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação	-	Consultoria
 Informação geral Empresa	 global,	 líder	 na	 implementação	 de	 soluções	 SAP,	 que	
desenvolve	projetos	de	consultoria	em	todos	os	domínios	tecnológicos	de	suporte	ao	
negócio	empresarial.	Atualmente,	conta	com	uma	equipa	de	mais	de	1300	consultores	e	
escritórios	em	12	países	e	quatro	continentes.	Desde	2009	que	é	reconhecida	como	um	
Best WorkplacesTM	em	Portugal.

 Site dreammedia.pt
 Nº colaboradores 87	
 Faixa etária 40%	dos	colaboradores	têm	menos	de	34	anos
 Setor Serviços	-	Publicidade	e	Marketing	
 Informação geral Trabalha	no	setor	da	publicidade	exterior	a	nível	nacional	há	mais	de	
13	anos	e	oferece	mais	de	30	soluções	de	comunicação.	A	sua	estrutura,	100%	autónoma,	
foi	integralmente	concebida	para	dar	resposta	a	empresas	com	necessidades	de	comu-
nicação	em	suportes	de	exterior.	Tem	produção	própria,	no	Porto	e	em	Lisboa,	e	sede	em	
Vila	Nova	de	Gaia,	possuindo	ainda	filial	em	Moçambique.	Em	Portugal	está	presente	nos	
18	distritos	e	em	mais	de	170	municípios.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Entrevista de saída que permite analisar os principais motivos que levam a que a 
empresa	deixe	de	ser	um	lugar	“apetecível”	para	estes	colaboradores.	Tenta	esclare-
cer	quais	os	motivos	que	levam	um	trabalhador	a	pedir	demissão,	questionando	o	seu	
espaço	de	trabalho,	o	estilo	de	relacionamento	com	os	colegas	de	equipa	e	o	superior	
hierárquico,	a	comunicação	de	canais	internos,	a	qualidade	do	serviço	da	equipa	de	
suporte	da	ROFF	e	a	opinião	final	em	relação	à	ROFF.

 First Welcome by ROFF Os recursos humanos contactam com o novo elemento da 
equipa	e	fornecem	todas	as	orientações	para	a	entrada	na	empresa.	Após	este	contacto	
inicial	por	parte	da	área	administrativa,	e	porque	recrutamento	é	feito	com	1/2	meses	
de	antecedência,	implementou-se	o	Plano	de	Candidate	Experience,	em	que	enviam	pe-
riodicamente	um	conjunto	de	informação	sobre	a	ROFF	para	os	futuros	colaboradores.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Breve entrevista aos novos colaboradores na revista interna. 

 Tutor É	 também	destinado	ao	novo	colaborador	um	tutor	que	 tem	como	missão	
apoiar	e	ajudar	na	integração.

 Associação Protetora da Criança Relação	próxima	com	a	associação	em	que	a	
empresa	apoia	financeiramente	e	os	colaboradores	envolvem-se	na	entrega	de	bens	
alimentares	e	não	alimentares.	Os	colaboradores	apoiam	o	acolhimento	das	crianças	
em	eventos	como	o	Dia	da	Criança/Família,	a	ida	ao	circo,	e	outros.
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GRÜNENTHAL GBS17º

ADNOVUM PORTUGAL18º
 Site adnovum.pt
 Nº colaboradores 21
 Faixa etária 62%	têm	entre	26	e	34	anos
 Setor Tecnologias	de	Informação	–	Software
 Informação geral Empresa	com	sede	na	Suíça,	fundada	em	1988,	líder	em	engenharia	de	
software,	especializada	no	design,	implementação	e	integração	de	soluções	de	software	de	
negócios	e	segurança	em	larga	escala.	Especializados	nas	áreas	de	banca,	serviços	finan-
ceiros	e	governo,	também	estão	envolvidos	em	projetos	complexos	para	clientes	de	outras	
indústrias,	como	saúde	e	logística.	Em	Portugal	encontra-se	o	centro	de	desenvolvimento	
de	soluções	de	software	desenhadas	de	acordo	com	as	especificidades	de	cada	cliente.

 Site grunenthal.com
 Nº colaboradores 68
 Faixa etária 50%	têm	entre	26	e	34	anos
 Setor Global Business Center (contabilidade, impostos, supply chain)
 Informação geral Começou	em	2016	como	sócio	estratégico	das	diferentes	filiais	do	
grupo	na	gestão	e	otimização	das	funções	financeiras	e	está	neste	momento	a	evo-
luir	para	outras	áreas	de	negócio.		A	Grünenthal	é	um	grupo	internacional	sedeado	na	
Alemanha,	fundado	em	1946,	líder	no	tratamento	da	dor,	sendo	igualmente	pioneira	no	
desenvolvimento	de	tecnologias	inovadoras.	

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Employee Suggestion Scheme onde	todos	os	colegas	podem	partilhar	a	sua	ideia	
inovadora	e	acompanhar	a	sua	evolução,	através	de	um	sistema	público	de	ticketing.	To-
das	as	ideias	vão	a	discussão	ao	board,	que	atribui	um	responsável	pela	concretização	
daquelas	que	virão	a	ser	implementadas.

 Dinamização de iniciativas como jantares de empresa a cada trimestre, antecedi-
dos	de	convívio	num	bar,	com	consumos	oferecidos;	um	fim-de-semana	de	lazer	para	
todos	os	colegas,	com	uma	atividade	de	team	building;	jantares	de	projeto	para	celebra-
ção	de	uma	entrega	com	sucesso,	e	ocasião	para	receber	a	equipa	de	gestão	de	projeto	
suíça;	a	noite	de	cinema	no	escritório	ou	a	visita	a	um	novo	bar	em	Lisboa.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Desenvolvimento profissional	Forte	aposta	na	formação	e	desenvolvimento	profis-
sional	dos	colaboradores.	Novo	plano	de	carreiras	para	garantir	a	possibilidade	de	evo-
lução	e	crescimento.	Formação	em	línguas,	job	rotation,	soft	skills	e	formações	técnicas.	

 Cultura de Feedback Promoção	ativa	de	uma	cultura	de	comunicação	continua	e	
transparente.	Boas	práticas	Flexibilidade	de	horários,	retribuição	competitiva,	excelente	
ambiente	de	trabalho,	camaradagem,	eventos	sociais	e	eventos	de	solidariedade
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19º

WEBHELP BRAGA19º

54

 Site webhelp.com
 Nº colaboradores	329
 Faixa etária 60%	têm	menos	de	34	anos
 Setor Serviços	outsourcing	-	Call	centers
 Informação geral Inaugurada	em	2018,	faz	parte	do	Grupo	Webhelp,	um	dos	líderes	da	
externalização	de	serviços	de	apoio	ao	cliente.	A	empresa	conta	com	330	colaboradores	
que	falam	cinco	línguas	e	representam	18	projetos.	É	a	2.ª	vez	consecutiva	que	é	reco-
nhecida como um Best WorkplacesTM	em	Portugal.

 Site financiamento.mercedes-benz.pt
 Nº colaboradores 76
 Faixa etária 52%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Banca	e	seguros	
 Informação geral É	uma	sociedade	financeira	de	crédito,	que	apoia	as	vendas	da	
Mercedes-Benz	Portugal	e	da	Rede	de	Concessionários,	oferecendo	soluções	financeiras	
competitivas	e	diferenciadas	para	a	aquisição	e	utilização	dos	veículos	Mercedes-Benz.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programa Bravo	Ferramenta	online	que	permite	que	os	colegas	atribuam	“Bravos”	(reco-
nhecimento)	a	todos	os	que	consideram	terem-se	destacado	a	nível	profissional	ou	pessoal

 Pequenos-almoços para	as	equipas	dos	projetos	que	se	destacam	em	diferentes	
objetivos e KPI’s

 Novos papás e mamãs Presente	oferecido	a	todos	os	colaboradores	que	embarcam	
na	aventura	da	paternidade/maternidade,	após	o	nascimento	do	filho/a

 Empregados do mês Reconhecimento	mensal	dado	pelo	management	da	empresa	
aos colaboradores que se destacaram no mês anterior (por produtividade, espírito de 
equipa,	compromisso	ou	outro	fator	essencial	para	o	bom	desenvolvimento	da	empresa)

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Diversity Day É	um	dia	especialmente	dedicado	à	diversidade	onde	é	feita	sempre	
alguma	atividade	com	todos	os	colaboradores.

 Townhall Duas	vezes	por	ano,	é	realizado	fora	das	instalações	por	forma	a	potenciar	
o	convívio	entre	os	colegas.	No	último,	foi	feita	uma	viagem	de	Tuk-Tuk	pela	serra	de	
Sintra,	seguido	de	cocktail	e	jantar,	por	forma	a	promover	o	convívio.	

 Pequeno-almoço oferecido a todos os colaboradores Acontece, mensalmente, no 
último	dia	do	mês.	Sempre	que	há	algum	acontecimento	especial	é	uma	oportunidade	
para celebrar com os colaboradores.

MERCEDES-BENZ FINANCIAL 
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ERA IMOBILIÁRIA20º

21º
 Site maproductiongroup.com
 Nº colaboradores	31
 Faixa etária 68%	têm	entre	os	26	e	44	anos
 Setor Comércio	a	Retalho
 Informação geral Presta	um	serviço	 integrado	de	produção	com	criatividade,	onde	
procuram	acrescentar	valor	e	inovação	a	todas	as	fases	do	processo.	Esta	é	a	fórmula	
que	ajuda	a	fomentar	a	visibilidade	e	notoriedade	das	marcas/empresas	com	quem	tra-
balham.	Contam	com	unidades	de	negócio	especializadas	em	áreas	específicas	–	como	
merchandising	 promocional,	 comunicação/produção	 publicitária,	 têxtil	 vertical,	 sacos	
reutilizáveis/sustentáveis,	decoração	de	espaços	empresariais	e	hoteleiros	e	hotel	con-
cept	stores	–	mas	são	capazes	de	funcionar	de	 forma	 integrada	para	responder	com	
agilidade	aos	desafios	mais	exigentes.

 Site era.pt/
 Nº colaboradores cerca de 2500
 Setor Mediação	Imobiliária
 Informação geral Presente	em	Portugal	desde	1998,	e	com	mais	de	200	agências	

distribuídas de norte a sul do país e ilhas, a ERA tem mais de 50 mil imóveis para comer-
cialização	e	cerca	de	2500	agentes	especializados,	100%	dedicados	a	compreender	as	
necessidades dos seus clientes. 

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Gamification A	empresa	promove	quizzes	com	frequência	com	o	objetivo	de	estimular	a	
competência	e	a	comunicação	da	mesma.

 Aulas de pilates e boxe Atividades semanais proporcionados pela empresa.

 Porta aberta O	colaborador	pode	deslocar-se	sempre	que	quiser	para	falar	com	a	
administração	ou	pode,	ainda,	agendar	reuniões	internas	sempre	que	a	agenda	da	ad-
ministração	o	permitir.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Promoção da inovação Todas	as	agências	ERA	são	incentivadas	a	adotar	solu-
ções	inovadoras	para	solucionar	os	desafios	do	negócio.	As	melhores	soluções	são	
rapidamente	divulgadas	por	 toda	a	rede	para	que	possam	ser	adotadas	de	uma	
forma	homogénea.	

 Partilha de sucessos Nos	eventos	regionais	e	nacionais	são	partilhadas	as	histórias	
de	sucesso	e	são	atribuídos	prémios	de	mérito	aos	melhores	colaboradores.

MA CREATIVE 
PRODUCTION GROUP
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BANCO SANTANDER22º

CAPGEMINI PORTUGAL23º
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 Site capgemini.com/pt-en/
 Nº colaboradores	489
 Faixa etária 58%	têm	menos	de	34	anos
 Setor Atividades	de	consultoria	em	informática
 Informação geral Empresa	multinacional,	líder	global	em	consultoria,	serviços	tec-
nológicos	e	transformação	digital,	cujo	objetivo	é	capacitar	os	clientes	a	construir	os	
negócios	de	amanhã,	para	aproveitarem	ao	máximo	a	vantagem	competitiva	do	mundo	
das	tecnologias.

 Site santandertotta.pt
 Nº colaboradores 6207
 Faixa etária 45%	têm	entre	os	45	e	os	54	anos
 Setor Banca	e	seguros	
 Informação geral Tem	como	missão	contribuir	para	o	desenvolvimento	das	pessoas	
e	das	empresas	ao	mesmo	tempo	que	se	está	a	transformar	na	melhor	plataforma	
aberta	de	serviços	financeiros.	No	âmbito	do	seu	processo	de	transformação	cul-
tural	e	digital,	e	continuando	a	privilegiar	a	proximidade,	 foi	 lançado	um	plano	de	
transformação	da	relação	com	os	clientes,	com	foco	nos	canais	digitais	que	vêm	
complementar	a	rede	de	balcões.	É	o	4.º	ano	consecutivo	que	é	reconhecido	como	
um Best WorkplacesTM	em	Portugal.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programa F16 Programa	de	 integração	de	 jovens	 talentos,	 cujo	objetivo	é	 in-
corporar	recém-licenciados/mestrados	no	mundo	do	trabalho	em	tecnologia	e	no	
mundo	Capgemini.

 Influencers Criação	de	um	grupo	de	colaboradores,	embaixadores	do	valor	“Au-
dácia”,	para	dar	voz	às	sugestões	dos	colegas	através	da	análise	dos	comentários	
e	das	avaliações	feitas	no	pulse	survey.

 Inspirational Talks on Monday’s Fórum	informal	entre	colegas,	onde	se	partilha	co-
nhecimento	e	promove	o	desenvolvimento	das	hard	e	soft	skills,	entre	outros	aspetos.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programa Behealthy Com o objetivo de se tornar a empresa mais saudável do mun-
do,	o	Santander	criou	um	programa	corporativo	que	promove	ativamente	hábitos	de	
bem-estar	físico	e	psicológico.

 Mundo Santander Programa	que	permite	 que	 os	 colaboradores	 experienciem	
um	período	de	trabalho	noutro	país,	alargando	horizontes	e	enriquecendo	a	visão	
sobre a empresa.
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BAXTER PORTUGAL24º

LEROY MERLIN25º
 Site leroymerlin.pt
 Nº colaboradores	4946
 Faixa etária 17%	têm	menos	de	25	anos
 Setor Comércio	a	retalho
 Informação geral Empresa	multinacional	francesa	que	pertence	à	ADEO,	o	maior	grupo	
francês	no	setor	internacional	da	bricolage,	construção,	decoração	e	jardim,	que	conta	com	
mais	de	114	mil	colaboradores	em	15	países,	com	13	empresas.

 Site baxter.pt/pt-pt
 Nº colaboradores 51
 Faixa etária 53%	têm	entre	35	e	44	anos
 Setor Tecnologia	Médica	e	Produtos	Farmacêuticos
 Informação geral Companhia	de	tecnologia	médica	e	farmacêutica	líder	em	produtos	
médicos.	A	missão	é	a	de	salvar	e	manter	vidas	de	milhões	de	pessoas,	em	todo	o	mun-
do.	As	soluções	terapêuticas	e	serviços	estão	presentes	no	Sistema	Nacional	de	Saúde,	
em ambiente hospitalar, ambulatório e domiciliário. 

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Programas integrados de captação de jovens talentos Programa	de	trainees,	
estágios	 de	 verão,	 estágios	 curriculares,	 etc.,	 que	 constituem	 ferramentas	 para	 o	
recrutamento	 interno	de	missões	estratégicas.	Neste	âmbito	 realizam-se	 também	
feiras	de	emprego	em	faculdades,	workshops,	pitch	bootcamps,	palestras,	conferên-
cias,	orientações	de	dissertação	e	competições	empresariais.

 Inspiring Fridays Sessões	de	inspiração	sobre	os	hot	topics	do	momento,	para	
ajudar os líderes a serem mais impactantes, abertos, interdependentes e autênticos, 
bem	como	estar	a	par	das	novas	formas	de	trabalho.

 Employe experience Index É	uma	ferramenta	que	auxilia	na	medição	da	identi-
dade	de	que	as	pessoas	estão	no	coração	da	empresa.	Mede-se	a	perceção	em	três	
dimensões:	iniciativa,	desenvolvimento	e	relação,	que	as	pessoas	vivem	diariamente	
nas	suas	experiências.	É	aplicado	quatro	vezes	ao	ano.

PRÁTICAS DE DESTAQUE

 Cultura de feedback Para	 além	 do	 ambiente	 informal	 e	 aberto,	 a	 cultura	 de	
feedback	é	ativamente	estimulada	através	de	variadas	práticas	entre	as	quais	se	
destacam	as	reuniões	mensais	A.C.E	(Align,	Check-in,	Execute)	entre	colaborador	e	
manager	ou,	numa	lógica	de	proximidade	e	esbatimento	das	hierarquias,	os	cof-
fee-chat	com	a	leadership	team.

 Diversidade e Inclusão Um	 “Campeão	 da	 Inclusão	 e	 Diversidade”	 é	 nomeado	
entre	os	colaboradores	para	ajudar	a	identificar	barreiras	e	implementar	ativida-
des	que	ajudem	a	acelerar	a	cultura	de	inclusão,	atualmente	com	foco	em	duas	
grandes	áreas:	a	promoção	das	mulheres	em	posições	de	liderança	e	o	apoio	aos	
colaboradores	em	início	de	carreira	(Early	Career	Professionals).
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PRÉMIOS  
SOCIAIS

DESTAQUE 
SETOR CISCO PORTUGAL

LEROY MERLINHILTON – CONRAD ALGARVE E 
DOUBLETREE BY HILTON LISBOA

CISCO PORTUGAL

MEDTRONIC PORTUGAL SAS INSTITUTE SOFTWARE
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Janssen  
Farmacêutica Portugal

Entre 100 e 500 colaboradores

AbbVie
Menos de 100 colaboradores

Pipedrive
Entre 100 e 500 colaboradores

Mars em Portugal:  
Mars Multisales Iberia e Royal Canin

Menos de 100 colaboradores

Lisbon Nearshore 
Menos de 100 colaboradores

Medtronic Portugal
Entre 100 e 500 colaboradores

5º

11º

16º

20º

6º

12º

16º

21º

7º

13º

17º

22º

2º

8º

14º

18º

23º

3º

9º

15º

19º

24º

4º

10º

15º

19º

25º

Mundipharma
Menos de 100 colaboradores

Grupo dreamMedia
Menos de 100 colaboradores

ERA Imobiliária
Mais de 1000 colaboradores

Mind Source
Entre 100 e 500 colaboradores

Tridonic Portugal
Menos de 100 colaboradores

ROFF
Mais de 1000 colaboradores

Grünenthal GBS
Menos de 100 colaboradores

MA Creative  
Production Group

Menos de 100 colaboradores

Banco Santander  
Mais de 1000 colaboradores

Groupe SEB
Menos de 100 colaboradores

Estoril Sol Digital 
Menos de 100 colaboradores

AdNovum Portugal
Menos de 100 colaboradores

Capgemini Portugal 
Entre 100 e 500 colaboradores

Cisco Portugal
Entre 100 e 500 colaboradores

DHL Express Portugal
Entre 100 e 500 colaboradores

Mercedes-Benz Financial 
Services Portugal

Menos de 100 colaboradores

Baxter Portugal
Menos de 100 colaboradores

SAS Institute Software
Menos de 100 colaboradores

Perrigo
Menos de 100 colaboradores

Webhelp Braga
Entre 100 e 500 colaboradores

Leroy Merlin
Mais de 1000 colaboradores

MELHORES 
LUGARES PARA 
TRABALHAR

2020
1º

Hilton  
Conrad Algarve e DoubleTree by Hilton Lisboa

Entre 100 e 500 colaboradores

Saiba mais em inforh.pt
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BestPractices

A
Mundipharma está pelo quarto ano conse-
cutivo entre os nomeados do “Great Place To 
Work” em Portugal. 
Sofia Ferreira, country manager da 
farmacêutica, acredita que é o am-
biente de transparência e confiança, 
com autonomia e responsabilidade 

bastante fixas no ADN organizacional, que permitem à 
Mundipharma superar os desafios num mercado feroz e 
estar entre os Best Workplaces do nosso país.

De que forma a empresa se tem empenhado em manter-se entre os melho-
res lugares para trabalhar?
A Mundipharma está presente em Portugal há cinco anos e, 
desde o início, a chave do nosso sucesso são os colaborado-
res. Acreditamos nas pessoas e no seu potencial, pelo que 
continuarmos a ser nomeados uma das melhores empresas 
para trabalhar, é um orgulho e continuaremos a lutar para 
que este reconhecimento se reflita no futuro. 

A capacidade de nos alinharmos com as pessoas, mais do 
que com os funcionários, está espelhada nas nossas práticas, 
orientadas para uma gestão flexível e adaptada à realidade 
dos colaboradores. Por exemplo, o nosso pacote de benefí-
cios apoia tanto os colaboradores que têm filhos, que bene-
ficiam de flexibilidade de horário para uma melhor gestão 
familiar, como aqueles que não têm, que podem apostar no 

seu desenvolvimento pessoal. 
Incentivamos também a ado-
ção de hábitos de vida saudá-
veis, através do financiamento 
da atividade física e da disponi-
bilização permanente de frutas 
e bebidas no escritório.

O que caracteriza a vossa cultura 
organizacional?
A melhor forma de caracteri-
zar a nossa cultura organiza-
cional é através das palavras 
ousar e diferenciar, profunda-
mente enraizadas no ADN da 
Mundipharma, sendo o nosso 
ponto de partida.

A nossa herança empresarial 
é marcada por uma visão de-
safiadora que põe em causa o 
convencional e aposta na inova-
ção. Regemo-nos por três valo-
res: espírito guerreiro, coração 
prestativo e atitude de diversão.

Quisemos ser diferentes no 
nosso modelo de negócio e 

espírito de equipa e, para tal, 
cada colaborador tem um pa-
pel ativo na definição da estra-
tégia da nossa organização. As 
nossas atividades regem-se 
por um princípio irrenunciá-
vel: a integridade.

Funcionamos segundo um 
modelo holocrático, através do 
qual os nossos colaboradores 
são convidados, sempre em 
equipa, a desenvolver projetos 
que contribuam para a estra-
tégia da empresa. Apostamos 
numa equipa com experiência 
e com capacidade de decisão 
autónoma na sua área de co-
nhecimento, sem interferência 
por parte da chefia, e confia-
mos em modelos de microges-
tão, tendo cada departamento 
ou função a sua autonomia. 

“CADA COLABORADOR 
TEM UM PAPEL ATIVO”
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M U N D I P H A R M A

Os nossos colaboradores são 
convidados, sempre em equipa, a 
desenvolver projetos que contribuam 
para a estratégia da empresa
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A iniciativa Mind Source Love é uma 
ação de reconhecimento entre pares 
que pretende envolver os talentos da 
empresa, promover a paixão de cada um 
e fomentar o espírito de camaradagem.

Mind Source Love nasceu do obje-
tivo de valorizar a prática de reco-
nhecimento dentro da organização. 
“Acreditamos que o reconhecimen-
to não é algo que se faz uma vez no 
ano, na avaliação anual de desem-

penho. Acreditamos também que o reconhecimento é 
algo que deve ser fomentado e não deve partir apenas das 
chefias”, explica Filipa Dantas, marketing & communica-
tion manager da tecnológica.

Anualmente, cada colaborador dispõe de um “Love Gift” 
para oferecer a alguém que dentro da organização teve 
um desempenho excecional que merece ser reconheci-
do. Com o “Love Gift” vem uma mensagem que justifica 
o porquê deste reconhecimento. Para a empresa, esta é a 
parte mais importante do processo, o agradecimento. O 
“Love Gift” é depois trocado por um cartão-presente Fnac, 
El Corte Inglés, Decathlon, ou outro, que o colaborador po-
derá usar livremente. Para além do “Love Gift” há ainda 
cinco badges para atribuírem aos colegas, dentro de uma 
destas categorias: hard work, understanding, availability, 
criticism, kindness. 

Esta é uma campanha que já existe desde 2013 e 
que cada vez tem maior adesão dentro da organização. 
Anualmente, são enviados, em média 75 “Love Gifts” e 
200 “Love Badges”. Para os colaboradores, esta é uma 
forma de reconhecer e de serem reconhecidos pelo seu 
desempenho através de um pequeno gesto de feedback 
positivo. “Acreditamos que este mérito deve ser visí-

RECONHECER 
PARA REFORÇAR 
O ENGAGEMENT

TESTEMUNHOS
ODETE MATOS, CONSULTORA 
• “O	Mind	Source	Love	é	uma	iniciativa	muito importante porque pode-
mos	agradecer	algo	de	uma	forma	simpática.	A	primeira	vez	que	recebi	
foi	há	quatro	anos	e	ainda	hoje	recordo	a	minha	admiração	e	alegria	
por	ter	tido	um	reconhecimento	de	uma	colega.	Desde	então	todos	os	
anos	entrego	às	pessoas	que	na	minha	opinião	se	destacaram	em	algo	
que poderá ir da disponibilidade, ajuda ou por um contributo acima do 
espetável.	Quando	“envio	um	love”	e	me	agradecem	sinto	que	com	umas	
simples	e	honestas	palavras	faço	um	colega	feliz.”	

HUGO GONÇALVES, CONSULTOR   
• “Receber	um	“MS	Love	Badge”	é	seres	reconhecido pelo trabalho, 
esforço,	dedicação	através	de	um	colega.	E	que	bom	é	sentir-se	
valorizado	dentro	da	empresa	e	equipa.	É	um	boost	para	a	motivação.	
A	vontade	de	querer	fazer	mais	e	melhor	é	renovada.	No	final	de	tudo	o	
reconhecimento pode ser trocado por produtos diversos e muito úteis! 
Sem	dúvida,	uma	forma	de	gerar	engagement	que	deve-se	manter!”	

ESTA É A PARTE 
MAIS IMPORTANTE 
DO PROCESSO: O 
AGRADECIMENTO

O

M I N D S O U R C E

vel para toda a organização, 
pelo que apresentamos um 
ranking mensal que destaca 
o Top 5 do ranking, de for-

ma a promover a visibilida-
de do reconhecimento para 
toda a empresa. Os rankings 
fomentam um ambiente 
motivador e saudavelmen-
te competitivo, motivando 
cada talento a ser melhor 
dia a dia e trabalhando os 
valores que procuramos 
promover na interação en-
tre a equipa”, sublinha Filipa 
Dantas. 
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INDEPENDENTEMENTE DA ORIGEM,  
A DECISÃO FINAL NASCE SEMPRE  
DO CONSENSO

Na AdNovum, a alocação de 
profissionais a um determinado projeto 
é feita tendo em conta os interesses 
pessoais do colaborador em termos de 
gestão e progressão de carreira.

raças a uma cultura de feedback 
regular entre o career coach e coa-
chees, os objetivos de desenvol-
vimento pessoal e de carreira dos 
profissionais desta organização são 
continuamente (re)definidos, e as 
expectativas pessoais são afinadas 

tendo em conta os desafios da evolução de carreira. Todo 
o processo de staffing pode ser acompanhado através de 
uma ferramenta interna, onde é disponibilizada a infor-
mação sobre novas oportunidades em projetos em curso 
e futuros. O pedido para mudar de projeto e/ou de tecno-
logia pode partir diretamente do próprio, ou ser proposto 
pelo career coach. Pode surgir numa conversa informal na 
copa, ou na reunião de definição dos objetivos pessoais e 
de projeto para o trimestre, semestre ou ano seguinte. In-
dependentemente da origem, a decisão final nasce sempre 
do consenso.

Com esta dinâmica, que se idealiza natural e regular, os 
colaboradores têm a possibilidade de decidir se querem 
continuar no mesmo projeto/cliente, em cuja área de ne-
gócio já desenvolveram expertise, ou se ambicionam um 
outro projeto inovador, com uma nova stack tecnológica. 
O objetivo primário desta prática é dar aos colaboradores 

G

TESTEMUNHOS
ARMÉNIO ANTUNES, SENIOR SOFTWARE ENGINEER  
•	Na	AdNovum	vejo	um	foco	constante	no	alinhamento	das	necessida-
des	de	projeto	com	os	objetivos	individuais	de	cada	pessoa.	A	alocação	
ou	realocação	de	determinada	pessoa	tem	até,	por	vezes,	como	única	
motivação,	o	seu	próprio	interesse	a	nível	tecnológico.	Nota-se	uma	
cultura	de	predisposição	geral	e	trabalho	no	sentido	de	acomodar	
este	alinhamento.	Como	career	coach,	sinto	que	realmente	me	é	dada	
a	capacidade	de	intervir	positivamente	no	percurso	profissional	dos	
meus	colegas.

MANUEL MARQUES, PROFESSIONAL SOFTWARE ENGINEER  
• Poder	trabalhar	numa	vertente	que	nos	interessa	nem	sempre	é	pos-
sível	nas	empresas	de	hoje,	sendo	que	muitas	delas	nos	formatam	para	
trabalhar	um	certo	tema	ou	tecnologia.	Na	AdNovum	isso	não	se	reflete.	
Como	experiência	pessoal,	pedi	para	mudar	de	projeto	para	trabalhar	
com	algo	mais	recente	e	desafiante	que	o	projeto	onde	estava	na	altura,	
e	desde	aí	que	só	tenho	recebido	desafios	aliciantes	e	tenho	tido	o	
privilégio	de	trabalhar	com	tecnologias	recentes.

o poder de exercerem uma 
autonomia responsável e pro-
fissional, mantendo os seus 

conhecimentos atualizados 
e alimentando a curiosidade 
por novas tecnologias. 

CADA CARREIRA É UM PROJETO 
EM DESENVOLVIMENTO

A D N O V U M
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C

CUIDAR DE UMA  
ORGANIZAÇÃO SAUDÁVEL

A preocupação com o bem-estar 
dos colaboradores é um assunto de 
maior importância no Groupe SEB. 
A organização criou por isso o “Mens 
Sana in Corpore Sano”, um projeto para 
incentivar um estilo de vida mais ativo 
e saudável.  

om 61 colaboradores em Portugal, a 
empresa de pequenos eletrodomés-
ticos faz uma aposta clara na saúde 
e bem-estar dos profissionais, rea-
lizando diversas iniciativas ao longo 
dos anos. “Acreditamos que promover 
uma cultura de saúde e bem-estar 

contribui de forma significativa para o aumento dos níveis 
de saúde, satisfação e motivação dos nossos colaboradores, 
ao mesmo tempo que reforça o espírito de grupo, promove o 
convívio, a comunicação e um ambiente de trabalho positivo”, 
refere Linda Pereira, HR manager do Groupe SEB.

Entre as ações levadas a cabo, conta-se a atribuição de se-
guro de saúde com possível extensão ao agregado familiar, e 
seguro de vida; a realização de diversos protocolos que permi-
tam obter condições financeiras vantajosas ou facilitar o dia 
a dia dos colaboradores (como o protocolo com um ginásio, 
para incentivar o exercício físico, e com um grupo de farmá-
cias, para a entrega de medicamentos nas instalações da em-
presa); a promoção de diversas atividades, como a realização 

de exames médicos anuais, 
rastreios de saúde, campanhas 
de vacinação contra a gripe, 
workshops de nutrição ou lan-
ches temáticos; e ainda a rea-
lização de várias ações de sen-
sibilização, através de palestras 
com especialistas. 

Para garantir o bem-estar 
emocional dos colaboradores, 
através do equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional, 
a empresa facilita também 

o apoio à família em caso de 
doença, ou outro momento 
importante da vida familiar, e 
proporciona experiências que 
permitam envolver a família 
na vida profissional, como a 
celebração do Dia da Criança, 
caminhadas em família ou vi-
sitas ao escritório. Para além 
disso, o Groupe SEB reforçou 
ainda a possibilidade de os 
colaboradores trabalharem a 
partir de casa. 

TESTEMUNHOS
CLARISSE FERNANDES,  
FIELD TRADE MARKETING 
• “A	empresa	valoriza	o	meu	principal	papel:	o	de	mãe,	permitindo-me	sem-
pre	uma	grande	autonomia	na	gestão	do	tempo	para	apoio	a	família.	Tudo	é	
pensado	para	que	possamos	ter	os	melhores	benefícios	e,	quando	as	nossas	
crianças	são	lembradas	no	Dia	da	Criança,	ficamos	de	coração	cheio.

PEDRO CUNHA,  
NATIONAL KEY ACCOUNT 
•	Como	orgulhoso	colaborador	do	Groupe	SEB	Portugal,	sei	que	a	conso-
lidação	da	liderança	de	mercado	é	o	principal	objetivo	de	todos,	mas	a	
prioridade	é,	e	sempre	será,	o	bem-estar	dos	seus	colaboradores	e	onde	
as	idiossincrasias	de	cada	um	são	respeitadas	e	tidas	em	consideração.	

G R O U P E  S E B
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O melhor ambiente de trabalho
só se consegue com a melhor equipa.

+ 34.000
colaboradores

41 fábricas
a nível mundial

12 produtos vendidos
a cada segundo

350 milhões de produtos 
vendidos anualmente em 
mais de 150 países
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U

MAXIMIZAR O DESEMPENHO 
INDIVIDUAL PARA O 
CRESCIMENTO COMUM 

Com o objetivo de promover uma 
cultura de feedback contínuo, a Baxter 
Portugal substituiu as avaliações de 
performance de desempenho pela 
prática A.C.E (Align, Check-in, Execute).

m dos objetivos de recursos hu-
manos da empresa é o de ajudar a 
construir um pipeline de talento, 
com a atração, aposta e desenvolvi-
mento dos recursos certos. “Tal, sa-
bemos, só é possível se promover-
mos o crescimento do colaborador 

numa perspetiva global e ao longo da sua carreira”, afirma 
Áurea Malainho Araújo, HR manager da farmacêutica. 
Para tal, a Baxter Portugal tem apostado na comunicação 
transparente como um dos pilares de toda a estratégia de 
RH. “Queremos que todos se sintam totalmente confortá-
veis para partilhar, informal e abertamente, todos os as-
suntos que possam gerar preocupação, seja com manager 
direto, ou com qualquer elemento da equipa de direção”, 
refere a responsável.

Neste sentido, em 2017, a organização deu início a uma 
nova prática denominada A.C.E (Align, Check-in, Execute, 
na sigla em inglês), e que veio substituir as anteriores ava-

liações de performance de 
desempenho. O A.C.E surge 
com o propósito de maximi-
zar o desempenho e o desen-
volvimento dos colaborado-
res através de uma cultura de 
feedback contínuo. Do A.C.E 
fazem parte, pelo menos, 
uma reunião mensal, centra-
da na troca de feedback cons-
trutivo, relevante e oportuno 
entre manager e colaborador. 
Não se pretende que esta 
reunião seja alongada nem 
que exija preparação demo-
rada, já que deve focar-se, 
simplesmente, na resposta 
a questões como “O que está 
a correr bem?”; “O que não 
está a correr bem?”; “Quais 
são os obstáculos?”. Esta 
breve reflexão conjunta visa 
trabalhar em dois vetores 
muito concretos: objetivos e 
expectativas de desempenho 
e objetivos e expectativas 

de desenvolvimento. Este é, 
por excelência, o momento 
em que se discutem as as-
pirações de carreiras e se 
definem e acompanham os 
objetivos de desenvolvimen-
to a curto e longo prazo. “A 
experiência com o A.C.E na 
Baxter têm-nos revelado que 
são momentos importantes 
para calibrar o alinhamen-
to estratégico e identificar 
os aspetos que precisam de 
ser corrigidos ou melhora-
dos”, acredita Áurea Malai-
nho Araújo. Nesta cultura de 
feedback, em que a melhoria 
contínua é um objetivo, ferra-
mentas como os inquéritos 
internos são igualmente úteis 
para monitorizar os níveis de 
satisfação e de envolvimento 
dos colaboradores e, median-
te estes resultados, criar pla-
nos de ação consistentes e, 
sobretudo, alinhados com as 

B A X T E R
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TESTEMUNHOS
RITA DIAS,  
SALES REPRESENTATIVE NUTRITION 
•	Trabalho	na	Baxter	há	13	anos.	Durante	este	período,	
fui	mãe	por	duas	vezes.	Sinto	que	foram	13	anos	de	
crescimento	profissional	e	pessoal	muito	enriquecedor.	A	
Baxter	proporciona	um	ambiente	de	trabalho	desafiante	
e	gratificante.	É	com	muito	orgulho	que	o	meu	apelido	se	
transformou	em	Baxter	no	telefone	de	muitas	pessoas.

CARLA ANJOS,  
TS FRONT & BACK OFFICE ADMIN 
• Há	muito	que	considero	a	Baxter,	globalmente,	como	um	
dos Best Workplace com todas as suas iniciativas de apoio ao 
colaborador	e	família. 
Localmente,	aqui	em	Portugal	–	e	no	meu	caso	em	concreto	
–	tive	a	prova	disso:	não	só	quando	fui	confrontada	com	

um	problema	grave	de	saúde	que	me	levou	a	uma	“baixa”	
prolongada,	durante	a	qual	me	foi	dado	apoio	incondicional	
por	parte	do	departamento	de	RH,	como	também	numa	dada	
altura	em	que		me	deparei	com	dificuldades	de	deslocação	
por	um	período	de	tempo	alargado,	durante	o	qual	que	me	foi	
permitido,	pela	minha	chefia	direta,	trabalhar	remotamente	
a	partir	de	casa,	o	que	facilitou	imensamente	a	continuidade	
do	meu	trabalho	e,	em	simultâneo,	a	resolução	da	minha	
questão	particular.	 
Tudo	o	que	anteriormente	referi	aliado	à	regozijante	realida-
de de saber que trabalhamos todos com o mesmo objetivo 
e que cada atividade que desempenhamos está a ajudar “lá 
longe”	uma	pessoa,	um	doente…	deixa-me	feliz	por	trabalhar	
nesta	empresa.	Ainda	ontem	ajudámos	uma	criança	que	es-
tava em ambiente de cuidados intensivos num dos hospitais 
da	capital	–	e	é	por	isto	que	quero	cá	estar	amanhã,	e	depois,	
e	depois…		pois	há	alguém	que	precisa	de	mim,	de	nós!

necessidades reais de todos. 
Na mesma lógica de pro-

ximidade e esbatimento das 
hierarquias, os coffee-chat 
com a leadership team já são 
uma prática instituída. De 
acordo com a responsável, 
“as práticas internas têm sido 
potenciadoras do desenvolvi-
mento pessoal, o que se têm 
refletido, ao longo dos últi-
mos anos, na “exportação” 
consistente de talentos. Hoje, 
vários colaboradores da Bax-
ter nas áreas de marketing e 
business development, cus-
tomer service e supply chain 
assumem funções regionais, 
muitas delas exercidas a par-
tir de Portugal.” 
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Fundada por profissionais de vendas 
experientes, a Pipedrive surgiu em 
2010 na Estónia e é uma das empresas 
de SaaS em cloud de mais rápido 
crescimento em todo o mundo, tendo 
angariado cerca de 90 milhões de euros 
em financiamento de investidores.

ossui mais de 600 colaboradores 
distribuídos por vários escritórios 
internacionais situados na Estónia, 
em Portugal, no Reino Unido, nos 
EUA, na República Checa e, na sua 
mais recente aquisição, Mailigen, na 
Letónia. Foi em 2017 que a Pipedri-

ve decidiu expandir novamente as suas operações, tendo 
optado por abrir um novo escritório em Lisboa. Atualmente 
contam com mais de 130 colaboradores, de 12 nacionali-
dades diferentes, que contribuem diariamente para o su-
cesso da Pipedrive nas áreas de Engenharia, Produto, Cus-
tomer Support e Sales.

Na Pipedrive defende-se que o sucesso de qualquer or-
ganização reside nas pessoas e, tendo em conta que o Ser 
Humano passa, no mínimo, 1/3 da vida a trabalhar, pode 
compreender-se a importância e necessidade de entregar 
a melhor employee experience possível. Por esse motivo, a 
Pipedrive privilegia uma cultura centrada no indivíduo, de-
senvolvendo práticas humanizadas de atração e gestão de 
talento. “Como se materializa afinal o employee experience 
na Pipedrive?” Os atributos associados ao ambiente físico 
e cultural contribuem positivamente para uma experiência 
de bem-estar, engagement e felicidade dos colaboradores.

No que diz respeito ao ambiente físico, privilegiam 

PESSOAS:  
A BASE PARA  
O SUCESSO

P

POR

Aline Menezes
People & Culture Manager 
Site Leader Pipedrive 
(Adaptado)

O AMBIENTE 
CULTURAL É, 
PROVAVELMENTE, 
AQUELE QUE 
MAIS INFLUENCIA 
POSITIVAMENTE A 
JORNADA DE UM 
COLABORADOR 
NUMA 
ORGANIZAÇÃO
espaços confortáveis, fun-
cionais e contemporâneos 
pois acreditam na influência 
direta destes na criativida-
de e produtividade dos seus 
colaboradores podendo, en-
tão, optar por trabalhar nas 
boomerang shape standing 
desks, na copa ou nos puffs 

existentes no escritório. 
Os colaboradores dispõem 

de zonas comuns e espa-
ços de lazer que convidam à 
descontração e socialização 
entre colegas, sem esquecer 
a disponibilização diária de 
fruta fresca, snacks saudáveis, 
água/café, etc. O auditório em 
espaço aberto é, como apeli-
dam os próprios, o coração do 
escritório e local privilegiado 
para a realização de meetups 
e das habituais Monthly Up-
dates conduzidas por um dos 
fundadores – Timo Rein.

O ambiente cultural é, pro-
vavelmente, aquele que mais 
influencia positivamente a jor-
nada de um colaborador numa 
organização. Tendo por base 
os 6 valores fundamentais da 
Pipedrive - Be internally dri-
ven, reach for greatness, be 
teachable, put the team first, 
no excuses e don’t ruin other 
people’s days – é evidente que 

P I P E D R I V E
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BUILT FOR SALESPEOPLE BY SALESPEOPLE
A sales CRM built for minimum input and maximum output.
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os mesmos estão presentes na 
forma como recrutam, contra-
tam, acolhem novos colabora-
dores, gerem e desenvolvem 
talento. A título de exemplo, 
aquando do recrutamento e 
seleção, vários são os elemen-
tos incluídos no processo, de 
forma a avaliar cuidadosa-
mente o perfil do candidato 
sendo que as soft skills e o fit 
cultural são determinantes na 
decisão de contratação. A em-
presa presta particular aten-
ção ao momento de onboar-
ding, dedicando por norma 2 
semanas ao processo de aco-
lhimento em que os new joi-
ners são convidados a conhe-
cer a história da empresa, as 
funcionalidades do produto e 

a adquirirem know-how espe-
cífico da área que vão integrar.

Por outro lado, são também 
adeptos de modelos de traba-
lho flexíveis que acabam por 
corresponder às expectativas 
das novas gerações que pre-
ferem trabalhar por objecti-
vos, em casa ou no escritório, 
e que tendem a rejeitar uma 
cultura de presentismo e um 
horário das 9h às 18h. Na 
Pipedrive, não se considera 
o equilíbrio trabalho-família 
como um benefício atribuído 
aos colaboradores mas como 
parte intrínseca da cultu-
ra. Algumas das práticas da 
empresa incluem: atribuição 
de dias de férias adicionais; 
na abertura do ano escolar, 

incentivo aos pais a acompa-
nharem os seus filhos atri-
buindo dispensa no período 
da manhã; formação cons-
tante em áreas como mind-
fulness, burnout e gestão de 
stress; compensação finan-
ceira aquando do nascimento 
de um filho e/ou casamento 
como forma de assinalar oca-
siões importantes.

“Quando questionamos os 
colaboradores sobre o que 
mais valorizam na Pipedri-
ve, a resposta é universal: 
as pessoas. E é por elas que 
promovemos a melhor cul-
tura organizacional possí-
vel”, remata Aline Menezes, 
People & Culture Manager - 
Site Leader da empresa. 
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Capgemini, multinacional que está 
entre os maiores fornecedores de 
serviços de consultoria, tecnologia 
e outsourcing do mundo tem vindo 
a implementar uma serie de novas 
politicas de recursos humanos en-
tre as quais uma política de osculta-

ção dos seus colaboradores e práticas de trabalho remoto.

RHmagazine: Qual a prática que explica estarem nos finalistas do 
Great Place To Work ?
Catarina Conceição da Silva, DRH da Capgemini: A Cap-
gemini Portugal tem vindo a desenvolver um conjunto 
de práticas “employee-centric” que se distinguem por 
colocarem as nossas pessoas no centro da tomada de 
decisão. Essas práticas passam, por exemplo, pela im-
plementação do Pulse, um questionário mensal para 
colaboradores que mede a pulsação da nossa empresa. 
O Pulse é nosso canal principal de comunicação interna 
com colaboradores que permite, de forma anónima, dar 
feedback à Administração, Practice Managers e Recursos 
Humanos sobre as diferentes categorias que compõem a 
nossa cultura organizacional.

Outra das medidas críticas passa pela oportunidade 
dada aos colaboradores de poderem tomar o Pequeno-
-almoço com a Administradora-Delegada. Nestes pe-
quenos-almoços, têm a oportunidade de partilhar o que 
fariam de diferente caso tivessem a sua função, assim 
como identificarem áreas positivas ou de melhoria na 
gestão do seu trabalho e com impacto na sua motivação. 

Desde há algum tempo, e com bastante sucesso, im-
plementámos uma Política de Trabalho Remoto. Dado 
que grande parte dos nossos colaboradores têm já opor-
tunidade de trabalhar em projetos internacionais cujo 
foco é a responsabilidade e autonomia, ao invés de con-
trole e centralização, tratou-se apenas de dar robustez 

VALORIZAÇÃO DA CARREIRA  
DO COLABORADOR EM TODAS 
AS SUAS VERTENTES

A
a uma prática que já existia, 
embora de forma informal. 

Qual foi o objetivo de criação des-
sas práticas?
As práticas que menciona-
mos foram apenas alguns 
dos alicerces da mudança 
a que assistimos em 2019 
na Capgemini Portugal. O 
intuito de todas foi, princi-
palmente, dar ênfase a te-
máticas que promovem um 
ambiente saudável, de bem-
-estar, de desenvolvimento e 
motivação dos nossos cola-
boradores. 

A Capgemini encontra-se 
em crescimento e acredita-
mos que, em conjunto com a 
aposta no desenvolvimento 
e motivação dos nossos co-
laboradores, conseguiremos 
alcançar os objetivos a que 
nos propomos, tanto indivi-
dualmente como em grupo.  
Com o Pulse pretendemos 
ouvir a voz dos nossos cola-
boradores, e assim, imple-
mentar medidas que façam 
a diferença. Os Pequenos-
-almoços têm como objetivo 
a criação de um espaço que 
permita o reconhecimento 
do trabalho desenvolvido e 
recolha de feedback face-

-to-face com quem tem o 
poder de decisão imedia-
to. O Remote Work foca-se, 
principalmente, no equilí-
brio trabalho-família, porque 
reconhecemos que a famí-
lia é uma parte importante 
na vida de todos e porque 
confiamos na manutenção 
de entregas com qualidade, 
quer para nós, quer para os 
nossos clientes.

De que forma foi pensada e desen-
volvida a prática? E escolhidas as 
diferentes atividades?
O Pulse é um questionário 
online mensal, que promove 
o diálogo sobre as temáticas 
que envolvem e influenciam 
a motivação dos colaborado-



71

Saiba mais em inforh.pt

res com as diferentes chefias. 
Cada Manager tem acesso às 
respostas do Pulse, de forma 
anónima, pelo que o colabo-
rador está sempre protegido. 
Cada membro da Adminis-
tração tem acesso à sua área 
de negócio, conseguindo ver 
o Engagement score geral, 
assim como, a pontuação de 
cada impulsionador de moti-
vação (Driver) e comentários 
a cada questão. 

O Engagement é medido 
por 14 Drivers e são eles – 
Realização, Recompensa, 
Autonomia, Liberdade de 
Expressão, Definição de Ob-
jetivos, Crescimento, Apoio 
da Gestão, Trabalho com sig-
nificado, Fit Organizacional, 

Relacionamento com os Co-
legas, Reconhecimento, Es-
tratégia e Carga de Trabalho. 
Cada Driver é constituído por 
questões relacionadas com a 
temática, que são modifica-
das mensalmente, de forma 
a podermos analisar a evo-
lução das respostas ao longo 
do tempo. A possibilidade 
de cada colaborador poder 
dar um score a cada um dos 
drivers e ainda adicionar 
comentários, com possibili-
dade de resposta na própria 
aplicação, constituiu uma vi-
ragem na forma como se dá 
e recebe feedback na Capge-
mini Portugal.

Sabemos também que a 
progressão na carreira dos 

nossos colaboradores não é 
apenas uma conquista indi-
vidual, mas também orga-
nizacional e, por isso, con-
vidamos os colaboradores 
elegíveis para o “Managing 
Breakfast”. O evento é sema-
nal, e com maior incidência 
nas alturas de promoções. 
Neste ambiente privado são 
incentivados o debate e a co-
municação transparente. 

O Trabalho Remoto apli-
ca-se à grande maioria das 
nossas pessoas, embora 
reconheçamos que colabo-
radores mais jovens e ao 
abrigo do nosso programa de 
Trainees, necessitem de um 
maior acompanhamento no 
escritório. Temos uma plata-
forma em RH que permite a 
cada um dos colaboradores 
informar sobre a decisão de 
trabalho remoto, desde que o 
projeto assim o permita.

CRISTINA RODRIGUES, 
CEO DA CAPGEMINI PORTUGAL “A NOSSA EMPLOYEE VALUE  
PROPOSITION, É HOJE MUITO MAIS ATRAENTE E COMPETITIVA”  
• Os	mercados	estão	mais	competitivos	do	que	nunca	e	todas	as	empresas,	
tecnológicas	ou	não,	tentam	ser	criativas	quanto	às	suas	políticas	de	recur-
sos	humanos	para	conseguirem	atrair	o	máximo	de	talento.	
O	que	estamos	a	fazer	na	Capgemini	é,	basicamente,	aprimorar	a	nossa	
identidade,	aquela	que	nos	diferencia,	que	nos	distingue	e,	principalmente,	
que	nos	caracteriza	e	define.	Acreditamos	que	é	esta	ligação,	entre	os	
valores	individuais	com	os	corporativos	que	nos	ajuda	a	criar	soluções	que	
nos	permitem	atrair	o	talento	que	precisamos,	mas	também	a	manter	o	que	
já temos e a desenvolvê-lo. 
As medidas que temos vindo a implementar ajudam-nos neste caminho 
porque	valorizam	sobretudo	o	colaborador	na	sua	carreira,	em	todas	as	
vertentes	(técnica,	funcional,	comportamental,	de	gestão)	e	na	exploração	
de	cenários	alternativos	de	aprendizagem.	Estamos	focados	na	forma	
como	encaramos,	por	exemplo,	o	processo	de	auscultação	dos	nossos	
colaboradores	e	o	plano	de	ação	que	definimos	é,	sem	dúvida,	parte	fulcral	
do	sucesso.	Não	interessa	ouvir,	se	não	temos	interesse	em	agir.	É	certo	que	
temos ainda um vasto caminho a percorrer, mas a nossa employee value 
proposition,	é	hoje	muito	mais	atraente	e	competitiva	e	dá-nos	a	certeza	
que estamos no caminho de um Great Place to Work!

Qual o impacto da mesma no con-
texto organizacional? 
O impacto sente-se, tanto na 
motivação dos colaborado-
res, como no bem-estar e na 
confiança que depositam na 
Capgemini Portugal. 

A avaliação mensal que 
os nossos colaboradores 
fazem expressa o impacto 
positivo destas iniciativas. O 
Engagement Score da nossa 
empresa tem aumentado e 
a attrition reduzido, pelo que 
não poderíamos estar mais 
satisfeitos. Há ainda muito 
trabalho a desenvolver, mas 
estou certa que, com a cola-
boração de todos, continua-
remos sempre a melhorar.

O ambiente em que nos 
encontramos hoje em dia é 
sentido como um local de 
cooperação e entreajuda, 
algo que nos caracteriza cada 
vez mais. 
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Considerada pela 1.ª vez um Best 
WorkplaceTM, a dreamMedia é uma 
empresa que trabalha no setor da 
publicidade exterior.

m Portugal, está presente nos 18 dis-
tritos e em mais de 170 municípios, 
tendo como clientes algumas das 
maiores marcas nacionais e inter-
nacionais com presença no país de 
produtos e serviços.

Como é composta a empresa ao nível de RH? 
A dreamMedia é bastante heterogénea ao nível dos recur-
sos humanos, sendo multidisciplinar e diversificada. Temos 
um conceito único em relação às empresas concorrentes: 
pautamo-nos pela total autonomia. Temos profissionais 
com funções muito distintas, desde serralheiros e pintores 
a arquitectos e designers. 

A acrescer a esta complexidade de competências, a em-

“PROMOVEMOS UNIÃO 
E SENTIMENTO DE 
PERTENÇA”

D R E A M M E D I A

presa teve um crescimento 
enorme nos últimos anos. Se 
em 2016 a nossa equipa inte-
grava cerca de 30 colaborado-
res, ao dia de hoje temos 96. 
Não podemos negar que este 
aumento rápido nos trouxe al-
gumas “dores de crescimento”, 
mas, ao mantermos uma polí-
tica de “porta aberta”, fazemos 

FAZEMOS 
COM QUE OS 
TRABALHADORES 
SE SINTAM 
RESPEITADOS E 
OUVIDOS

com que os trabalhadores se 
sintam respeitados e ouvidos. 

Não é muito comum encontrar em-
presas da área da publicidade e 
marketing neste tipo de rankings. O 
que diferencia a dreamMedia como 
local de trabalho? 
Pode parecer cliché, mas pro-
movemos a união e o senti-
mento de pertença, como se de 
uma família se tratasse. Somos 
muito focados nas pessoas. O 
trabalhador é uma prioridade.

Levamos a cabo diversas 
iniciativas que pretendem 
criar boas memórias. Celebra-
mos várias efemérides como o 
Dia dos Namorados, o Dia da 
Mulher, o Magusto e o Natal. 
Promovemos encontros fora 
de portas, temos eventos onde 
reunimos as famílias e realiza-
mos pelo menos dois eventos 
de teambuilding anuais.

Além disso, apostamos em 
criar parcerias que pretendem 
dar mais valias aos trabalhado-
res, sejam estas ligadas à saú-
de como ao lazer, com acordos 
celebrados com óticas, giná-
sios, clubes desportivos, even-
tos sociais, entre outros. 

Somos uma empresa com 
quase uma centena de tra-
balhadores e não podemos 
descurar a comunicação in-
terna. Promover o bom rela-
cionamento e entendimento 
entre colegas e, até mesmo, 
interdepartamental, faz com 
que haja união e se reforce o 
espírito de equipa. Sabemos 
que os objetivos são para 
cumprir como um todo, há 
um barco onde se rema no 
mesmo sentido. Talvez esteja 
aí o segredo do nosso suces-
so e crescimento! 

ENTREVISTA

Carla Silva
DRH da dreamMedia
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PAIXÃO PELO
O QUE SOMOS
E PELO QUE
FAZEMOS
A nossa Missão é dar vida às marcas, impactando a
sociedade em cada campanha que montamos.
 
Líderes nacionais em outdoors, a dreamMedia está
no mercado há 14 anos e dispõe de soluções 360º
para campanhas publicitárias.

Dos meios estáticos à ativação da marca passando
pelo roadshow, somos 100% autónomos e utilizamos
apenas meios próprios, oferecendo aos nossos
clientes um serviço chave na mão.
 
Concretizamos sonhos, potenciamos negócios,
anunciamos grandes conquistas!

DAMOS VIDA À SUA MARCA
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A Altran Portugal tem realizado 
diversas iniciativas com o intuito de 
causar um impacto positivo, quer no 
universo de colaboradores da empresa, 
quer na sociedade.

om mais de 2500 profissionais no 
nosso país, distribuídos por escri-
tórios no Porto, Lisboa e Fundão, a 
Altran Portugal está a levar a cabo a 
implementação de um plano estraté-
gico de responsabilidade social com 
foco em duas áreas de intervenção: 

diversidade e inclusão, e sustentabilidade ambiental. No âm-
bito do primeiro eixo, a empresa de consultoria e engenha-
ria tem realizado diversas ações, entre as quais a campanha 
#WeAreAltran, uma iniciativa lançada no início deste ano e 
que visou promover a diversidade cultural, étnica, religiosa, 
etária, de género, status civil, orientação sexual e necessida-
des especiais. 

A empresa tem procurado assim celebrar a diversidade dos 
seus recursos humanos, “ao reforçar que cada colaborador é 
único e que é na diferença – raça, étnia, género, orientação 
sexual, idade, habilidades físicas, crenças religiosas ou outras 
ideologias – que cada ser humano encontra os laços que os 
ligam e que acrescentam valor ao que a companhia ambicio-
na construir todos os dias”, explica Ricardo Machado, DRH da 
Altran Portugal. 

Ao longo do ano passado, tem sido várias as iniciativas de 
RH que a Altran Portugal tem desenvolvido com o intuito de 
causar um impacto positivo quer no universo de colaborado-
res Altran, quer na sociedade, nomeadamente: promoção de 
ações em conjunto com entidades parceiras que promovem a 

DIVERSIDADE  
E INCLUSÃO  
COMO IMAGEM 
DE MARCA

integração de pessoas com de-
ficiências motoras; integração 
de estudantes do ensino se-
cundário com baixas condições 
económicas, integrando-os 
em estágios curriculares, ten-
do em vista a sua capacitação 
com competências técnicas, 
relacionais e organizacionais 

e facilitando a sua entrada no 
mercado de trabalho; formação 
gratuita de língua portuguesa 
para todos os colaboradores e 
respetivos familiares que não 
sejam portugueses; criação 
de uma equipa especializada 
na integração de estrangeiros, 
acompanhando-os em todo o 
processo de imigração e facili-
tando o contacto com embaixa-
das e o Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras (SEF); realização 
de eventos internos trimes-
trais com o intuito de partilhar 
diferentes culturas e hábitos 
entre os colaboradores Altran; 
e realização do evento anual Ig-
nite Your Future, que tem como 
objetivo motivar estudantes do 
ensino preparatório e secundá-
rio a escolher uma carreira na 
área da engenharia. 

A ALTRAN 
PORTUGAL TEM 
PROCURADO 
CELEBRAR A 
DIVERSIDADE DOS 
SEUS RECURSOS 
HUMANOS

A LT R A N
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LibrisClub76

CEO da multinacional portuguesa 
PHC Software, Ricardo Parreira, 
revela neste que é o seu primeiro 
livro as muitas práticas de sucesso 
da empresa. Ao longo de nove ca-
pítulos, o líder explica aquilo que, 
segundo o próprio, gostava de ter 

aprendido na faculdade, mas que foi aprendendo com a 
experiência na prática. “A gestão é acima de tudo uma 
ciência prática que pode ser aprendida através do erro ou 
pela partilha de conhecimento da experiência”, afirma o 
autor na introdução da obra.

Este é um livro a pensar nos gestores portugueses, com 
exemplos práticos, baseados em conhecimento de gestão 
comprovados e que podem ser facilmente aplicados no te-
cido empresarial português “Este é o livro que gostava de 
ter lido quando comecei a empresa e que evitava muitos 
erros que fui cometendo”, refere o executivo.

O

GESTÃO DESCONTRAÍDA,  
MAS PROFISSIONAL

 Nesta obra, o desenvolvimento ao lon-
go da vida é abordado em função de três 
temáticas: aprendizagem ao longo da 
vida; vunerabilidade e bem-estar; e in-
clusão ao longo da vida. “Na	«sociedade	
do	 conhecimento»	 dos	 nossos	 dias,	 onde	
abunda	a	informação	e	se	apela	as	destre-
zas	cognitivas	na	sua	seleção	e	manusea-
mento,	a	aprendizagem	ao	longo	da	vida,	o	
bem-estar	e	a	inclusão	ganham	relevância	
na	abordagem	ao	desenvolvimento	ao	lon-
go	 da	 vida”,	 pode	 ler-se	 no	 resumo	desta	

DESENVOLVIMENTO AO LONGO DA VIDA  
APRENDIZAGEM, BEM-ESTAR E INCLUSÃO

obra,	 que	 conta	 com	 várias	 intervenções,	
casos	 e	 especificidades,	 escritos	 em	 por-
tuguês	e	inglês.
O	 livro	surge	da	confluência	de	contributos	
vindos	de	três	projetos	ENABLIN+	(Leonardo	
Da	Vinci),	Cognition	&	Inclusion	(ERASMUS+)	e	
LLL-HUB	(Lifelong	Learning	Programm)	e	da	I	
Conferência	Europeia	em	Life	Long	Learning,	
organizada	 pela	Universidade	 de	 Évora,	 em	
parceria	 com	 a	 Rede	 Nacional	 PT	 Learning	
Working	Group,	da	qual	a	Associação	Portu-
guesa	de	Gestão	de	Pessoas	é	membro.

MARÇO ABRIL  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  

Toda a obra é uma viagem 
de gestão para os profissio-
nais que procuram exemplos 
para melhorar as suas em-
presas e divide-se em três 
partes: a gestão do próprio 
indivíduo, a gestão da equipa 
e a gestão da empresa.

Note-se que a PHC Soft-
ware, que nasceu há três dé-
cadas pela mão de dois ami-
gos de faculdade, é hoje uma 
multinacional que bate recor-
des de venda e que tem sido 
distinguida e ganho prémios 
pelas suas boas práticas. 

Autor • Ricardo Parreira
Editora • Actual Editora

Coordenação • Adelinda Candeias
Editora • Universidade de Évora



+351 21 346 7038 info.pt@wobi.com wobi.com/wbf-madrid

Madrid –
Bogotá – 
Lima – 
London –
Miami –
México –
Milano –
New York –
Sydney –    

THE INCREDIBLE

Seth            
  Godin  
Um dos mais 
influentes pensadores 
de negócios do 
século XXI

wobi.com/wbf-madrid

17&
Novembro 2020

IFEMA Palacio Municipal 

18

Seth Godin
Management

Daniel Lamarre
Creatividade

Ram Charan
Estratégia

Don Tapscott
Inovação

Dave Ulrich
Liderança

Ann Handley   
Marketing

Marshall Goldsmith
Gestão da mudança

Mónica Flores
Talento

UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA 
DE PENSADORES, LÍDERES E 
TRANSFORMADORES

World Business Forum, o Congresso de Management mais importante 
da Europa, reúne milhares de executivos de negócios para uma experiência 

única de aprendizagem, inspiração e networking.

 Compre já os bilhetes para a equipa de gestão da sua empresa

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Provider do Mês

MARÇO ABRIL  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  

78

Numa altura em que se procura rapidez, 
eficiência e eficácia nos serviços, a 
EasyVista é uma empresa que trabalha 
na automatização de processos.

xistente há mais de vinte anos, e pre-
sente em Portugal há doze, esta é uma 
organização orientada para o desen-
volvimento de software. Até 2012, os 
processos geridos eram apenas na 
área de IT, mas, a partir dessa altura, 
a desafio dos próprios clientes passa-

ram a trabalhar outro tipo de processos. Fruto deste contex-
to, e apesar de não ser e não almejar ser uma ferramenta de 
gestão de RH, a EasyVista sentiu a existência de um gap nas 
ferramentas de recursos humanos, entre os fornecedores de 
serviços e os utilizadores finais. “A existência de vários soft-
wares e da comunicação com os RH e dos RH para a restante 
organização ser feita via email, na grande maioria das vezes, 
cria entraves não só no aumento do erro humano como tam-

E

GANHAR 
TEMPO PARA 
O ESSENCIAL

E A S Y V I S T A

bém na própria execução do 
que são as verdadeiras tarefas 
de recursos humanos: a co-
munidade da organização e os 
seus colaboradores”, explica 
Paulo Magalhães, vice-presi-
dente da EasyVista para o Sul 
da Europa.

Para solucionar essa ques-
tão, a EasyVista pretende au-
tomatizar processos rotinei-
ros e recorrentes de modo a 
permitir aos RH exercerem 
outro tipo de funções. A solu-
ção apresentada passa pela 
implementação do Software 
EV em que se gere essa re-
lação rotineira entre quem 
pede e quem fornece serviços. 
Este software tem duas fer-
ramentas base: o EV Service 
Manager (que permite a ges-
tão de todos estes processos 
através de uma interface que 

pode ser acedida pelo cliente 
via telemóvel, computador ou 
chatbot) e o EV Self Help (uma 
base de conhecimento para 
autonomizar os utilizadores 
nos seus pedidos e forneci-
mentos de serviços necessá-
rios).“O Software EV não pre-
tende nem substituir pessoas, 
nem substituir ferramentas 
– sendo que é completamente 
compatível com os softwares 
RH –, pretende sim libertar 
espaço para que se diminua o 
tempo em funções que podem 
e devem ser automatizadas”, 
avança o responsável.

Hoje a empresa conta já 
com clientes de renome e 
mantém o foco nas organi-
zações com mais de dois mil 
colaboradores para que o in-
vestimento tenha retorno e se 
sustente a ele próprio. 

 Empresa EasyVista
 Morada Rua	Tierno	Galvan,	Amoreiras,	Torre	3,	10º,	1070-274	Lisboa
 Telefone +351	218	051	321
 Site www.easyvista.com
 Soluções para RH EV	Service	Manager	e	EV	Self	Help



NÃO TEMOS PALAVRAS SUFICIENTES PARA AGRADECER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DA 
FRENTE DA BATALHA CONTRA O COVID-19. DA EQUIPA DO IIRH, O NOSSO OBRIGADO! #MOVIMENTOPAGINAEMBRANCO
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TEMÁTICAS

Especial

2020
FÓRUM RH 

ORGANIZAÇÃO 

PATROCINADORES PREMIUM

PATROCINADORES

• Como	fazer	com	que	a	sua	
equipa encontre um propósito 
maior

• Como um líder pode ajudar no 
sucesso do seu colaborador? 
Desenvolver o poder positivo 
da	influência.	Gerar	relações	de	
confiança	e	partilha	através	de	
planos	futuros.

• Experiência	do	colaborador:	
sabe o que querem realmente os 
seus colaboradores? 

• Que	valores	procuram	na	
organização?	Como	conseguir	
o	melhor	“fit	cultural”?	Como	
promover	o	engagement	e	
satisfação	dos	colaboradores	
através	da	cultura	e	
transformação	digital?	Como	as	

CONCEITO

tecnologias	os	podem	ajudar?		

• A	importância	da	flexibilidade,	
personalização	e	comunicação	
das	estratégias	de	compensação	
e	benefícios

• Inclusão	do	bem-estar	e	saúde	
financeira	dentro	do	contexto	
global	da	compensação.	Relação	
entre as práticas de Recursos 
Humanos e o sistema de 
recompensas. 

• Cultura	de	saúde	e	bem-estar:	
o	desafio	da	integração	como	
garantia	de	sucesso

• Como criar um ambiente de 
trabalho que promova a saúde 
física,	psicológica	e	social.	
Como	desenhar	um	programa	de	

N

CHANGE THE 
WORK! CHANGE 
THE WORLD!

1 9  D E  M A I O  D E  2 0 2 0
E S TÁ D I O  D O  S P O R T  L I S B O A  E  B E N F I C A

26ª EDIÇÃO em por sombras pensávamos, quando esco-
lhemos esta temática para o Fórum RH que 
estaria tão acertada com o que está a acon-
tecer no nosso mundo e no mundo do traba-
lho, em particular. Todas as nossas temáticas 
habituais serão tratadas à luz das mudanças 

que nos vai trazer esta pandemia de Covid-19. Será uma ex-
celente oportunidade para refletir em conjunto sobre o futuro 
dos RH nas nossas organizações pós-Covid-19. 

EXPOSITORES
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• Vamos	soltar	a	franga!	Ou	melhor...	o	frango!	Vamos	sair	da	realidade	e	brincar	
com propósito, mas no trabalho!
Usando	a	experiência	de	um	Doutor	Palhaço	nos	hospitais,	pedaços	de	borracha	
e	a	filosofia	do	palhaço	descobre-se	uma	veia	que	 liga	a	cabeça	e	as	mãos	
ao	coração.	Ridicularizar	a	realidade,	cair	a	rir,	respirar	e	relaxar	–	no	meio	da	
confusão,	sonhamos	com	aquilo	que	parece	impossível!	Nasce	uma	paixão	que	
começa	a	mudar	atitudes,	transformar	ambientes	e	motivar	ações.
Encontramos	 espaço,	 espanto	 e	 esperança	 para	 olhar	 além	 do	 presente	 e	
estamos	prontos	para…	trabalhar!

I PLAY ON PURPOSE - IT’S MY 
PASSION AT WORK  

bem-estar	na	empresa?	Ações	
que	garantem	o	bem-estar	do	
colaborador	dentro	e	fora	do	
trabalho. 

• Employer	branding:	como	se	
constrói uma marca de talento?

• Como tornar a marca da 
organização	no	fator	chave	
para atrair talentos? O que 
valorizam	hoje,	os	profissionais	
num	potencial	empregador?	O	
papel dos colaboradores como 
embaixadores	da	marca.	A	
importância	de	desenhar	um	
plano	de	comunicação	que	
funcione	como	um	motivador	
pessoal	e	crie	engagement?

• HR	Analytics	e	a	gestão	
de	pessoas:	identificar	os	

verdadeiros talentos e antecipar 
o desempenho.

• Como tomar decisões 
baseadas	em	dados	e	métricas.	
Como	identificar	talentos,	reduzir	
o	turnover	ou	medir	o	grau	de	
satisfação	e	envolvimento?

• O	talento	certo	no	lugar	certo:	
atrair e reter talentos numa 
economia	de	pleno	emprego.

• Que	novos	perfis	precisamos?	
Como	as	tecnologias	
interferem	ou	impactam?	Como	
antecipar as necessidades 
e	competências	futuras?	
Estrangeiros:	uma	fonte	
adicional de talento? A nova 
relação	do	Marketing	e	Recursos	
Humanos. 

• Alinhar práticas de RH com o 
negócio.	Qual	a	importância	dos	
indicadores	estratégicos	de	RH?

• O departamento de RH deve 
ser um dos responsáveis pela 
mudança	na	organização.	
Como pode detetar e antecipar 
qualquer tipo de problema 
ou necessidade de melhoria, 
conhecendo em detalhe a 
dinâmica	dos	colaboradores.	
Qual	o	novo	papel	do	diretor	de	
recursos	humanos	no	negócio?

• Lifelong	learning:	construa	
um	talento	diferenciado:	um	
processo evolutivo  

• A	transformação	digital	como	
chave	para	a	evolução	das	
empresas	e	da	sua	relação	com	

os colaboradores.

• Como construir um road 
map	de	aprendizagem	e	de	
desenvolvimento das pessoas 
alinhado com o employer 
branding	e	com	a	estratégia	de	
negócio	da	empresa?

• Como	gerir	colaboradores	
em	contexto	internacional	e	
multicultural 

• Sustentabilidade e 
Responsabilidade	social:	como	
ligar	a	filantropia	ao	negócio

• O capital humano por trás da 
tecnologia:	como	aumentar	o	
valor	das	pessoas	através	da	
transformação	digital.	Como	adotar	
a	função	RH	às	novas	exigências?	

81

KEYNOTE SPEAKER

MARK MEKELBURG
• Fundador da Operação Nariz Vermelho, 
Professor, Ator profissional, Palhaço e 
Palhaço Doutor, Encenador e Speaker
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Nesta 26.ª edição, contamos uma vez 
mais com o apoio de dois patrocinadores 
Premium a quem agradecemos. Juntos 
com a comunidade RH iremos refletir 
sobre os últimos acontecimentos.

CORNESTONE EDENRED
• Máquinas	e	tecnologia	podem	garantir	velocidade,	consistência,	
qualidade	mas	as	pessoas	são,	e	sempre	serão,	a	variável	que	mais	
influência	tem	em	qualquer	processo.	Podemos	delinear	a	melhor	
estratégia	para	o	nosso	negócio,	mas	a	sua	execução	depende	
essencialmente da capacidade dos nossos colaboradores. 
“As	pessoas	são	o	nosso	recurso	mais	valioso”,	o	seu	modo	de	estar,	
a	sua	dedicação,	a	forma	como	trabalham	são	fatores-chave	de	
sucesso das empresas. É por isso essencial que as iniciativas da 
gestão	de	performance	estejam	focadas	nos	colaboradores,	no	
seu desenvolvimento e no seu bem-estar. 
A	gestão	de	talento	-	o	recrutamento,	desenvolvimento,	avaliação	
e	 gestão	 de	 carreiras,	 afirma-se	 cada	 vez	 mais	 como	 fator	
fulcral	 para	 o	 desenvolvimento	 e	 crescimento	 sustentável	 de	
qualquer	negócio.	Esse	é	cada	vez	mais	o	desafio	das	empresas	
e	é	também	o	nosso	foco,	não	só	 internamente	para	sustentar	
o	 nosso	 crescimento,	mas	 também	no	 que	 se	 refere	 ao	 apoio	
que	 damos	 aos	 nossos	 clientes	 tanto	 na	 disponibilização	 da	
ferramenta	de	gestão	como	nos	serviços	de	apoio	e	consultadoria	
que	disponibilizamos.

MÁRCIO SILVA, DIRETOR DO ISQE

• Todos	 sabemos	 que	 a	 produtividade	 é	 influenciada	 pela	
motivação	 dos	 profissionais	 e,	 por	 isso,	 as	 empresas	 têm-se	
esforçado	por	corresponder	às	ambições	de	uma	nova	geração	
de	colaboradores,	altamente	especializada,	dinâmica	e	exigente,	
não	só	no	que	se	refere	à	remuneração,	mas	também	ao	equilíbrio	
entre	 a	 vida	 profissional	 e	 pessoal.	 Como	 especialistas	 em	
benefícios	extrassalariais,	na	Edenred,	ajudamos	as	organizações	
a	darem	resposta	ao	desafio	de	captar	e	 reter	 talento.	Através	
de	um	conjunto	de	soluções	personalizadas,	inovadoras,	flexíveis,	
com	 suporte	 digital	 e	 que	 aumentam	 o	 poder	 de	 compra,	
apoiamos	as	empresas	a	promoverem	a	 satisfação,	motivação	
e,	 consequentemente,	 a	 produtividade	 e	 dedicação	 dos	 seus	
recursos	humanos.	É	para	 isso	que	trabalhamos	todos	os	dias:	
para	criar	valor	para	as	pessoas	e	para	as	organizações.	Por	tudo	
isto, somos o companheiro diário para as pessoas no trabalho.

VISITE A CORNESTONE ISQE NO STAND Nº 16 VISITE A EDENRED NO STAND Nº 15

CHANGE  
THE WORK,  
CHANGE 
THE WORLD

PATROCINADORESPREMIUM



Habilidade na gestão
de talento

ANÁLISE E 
REPORTING RH

GESTÃO DE EXPERIÊNCIA
DE COLABORADOR

Com mais de 500 implementa-
ções SAP SuccessFactors em 
todo o mundo, desde 2010 que 
estamos dedicados a ajudar os 
nossos Clientes a gerir o seu 

Capital Humano com soluções 
inovadoras Cloud, totalmente inte-

gradas e abrangendo todos os processos do 
ciclo de vida do colaborador.
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