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sta edição chega até 
vós produzida no 
meio da azáfama 
da preparação do 
Global Talent Day, 
o nosso evento de 

outono dedicado ao desenvolvimento 
de talento nas organizações. Nele se 
partilham práticas virtuosas, dando um 
retrato do que de melhor se faz no país e 
no mundo nesta área, em pleno alinha-
mento com a missão da nossa revista. 
Vivemos um momento em que o talento 
circula, se torna escasso e é muitas ve-
zes mais exigente, levando à reinvenção 
das nossas empresas na construção da 
sua proposta de valor, no seu esforço de 
atrair e reter talento.

Fenómenos como a Great Resignation e 
o Quiet Quitting são disso consequência, 
ilustrando a alteração na relação de for-
ças entre empregador e profissionais. Por 
isso mesmo Portugal luta para se manter 
competitivo no mercado de trabalho. 

Sendo este o tema de capa desta edi-
ção, tivemos oportunidade de entrevistar 
a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Go-
dinho, que nos conta o notável trabalho 
que temos feito enquanto nação para ser-
mos um destino mais atrativo no mercado 
global de trabalho, do qual a Agenda para 
a Igualdade é uma peça notável. Porque 
ser atrativo é também encorajar o gender 
balance e a diversidade.

Ser atrativo hoje não significa ter ape-
nas salários competitivos, mas sim ofere-
cer flexibilidade, seja nos formatos como 
nos horários de trabalho. Essa margem 
de liberdade viabiliza uma qualidade de 
vida e um equilíbrio entres as diversas 
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dimensões da nossa vida que passaram 
a ser peças de toque da nossa equação de 
felicidade  pessoal. Disso nos fala o estudo 
da Mercer que hoje publicamos, dando-
-nos pistas para uma nova proposta de 
valor que conjugará necessariamente 
mérito com sustentabilidade.

A flexibilidade requer saber como a 
implementação do trabalho híbrido pode 
resultar, por exemplo, como vos conta-
mos no artigo que preparámos para esta 
edição. Mas para isso (e não só) as orga-
nizações terão de ser mais people centric, 
como nos relembra a Catarina Paiva, Dire-
tora do ISEG Executive Education, no Ca-
derno Especial dedicado ao Global Talent 
Day. Muitas outras entrevistas encontrará 
neste caderno, que nos relata as diversas 
boas-práticas na atração e desenvolvi-
mento de talento.

No fundo, o segredo está em tratar os 
colaboradores como verdadeiras estrelas 
de cinema, como defende o meu colega e 
amigo Rui Santos, Diretor Geral da InPar, 
no artigo de opinião que publicamos nes-
ta edição. Uma edição que nos traz estas 
e muitas outras novidades e que convi-
damos a ler atentamente.

Votos de uma boa leitura. É um privilé-
gio ter-vos como leitores.

Um abraço e até já! 

Editorial            POR

Ricardo Fortes da Costa
Diretor da RHmagazine
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 A Your People – empresa 
de consultoria de Recursos 
Humanos  do Grupo Your – e a 
Associação Salvador lançaram o 
programa “Choose 2 Include”, que 
visa promover a empregabilidade 
inclusiva de pessoas com deficiência. 
Esta parceria tem como principal 
objetivo sensibilizar as empresas e 
os seus líderes para a importância 
da igualdade de oportunidades no 
acesso ao emprego, renovando as 
estratégias de RH e fortalecendo uma 
cultura e liderança inclusivas nas 
empresas. O foco é a contratação, 
adaptação e integração de pessoas 
com deficiência nos locais de 
trabalho.

 A Pleo, fintech de origem 
dinamarquesa que fornece uma 
solução simplificada para a 
gestão de despesas empresariais, 
divulgou os resultados de um estudo 
europeu, segundo o qual 50,5% dos 
trabalhadores europeus já chegaram 
a não ser reembolsados por terem 
perdido o recibo ou a documentação 
necessária para fazer o pedido de 
despesas. De acordo com o inquérito 
feito a 6.000 trabalhadores europeus, 
36,7% admitem que perdem entre 
30 e 60 euros por ano por não 
entregarem recibos de compras 
feitas para o trabalho, enquanto 
25,6% consideram perder entre 60 e 
120 euros e 13,6% dos trabalhadores 
falam numa perda estimada de 120 a 
300 euros, todos os anos.

 No recente estudo “What Wor-
kers Want to Thrive: de trabalhar 
para viver a trabalhar para pros-
perar”, desenvolvido pelo Manpo-
werGroup em conjunto com a Thrive, 
são reveladas cinco estratégias que 
os empregadores devem adotar para 
ajudarem os seus colaboradores a 
prosperar – em contexto laboral e 

pessoal. Ei-las: questionar o profis-
sional sobre as suas expectativas; 
incentivar a mudança de cultura, a 
partir do topo; integrar o cuidado 
com o bem-estar nos momentos de 
reunião; promover a concretização de 
micro-passos e criar uma cultura de 
abertura e empatia. Saiba como as 
aplicar em rhmagazine.pt.

TECNOLOGIA RH 

INCLUSÃO 

ATUALIDADE LABORAL 

ESTUDO

YOUR PEOPLE 
E ASSOCIAÇÃO 
SALVADOR JUNTAS 
NA PROMOÇÃO  
DA EMPREGABILIDADE 
INCLUSIVA

MAIS DE 50% DOS 
TRABALHADORES  
EUROPEUS NÃO SÃO 
REEMBOLSADOS POR 
PERDEREM RECIBOS  
DE DESPESAS LABORAIS

5 PASSOS PARA CRIAR UM AMBIENTE 
SAUDÁVEL E PRODUTIVO NA SUA EMPRESA

 A PHC Software, multinacional especialista em software de gestão, 
lançou a nova solução de HCM – Human Capital Management, para o software 
PHC CS, pensado para facilitar a gestão de pessoas ao nível dos processos e 
analytics. Os três módulos – PHC CS Recrutamento, PHC CS Careers e PHC CS 
Happiness – que compõem a solução permitem a gestão integrada dentro do 
ERP (Enterprise Resource Planning) e contemplam todas as etapas da emplo-
yee journey, oferecendo uma solução de A a Z – integração, desenvolvimento, 
colaboração, envolvimento, reconhecimento e recompensa. 

PHC SOFTWARE LANÇA SOLUÇÃO DE HCM 
COM MÓDULOS PERSONALIZÁVEIS
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 Os benefícios flexíveis represen-
tam um complemento ao pacote sa-
larial oferecido aos colaboradores, 
podendo incluir benefícios opcionais, 
que se adequam às circunstâncias de 
cada um, e não opcionais, disponíveis 
para todos. Como tal, a GoodHabitz, 
plataforma de e-learning, revela alguns 
benefícios em que as empresas devem 
apostar para se tornarem mais atrati-
vas e reterem talento. Seguro de saúde, 
formação, oportunidades de progressão 
na carreira e programas de bem-estar 
são alguns dos exemplos. Conheça os 
restantes em rhmagazine.pt.

 A Talentia Software, 
fornecedor especializado em 
soluções de software para 
gestão de capital humano 
e rendimento financeiro, 
explica o que são os Sistemas 
de Informação de Recursos 
Humanos (Human Resources 
Information Systems – HRIS) e os 
seus benefícios para a gestão de 
RH nas empresas – que passam 
por economizar tempo e custos, 
facilitar o acesso à informação, 
favorecer a comunicação entre 
colaboradores e otimizar os 
processos de recrutamento.

 A Adecco Portugal aponta cinco hábitos saudáveis para manter a 
sua concentração e passar por cada dia de trabalho com mais alegria 
e bem-estar. Pegue num papel e numa caneta e tome nota: aprenda 
línguas; oiça música entre entrevistas; faça caminhadas; alongue; desligue-
se e ligue-se a aplicações “felizes”.

BENEFÍCIOS EM QUE 
PODE (E DEVE) APOSTAR 
PARA ATRAIR E RETER 
TALENTO

SABE QUAL O PAPEL 
DOS HRIS NA GESTÃO  
DE RH?

ADOTE ESTES HÁBITOS PARA MANTER  
A CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO

Saiba mais em rhmagazine.pt

BEM-ESTAR 

COMPENSAÇÃO 

SOFTWARE RH 

  Esta semana, em conversa
com uma colega consultora
de 61 anos, falámos sobre os
seus planos de vida. Ao invés de
estar a preparar a sua reforma,
como seria expectável, esta minha
colega está a organizar um novo
capítulo da sua vida, que inclui uma
formação em liderança, uma nova
carreira e uma nova casa noutro
país. Tendo começado com uma
carreira corporativa, o seu percurso
está assim a converter-se para um
estatuto diferente, com múltiplos
projetos.
Hoje as pessoas vivem muito mais
anos com boa saúde, o que significa
que estão jovens durante mais tempo
e provavelmente irão trabalhar até
mais tarde. Isto significa que o
modelo tradicional de uma vida
com três fases (estudo – trabalho
– reforma) já não faz sentido! Em
2021, a esperança média de vida em
Portugal chegou aos 81 anos. Ou seja,
uma pessoa que nasce hoje terá uma
grande probabilidade de viver  
até aos 100 anos e de trabalhar  
mais de 50 anos. E as nossas
sociedades não estão
preparadas para isso.

A longevidade é sem dúvida a grande
tendência do século XXI e já está  
a impactar o trabalhoe a formação. 
As empresas vão ter assim de se 
preparar para este novo modelo em 
termos de gestão de carreiras e de 
formação, de upskilling e reskilling. 
A aprendizagem e a formação 
irão acontecer ao longo da vida e 
não só no seu início e, por isso, a 
formação vai ter de ser desenhada 
para aprendizagem de adultos 
em todas as fases da vida. E esta 
tendência tem reflexos não só nas 
próprias pessoas, como também nas 
empresas, nas universidades e
instituições de ensino e na sociedade
em geral. Ou seja, preparem-se a
todos os níveis!

TRABALHO E 
FORMAÇÃO ATÉ AOS
100 ANOS

TENDÊNCIAS NA GESTÃO DE PESSOAS
BY CATÓLICA-LISBON | EXECUTIVE EDUCATION

Céline Abecassis-Moedas
Dean for Executive Education 

at CATÓLICA-LISBON
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GALA DOS PRÉMIOS RH 
REGRESSA  
EM NOVEMBRO E TRAZ 
NOVAS CATEGORIAS
O Teatro Politeama volta a abrir as suas portas para receber mais uma edição  
dos Prémios RH, evento organizado pelo IIRH – Instituto de Informação em Recursos 
Humanos com o apoio do Kaizen Institute.

PARA MAIS INFORMAÇÕES E/OU SOLICITAR  
UM CONVITE PARA ASSISTIR À CERIMÓNIA  
DE ENTREGA DOS PRÉMIOS RH 2022, ACEDA A: 
HTTPS://PREMIOSRH2022.IIRH.PT/

  Contabilizam-se já 15 edições do 
evento que, anualmente, celebra o 
que de melhor se faz no setor: os 
Prémios RH. É já no próximo mês de 
novembro, dia 28 (segunda-feira), que 
a comunidade de profissionais de 
Recursos Humanos se irá reunir no 
Teatro Politeama, em Lisboa, para a 
entrega dos galardões. No total, serão 
10 categorias a serem distinguidas nos 
prémios “Empresas” – das quais seis 
são novidade – e quatro categorias 
nos prémios “Pessoas”.
Atento às principais tendências do 
universo organizacional, o IIRH – 
Instituto de Informação em Recursos 
Humanos, organizador do evento, 
juntou às habituais categorias seis 
novos prémios: Atração de Talento, 
Diversidade & Inclusão, Flexibilidade 
no trabalho, Remuneração, compensa-
ção e benefícios, Desenvolvimento de 
Lideranças e Projeto RH do Ano (com 
votação online).
Este foi o primeiro galardão anual a 
ser atribuído em Portugal neste setor, 
onde o reconhecimento público do 
mérito e da excelência daqueles que 
se destacam na gestão de pessoas 
tem contribuído para reforçar a 
importância desta área no mundo 
empresarial.
Com as candidaturas a terminarem 
a 30 de setembro, é tempo para 
escolher os finalistas. A avaliação das 

candidaturas pelo júri ocorre até dia 
7 de outubro, mês em que terão tam-
bém início as auditorias assessoradas 
pelo Kaizen Institute, parceiro oficial 
dos Prémios RH. O painel de jurados 
é composto por: Ricardo Fortes da 
Costa, Diretor da RHmagazine e 
Presidente do júri; Pedro Ramos (APG); 
Maria Roman (Lidl Portugal); Carolina 

Madaleno (Uniplaces); Mafalda Garcês 
(Dashlane); Generosa do Nascimento 
(Iscte Executive Education); Maria 
Antónia Cadilhe (Porto Business School 
| Universidade do Porto); Joana Santos 
Silva (ISEG Executive Education); Jorge 

Portugal (COTEC Portugal); Rita Cunha 
(Nova SBE), Wander de Carvalho (ISCAC 
– Coimbra Business School) e Luís 
Caeiro (CATÓLICA-LISBON).
“Os Prémios RH contam com um 
processo de avaliação totalmente 
transparente, que será documentado 
no portal www.rhmagazine.pt e na 
publicação de referência do setor RH, 
a RHmagazine. Neste processo, con-
tamos com a colaboração do Kaizen 
Institute e com a sua experiência 
na implementação e avaliação de 
estratégias competitivas para a 
melhoria contínua dos negócios e das 
empresas”, diz Cristina Martins de 
Barros, Managing Director do IIRH.
No dia 13 de dezembro será, ainda, 
realizada uma conferência de partilha
das práticas adotadas pelas empresas 
premiadas. Os Prémios RH são 
patrocinados pela Adecco, pela 
Católica Lisbon School of Business & 
Economics, pela Edenred e pelo Iscte 
Executive Education.

POR

Ana Rita Maciel  
RHmagazine

Em cima: os vencedores dos 
Prémios RH 2019. Ao lado: 
Maria Roman, este ano membro 
do júri, foi a vencedora do 
prémio DRH em 2019



Saiba mais em rhmagazine.pt

9



10

ue principais desafios enfrenta a formação 
de executivos em Portugal? 
O primeiro desafio foi resultante da 
pandemia. Antes, as empresas tinham 
um plano de formação muito estru-
turado; com o contexto pandémico, 
teve de se repensar o que fazer online 

ou presencialmente, o que resultou em mais decisões num 
curto espaço de tempo, complicando em termos de gestão, 
dos professores, das empresas, das salas… O segundo desa-

Mercado

“OS PROGRAMAS DE INSCRIÇÃO 
ABERTA FUNCIONAM COMO 
FERRAMENTA DE FIDELIZAÇÃO”

fio – e também por causa da 
pandemia – prende-se com 
a expansão da quantidade de 
opções. Se, antes deste perío-
do, havia programas abertos 
ou customizados, quase todos 
presenciais, atualmente, exis-
tem várias opções: desde o 
presencial, passando pelo onli-
ne, até ao híbrido. Para o cliente 

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine
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DA CATÓLICA-LISBON
Q

Céline Abecassis-Moedas, 
Dean for Executive Education 
at CATÓLICA-LISBON
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PARA ESTE ANO, ESTAMOS A AVANÇAR 
PARA AS ÁREAS DE CORPORATE 
GOVERNANCE, CORPORATE INNOVATION, 
DIGITAL SALES, E HÁ A INTENÇÃO DE 
INCORPORAR AS ÁREAS DE CHANGE 
MANAGEMENT E CUSTOMER EXPERIENCE

ajudar a montar o programa. 

Aprofundando os vossos “Open 
Programs”, como tem evoluí-
do a procura por este tipo de 
programas?
Estes programas estão inse-
ridos numa atividade muito 
cíclica: quando a economia 
está a funcionar bem, os pro-
gramas customizados para as 

é ótimo, porque resulta numa 
maior liberdade de escolha, no 
entanto, para os formadores, 
implica uma maior logística. 

Como é que a CATÓLICA-LISBON se 
tem adaptado a estes desafios? 
Passámos do presencial ao on-
line em quase todos os casos, 
durante a pandemia, e agora 
estamos a tentar encontrar o 
equilíbrio. Por exemplo, num 
programa de inscrição aberta, 
as pessoas podem sempre fre-
quentá-lo online, no entanto, a 
experiência não será tão enri-
quecedora como para aqueles 
que o frequentarem presen-
cialmente. A pessoa é livre de 
tomar a decisão que mais lhe 
convier, mas há que informar 
que a experiência poderá ser 
menos rica. 

Que novidades apresentam na 
vertente de executive education? 
Existem vertentes em que 
desenvolvemos novos pro-
gramas – como foi o caso da 
área de Agribusiness –, mas 
temos estabelecido também 
parcerias institucionais, por 
exemplo com o Instituto Su-
perior Técnico (IST), com o 
qual temos programas de 
blockchain, na área de ciber-
segurança e, ainda, outro na 
área de digital product ma-
nagement – este último, em 
parceria também com a con-
sultora Productized. 

Para este ano, estamos a 
avançar para as áreas de cor-
porate governance, corporate 
innovation, digital sales, e há 
intenções de incorporar as 
áreas de change management 
e de customer experience – 
duas áreas com necessidade 
de mercado, para as quais 
temos professores aptos a 

PORTEFÓLIO COM +40 PROGRAMAS DE INSCRIÇÃO ABERTA

empresas funcionam muito 
bem, enquanto os programas 
de inscrição aberta ocorrem 
de uma maneira mais calma; 
verifica-se o oposto quando 
a economia não está tão po-
sitiva. 

Neste momento, as empre-
sas estão a investir em pro-
gramas customizados, mas 
também nos “open”. Por um 

lado, inserir os colaborado-
res, em conjunto, em progra-
mas customizados, funciona 
muito bem em termos de 
network intra-empresa, por 
outro, as organizações tam-
bém sabem que as pessoas 
necessitam de network fora 
da empresa – isto é percebido 
como um prémio, uma ferra-
menta de fidelização. 

Como é que a Academia está a 
preparar a exigência dos próxi-
mos anos, no que toca à escassez 
de competências?
A pandemia acelerou a ne-
cessidade de desenvolver as 
soft skills: as pessoas terão de 
trabalhar muito mais a empa-
tia e a rápida tomada de deci-
sões. O prazo da vida laboral 
irá continuar a expandir-se e, 
por isso, é preciso preparar 
as pessoas para este tipo de 
competências.

A Academia tem apostado 
no lifelong learning, o que 
significa que irá haver mais 
gerações na mesma forma-
ção e, também, nas mesmas 
empresas. É, então, fulcral 
que gerações diferentes sai-
bam trabalhar em conjunto. 

Quais as expectativas para este 
ano letivo? 
Em três anos, é o primeiro em 
que voltamos ao presencial, 
o que impacta positivamen-
te no ambiente da faculdade. 
Para a formação dos executi-
vos vamos continuar a apos-
tar no mercado internacional 
e a inovar nos programas e 
nas metodologias. Em ter-
mos de conteúdos, a missão 
é preparar as pessoas para o 
futuro, no que toca a temas 
como a sustentabilidade, por 
exemplo. 

   Período de candidaturas: Todo 
o ano

   Áreas de estudo: gestão; sus-
tentabilidade; inovação; digital; 
tech disruption; data & privacy; 
marketing; vendas; liderança; 
soft skills; recursos humanos; 
finanças; healthcare; setorial

   Exemplos de cursos: Programa 
Avançado de Gestão para Execu-
tivos; Data ScStrience: Big Data, 
AI and Analytics; Blockchain and 
Smart Contracts (em parceria 

com o Técnico+); Liderança 
Orientada para Resultados; Pro-
grama Avançado em Gestão de 
Recursos Humanos; Healthcare 
Management Program; Strategic 
Agribusiness Management

   Duração: 3 semanas a 5 meses

   Audiência: c-level + board 
member; senior-level; mid-level; 
high potential 

   Formatos de ensino: presencial, 
online, blended, live virtual



inversão dos termos clássicos da lei 
da oferta e da procura do mercado de 
trabalho para funções qualificadas 
originou o que já é comummente 
designado de “escassez de talentos”. 

A generalização do remoto como 
formato laboral equiparável ao pre-

sencial, trazida pela pandemia, acelerou esta tendência, 
que já dera sinais de existir antes de 2020. Em consequên-
cia disso, o horizonte geográfico de desempenho profissio-
nal alargou-se de forma substancial para os dois elos do 
mundo do trabalho. Esta transformação está a fortalecer 
a posição dos candidatos/colaboradores e, na mesma pro-
porção, a enfraquecer a capacidade de recrutamento das 

A
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TUDO O QUE AS EMPRESAS 
ESTÃO A OFERECER
PARA GARANTIR 

TALENTOS

organizações, pelo menos das 
que são ou estão em Portugal.   

As empresas experimen-
tam, assim, grandes dificulda-
des em contratar profissionais 
para posições mais especiali-
zadas, por exemplo - mas não 
só - nas áreas de Tecnologias 
de Informação (TI) e dados 
(“Data”). As dificuldades esten-
dem-se, inclusive, à capacida-
de de garantir a permanência 
dos seus quadros nestes seg-
mentos críticos. 

O ano de 2022 trouxe ainda 
um novo e temível problema: 
o enorme aumento da infla-
ção. Se este fenómeno é glo-
bal, a capacidade financeira 
das empresas para lhe fazer 
frente é desigual (conforme 
as latitudes em que se encon-
trem, em particular quando 
se trata de empresas não 
multinacionais).   

Perante este contexto, o 
que estão a fazer as empresas 
para assegurar talentos, para 
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Num contexto de disputa apertada pelos melhores profissionais para cada área, 
agravado pela maior inflação dos últimos quase 30 anos, os empregadores reinventam-
se para poder captar talentos. A RHmagazine foi saber junto de especialistas da área 
que políticas e regalias concretas estão as empresas a adotar para seduzir os melhores 
profissionais a permanecer ou ingressar nos seus quadros. Das contrapartidas 
sob a forma de benefícios flexíveis até às condições de desempenho das funções, 
sem esquecer a cultura da própria organização. Além, claro, da perspetiva salarial, 
suportada pelo estudo anual da Mercer Portugal acabado de sair.



O TOTAL COMPENSATION 2022, ESTUDO 
DA MERCER PORTUGAL CONCLUÍDO JÁ EM 
SETEMBRO, REVELA QUE DURANTE O ANO DE 
2022 HÁ UM AUMENTO MÉDIO DE 2,7% DOS 
SALÁRIOS DOS TRABALHADORES

Saiba mais em rhmagazine.pt
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colaborador, o posiciona-
mento na grelha salarial e os 
resultados da empresa”. Em 
2021, no trabalho homólogo 
da Mercer, a subida perspeti-
vada para 2022 era de 2,3%, 
o que se traduz num acerto 
de 0.4 pontos percentuais, 
certamente devido à evolu-
ção da inflação mas ainda 
longe de amortecer de forma 
significativa os seus efeitos. 
A previsão do Total Compen-
sation 2022, ainda segundo 

a inquirição realizada à 
respetiva amostra (cons-
tituída, por categorias 
maioritárias, em 64 
por cento de empre-
sas multinacionais, 38 
por cento com até 100 
trabalhadores e 58 por 
cento com volume de 
negócios inferior a 50 
milhões de euros), pa-
ra os aumentos a serem 

Total Compensation 
2022, o estudo da 
Mercer Portugal que 
retrata a realidade 
salarial nas empresas e 
as perspetivas futuras

ser atrativas e competitivas, 
seja pela via da atração seja 
pelo caminho da retenção?

Desde logo – e como não 
poderia deixar de ser numa 
época de subida de preços -, 
estão a “atacar” com o mais 
visível e convencional ins-
trumento de compensação 
aos colaboradores, ou seja, o 
aumento do salário fixo dos 
colaboradores. Pelo menos, 
em alguns setores económi-
cos e postos de trabalho (mais 

qualificados e procurados).
O Total Compensation 

2022, estudo da Mercer 
Portugal concluído já em se-
tembro, revela que durante o 
ano de 2022 há um aumento 
médio de 2,7% dos salários 
dos trabalhadores das 527 
empresas que constituem a 
amostra daquela investiga-
ção. Em termos práticos e a 
título de exemplo, esta subida 
traduz-se em mais 27 euros 
(salário de 1.000 euros), 40.5 

euros (1.500 euros) e 54 eu-
ros (2.000 euros), tudo em 
valores brutos. 

Os valores em causa ficam, 
no entanto, muito aquém da 
taxa de inflação registada em 
Portugal (nos primeiros oito 
meses do ano, a média foi de 
6,9%, mas se for analisado so-
mente o segundo quadrimes-
tre a cifra já sobe para 8,7%).

As motivações declaradas 
para o aumento deste ano 
e a comparação com aqui-
lo que em 2021 se projetou 
que aconteceria em 2022 de-
monstram que estas subidas 
são encaradas muito mais 
como acertos salariais para 
quem seja deles merecedo-
res do que reparações pela 
perda do poder de compra 
decorrente do aumento da 
inflação. Com efeito, segun-
do o estudo da consultora, a 
maioria das empresas “apon-
ta como principais fatores 
condicionantes do in-
cremento salarial 
o desempenho 
individual do 



Tema de Capa

concretizados em 2023 (de 
2,8%) confirma esta lógica 
de acerto remuneratório que 
não contabiliza - ou não tem 
condições financeiras para o 
fazer - a inflação vigente. 

Para Marta Dias, Rewards 
Leader da Mercer Portugal, 
a inflação para as empresas 
abordadas no estudo “parece 
ainda estar a ser encarada co-
mo transitória”, refletindo-se 
por isso “apenas muito ligei-
ramente” nos salários por 
si orçamentados. Para esta 
especialista, “no cenário de 
consolidação das taxas de 
inflação em níveis elevados, 
o tema dos incrementos sa-
lariais e da sua capacidade 
de responder a este contexto 
será certamente um desafio 
a enfrentar pelas empresas 
em Portugal no curto prazo”.

E, de facto, este é o ponto 
de partida (crítico) da atra-
ção e retração de talento, 
impossível de contornar 
se se pretende assegurar 
recursos humanos de ex-
celência. Mas não o único. 
As quatro consultoras con-
tactadas pela RHmagazine 
(Adecco, ManpowerGroup, 
Multipessoal e Robert Wal-
ters) sublinharam a impor-
tância de outros aspetos - já 
implementados - de enorme 
importância, que podem ser 
organizados em três pilares 
de compensações não sala-
riais: contrapartidas por be-
nefícios flexíveis, condições 
de desempenho e cultura 
laboral. Todos eles, segun-
do os especialistas destas 
consultoras, tornam as em-
presas mais competitivas na 
sua proposta para atuais ou 
potenciais futuros colabora-
dores.   

produtos ou serviços). Diver-
sas plataformas de benefí-
cios flexíveis (como a Cobee, 
Coverflex, Edenred e Ticket) 
proporcionam às empresas 
opções variadas que estas, 
por sua vez, podem endere-
çar aos colaboradores: ambos 
obtêm vantagens financeiras 
com esta modalidade de com-
pensação quando comparada 
com a de dinheiro (pelo regi-
me fiscal mais competitivo) e 
tiram partido da atratividade 
de uma oferta que, em mui-
tos casos, permite a escolha 
individual das regalias a usu-
fruir num quadro mais vasto 
de soluções (no número/valor 
previamente acordado entre 
as partes).

“A grande maioria das em-
presas está a optar por imple-
mentar modelos de compen-
sação flexível. Através desta 
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Flexibilidade para compensar 
salários
As contrapartidas pelo tra-
balho prestado através de 
compensações ou benefícios 
flexíveis são cada vez mais a 
grande arma das empresas 
para completar uma com-
ponente remuneratória que 
não pode ir tão longe quanto 
o colaborador desejava.

Este tipo “pagamento” pode 
assumir uma forma concreta/
material (cheque-escola, por 
exemplo) ou constituir-se co-
mo uma espécie de género em 
forma de serviço (seguro de 
saúde, ginásio, entre muitos 
outros) que, não tendo um va-
lor facial para o colaborador, 
permite uma tradução pecu-
niária rápida através de uma 
qualquer pesquisa simples 
(por exemplo, a consulta dos 
preços avulso desses mesmos 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
FLEXÍVEIS

   cheque-escola;
   seguros (de saúde, vida, 
capitalização/PPR);

   ginásio;
   cartão refeição (com 
incremento);

   passes de transporte;
   equipamento informático;
   livros;
   carro.

“A INFLAÇÃO PARECE 
AINDA ESTAR A SER 
ENCARADA COMO 
TRANSITÓRIA  
[PELAS EMPRESAS]”,
MARTA DIAS, REWARDS LEADER  
DA MERCER PORTUGAL
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- de novo, mas noutra verten-
te - o conceito de flexibilida-
de, que pode assumir várias 
formas: desde o formato de 
trabalho (que deixou de ter 
de ser exclusivamente pre-
sencial e pode ser negociado 
entre as partes) à distribuição 
horária (trabalhar mais horas 
em alguns dias para supri-
mi-las noutros) ou à própria 
carga horária (dispor de uma 
manhã ou tarde livre por se-
mana ou mês), passando pela 
configuração das instalações 
(com maior intervenção dos 
colaboradores).

“As elevadas taxas de rota-
tividade e a falta de pessoas 
qualificadas para trabalhar 
em determinados setores de 
atividade requer uma res-
posta dos empregadores que 
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capitalização/PPR, seguros 
de vida, seguros de saúde 
(alguns incluindo o agrega-
do familiar), incremento no 
subsídio de refeição, passes 
de transporte, equipamento 
informático, livros e viatura 
(embora apenas para posi-
ções muito específicas). 

O tema foi também objeto 
de análise do Total Compen-
sation 2022, sendo estes os 
três “principais benefícios” 
identificados (a contagem 
usou como critério o núme-
ro de empresas que os aplica 
e não os colaboradores que 
deles auferem): plano médico 
(90 por cento das empresas); 
política automóvel/atribuição 
de viatura (88 por cento) e se-
guro de vida (70 por cento).

Ainda nas contrapartidas, 
tanto o estudo da Mercer Por-
tugal como os responsáveis 
das já mencionadas consul-
toras de recursos humanos 
referiram os bónus: pecu-
niários, maioritariamente 
anuais e nem sempre uni-
versais (apenas para alguns 
colaboradores, como prémio 
de desempenho). 

Tão importantes como estes 
benefícios (contrapartidas) são 
as condições objetivas de de-
sempenho da função, e, neste 
particular, emerge claramente 

atribuição de benefícios o co-
laborador consegue aumen-
tar a liquidez do seu salário 
mediante as suas escolhas e 
necessidades. Os colabora-
dores com filhos continuam 
a optar, em grande maioria, 
pela utilização dos tickets 
para pagamento de creches/

escolas, tornando-se este o 
benefício com maior expres-
são”, refere Rúben Trilho, 
Senior Consultant na área 
de Recrutamento e Seleção 
Especializado da Multipes-
soal. Outros benefícios muito 
utilizados pelos trabalhado-
res são ginásio, seguros de 

PRINCIPAIS CONDIÇÕES  
DE TRABALHO (REGALIAS)

   formação;

   plano ou horizonte de 
progressão profissional  
na empresa;

   da participação na definição 
do formato de trabalho até 
à escolha individual (com 
escolha dos dias conforme 
a modalidade: presencial/
híbrida/remota);

   flexibilidade no horário (na 
concentração/distribuição e 
até no número total de horas);

   uma manhã ou tarde livre 
por mês (sem compensação 
horária);

   mais dias de férias;

   dispensa no dia  
de aniversário;

   consultas de nutrição  
e psicologia;

   fruta no escritório;

   massagens.

“CONTINUA A EXISTIR UMA ELEVADA MIGRAÇÃO DE TALENTO 
LOCAL PARA OUTROS PAÍSES, DEVIDO EM GRANDE PARTE  
À ELEVADA CARGA FISCAL EXISTENTE EM PORTUGAL  
E AOS SALÁRIOS MENOS ATRATIVOS QUANDO COMPARADOS  
COM OUTROS PAÍSES EUROPEUS, SENDO O SALÁRIO MÉDIO  
EM PORTUGAL, SEGUNDO O SEMANÁRIO EXPRESSO, O QUARTO 
MAIS BAIXO DA UNIÃO EUROPEIA.”
SUSANA COSTA, MANAGER DA DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE, RH E LEGAL DA ROBERT WALTERS
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tem de ter necessariamente 
na equação de benefícios o 
fator flexibilidade”, realça 
Alexandra Andrade, Country 
Manager da Adecco Portugal.

Tempo para lazer e cultura de 
bem-estar
Alinhadas ainda em maior 
grau com o imperativo do 
equilíbrio entre as compo-
nentes profissional e pessoal 
do colaborador estão regalias 
como a concessão de mais 
dias de férias e a dispensa 
de trabalhar no dia de ani-
versário, que têm vindo a ser 
introduzidas num número 
crescente de organizações. 

A promoção da vida sau-
dável – já presente no wor-
k-life balance anteriormen-
te referido – passa também 
pelo cuidado com o corpo 
e a saúde mental, no qual a 
empresa faz questão de ter 
papel ativo. Isso mesmo é 
salientado por Susana Cos-
ta, Manager da Divisão de 
Finanças, Contabilidade, RH 
e Legal da Robert Walters: 
“As empresas optaram pela 
implementação de políticas 
de bem-estar como gym al-
lowance, fruta no escritório, 
massagens, consultas de nu-

trição e de psicologia, entre 
outro tipo de benefícios”.

Permanecendo no campo 
das condições de desempe-
nho, as perspetivas de pro-
gressão na organização e o 
enriquecimento de cada indi-
víduo enquanto profissional 
por via da aquisição de mais 
conhecimento e valências 
são dois aspetos-chave para 
empregadores e colabora-
dores, consubstanciados no 
investimento das empresas 
na área da formação interna 
e na valorização e adesão dos 
trabalhadores às iniciativas 
deste âmbito. 

Por fim, embora igualmen-
te importante, o terceiro pilar 
das compensações não sala-

riais: a cultura laboral associa-
da a cada empresa e o seu po-
tencial de gerar identificação 
com o colaborador. Valores e 
práticas como a consciência 
ambiental, a não discrimi-
nação, a política de transpa-
rência/comunicação interna 
clara e a inclusão na estratégia 
organizacional constituem os 
exemplos mais referenciados 
pelos especialistas na área 
dos recursos humanos.

Pedro Amorim, Corpora-
te Sales Director do Manpo-
werGroup, aponta as condi-
cionantes que enfrentam as 
empresas portuguesas e das 
expectativas que encontram: 
“Para competirem pelo talen-
to, as empresas portuguesas 

precisam de ir além do ajuste 
dos seus níveis salariais. Des-
de logo porque, pelo contexto 
económico português, é-lhes 
desafiante acompanhar as 
ofertas mais vantajosas de 
empresas multinacionais, 
que estão alinhadas com os 
seus países de origem. Mas 
também porque, hoje, os co-
laboradores exigem outros 
fatores para prosperar na sua 
vida profissional, como sejam 
a flexibilidade, a autonomia, a 
confiança nas lideranças ou as 
possibilidades de desenvolvi-
mento”. O também Managing 
Director da Experis traça igual-
mente o retrato das respostas 
globais das organizações para 
assegurar que os seus quadros 
de colaboradores sejam com-
postos por talentos: “Muitas 
empresas portuguesas estão, 
assim, a desenvolver propos-
tas de valor mais competitivas 
para os seus profissionais e 
candidatos,  que têm por ba-
se, para além da componente 
salarial, uma maior diversida-
de nos modelos de trabalho, 
o acesso a oportunidades de 
desenvolvimento e formação 
ou ainda benefícios não finan-
ceiros, como dias de férias ou 
acesso a ginásios”.

CULTURA DA EMPRESA 
(VALORES COM MAIOR 
IMPACTO):

   consciência ambiental;

   não discriminação (de 
nenhum tipo);

   política de comunicação 
interna transparente e clara;

   inclusão organizacional  
(participação e identificação 
com os valores e estratégia da 
empresa).
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uma área tão 
competitiva como 
as IT, o que está a 
fazer em concreto a 

Celfocus, em matéria de compensa-
ção e benefícios, para atrair/manter 
colaboradores?
Especificamente na área de 
Compensação e Benefícios, o 
nosso maior foco tem sido na 
criação de políticas e diversi-
dade de soluções que deem 
resposta a diferentes desafios: 
atração e retenção de talento, 
desenvolvimento, reconhe-
cimento, bem-estar físico e 
emocional. No último ano, re-
desenhámos a nossa estrutura 
salarial com especial preocu-
pação em ter maior flexibilida-
de na gestão de competências 
transversais e específicas e por 
tecnologia, posicionando-nos 
mais competitivamente no 
mercado. Para além dos nos-
sos modelos de componente 
de salário variável assentes no 
cumprimento de objetivos, te-
mos prémios para reconhecer 
e premiar talento e performan-
ce excecional (seja individual, 
em projeto ou por equipa). 
Numa ótica de flexibilidade e 
individualização, o nosso pla-
no de benefícios flexíveis vai 

N

“FECHÁMOS 2021 COM A INTEGRAÇÃO 
DE CERCA DE 200 NOVOS TALENTOS 
NOS NOSSOS QUADROS”

Saiba mais em rhmagazine.pt

na nossa organização. Semes-
tralmente, lançamos pulse sur-
veys dedicadas a tópicos de RH 
específicos. E é uma prática ter 
grupos de trabalho transversais 
à organização especificamente 
a trabalhar temas estratégicos 
de maior relevância para or-
ganização, como é o caso da 
retenção ou liderança. 

Há uma métrica para medir a vossa 
capacidade de atração/retenção? Se 
sim, quais são esses números?

O nosso People Analytics per-
mite-nos olhar criticamente 
para uma série de indicadores 
de performance que são os 
drivers na definição das estra-
tégias para a área de RH. Para 
além das análises habituais 
de evolução de headcount e 
attrition, monitorizamos a sa-
tisfação de colaboradores em 
diferentes eixos e aferimos os 
motivos que levam as nossas 
pessoas a optarem por outros 
desafios profissionais. Fechá-
mos 2021 com a integração 
de cerca de 200 novos talentos 
nos nossos quadros. Em par-
te para dar resposta a novos 
projetos, mas também porque 
voltámos a níveis de attrition 
pré-pandemia, em linha com 
os de mercado de IT. 
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Maria Margalha, Head 
of Compensations  
& Benefits da Celfocus 
(Grupo Novabase)

MARIA MARGALHA  
HEAD OF COMPENSATIONS & BENEFITS DA CELFOCUS 
(GRUPO NOVABASE)
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evoluindo para acompanhar 
novas realidades e necessida-
des, como o novo modelo de 
trabalho híbrido (por exemplo, 
opções de home office e mobili-
dade verde) e preocupações de 
bem-estar físico e emocional 
(coaching e acompanhamento 
psicológico).  

Os benefícios/medidas promovidos 
pela Celfocus inspiram-se em quê? 
Nas tendências do mercado, na 
auscultação dos próprios recursos 
humanos?
A atual escassez de talento 
e a grande competitividade 
do ponto de vista salarial im-
pactam naturalmente a nossa 
estratégia de compensação e 
benefícios. Mas na definição 
de soluções e prioridades para 
a nossa organização, a nossa 
melhor fonte de informação 
e barómetro para tomada de 
decisão são os nossos colabo-
radores, que têm uma voz ativa 

NO ÚLTIMO ANO, REDESENHÁMOS A NOSSA 
ESTRUTURA SALARIAL COM ESPECIAL 
PREOCUPAÇÃO EM TER MAIOR FLEXIBILIDADE  
NA GESTÃO DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS  
E ESPECÍFICAS E POR TECNOLOGIA
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omo devem as 
empresas olhar 
para a área da 
compensação e 

remuneração de forma a atrair e 
reter os melhores talentos?
O mercado atual é dominado 
pela concorrência que existe 
para atrair e reter o talento. 
Porque, sim, a "The Great Re-
cognition" é uma evidência. A 
rotatividade de colaboradores 
registou o maior número nos 
últimos anos e a grande preo-
cupação das empresas é ofe-
recer as melhores condições 
aos profissionais. E é aí que 

“O SALÁRIO SERÁ SEMPRE UM FATOR 
DECISIVO NO MOMENTO DE CONSIDERAR 
UMA OFERTA DE EMPREGO,  
MAS AS PRIORIDADES MUDARAM”

No estudo que a Cobee realizou 
sobre as tendências de compen-
sação para 2022, 84% dos inqui-
ridos prefeririam um pacote de 
benefícios flexível a uma subida 
salarial anual de 2.000 euros. Será 
esta uma tendência a manter-se 
nos próximos anos?
Definitivamente, sim. Como 
referi, o setor dos benefícios 
está a crescer. Cada vez mais, 

as empresas procuram par-
ceiros que lhes ofereçam um 
amplo portefólio de benefícios 
para os seus colaboradores, e 
essa é uma ótima notícia. A 
competitividade é enorme 
dentro do mercado, o que 
está a fazer com que as em-
presas reajam. Há que evitar a 
rotatividade de colaboradores 
tanto quanto possível porque, 
afinal, o capital humano é o 
elemento mais valioso que 
qualquer empresa pode ter.

Que vantagens traz este tipo de 
compensação às empresas e seus 
colaboradores?
Para as empresas, é uma fer-
ramenta muito boa que aju-
da a atrair e a reter talento. 
Além disso, todos estes tipos 
de planos ajudam a melho-
rar o bem-estar dos colabo-
radores, o que, realmente, é 
o que qualquer profissional 
de recursos humanos quer. 
Acresce que os colaboradores 
relacionam esse tipo de ação 
com a mensagem positiva de 
que a empresa está realmen-
te interessada em cuidar do 
seu bem-estar e a adaptar-se 
às suas novas necessidades.

O salário monetário se-
rá sempre importante, mas 
não podemos ficar por aqui 
– devemos oferecer planos 
personalizados que possam 
ser adaptados a qualquer 
pessoa. 

EDGAR CAMPOS 
SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE NA COBEE

OS COLABORADORES RELACIONAM ESSE 
TIPO DE AÇÃO [BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS] COM 
A MENSAGEM POSITIVA DE QUE A EMPRESA 
ESTÁ REALMENTE INTERESSADA EM CUIDAR 
DO SEU BEM-ESTAR E A ADAPTAR-SE  
ÀS SUAS NOVAS NECESSIDADES

Edgar Campos,  
Senior Account Executive  
na Cobee

C
entra a última tendência que 
muitas empresas já estão a 
reforçar: o salário emocional 
– ou seja, todos os benefícios 
que podem acompanhar o sa-
lário monetário, como o tele-
trabalho, horário de trabalho 
flexível, uma maior conciliação 
da vida pessoal e profissional, 
etc. É evidente que a remune-
ração monetária será sempre 
um fator decisivo no momen-
to de considerar uma oferta de 
emprego, mas também é óbvio 
que as prioridades mudaram 
e que não só o dinheiro é va-
lorizado.
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50 ANOS A MELHORAR  
O MUNDO DO TRABALHO 
A Edenred Portugal está integrada no grupo líder mundial  
de benefícios sociais, que conta com mais de 50 anos dedicados  
a este setor. Possui uma oferta multibenefício e tem estado na 
vanguarda da inovação tecnológica. Graças a uma política de 
inovação aberta e estruturada, continua a criar novos produtos e 
serviços, adaptados às novas necessidades dos clientes e alinhados 
com a sustentabilidade.

A EDENRED DISPONIBILIZA PLATAFORMAS DIGITAIS 
PARA QUE EMPRESAS (ATRAVÉS  
DO PORTAL CLIENTE) E COLABORADORES  
(COM A APP MYEDENRED) FAÇAM A GESTÃO DOS 
BENEFÍCIOS DE FORMA SIMPLES E AUTÓNOMA

ompromisso com 
a comunidade e os 
ecossistemas 
A missão que 

tem guiado o Grupo Edenred 
é a de tornar o mundo do tra-
balho um lugar melhor para 
todos. Ao conectar empresas, 
colaboradores e estabeleci-
mentos num círculo virtuo-
so, a Edenred dá resposta a 
questões económicas, sociais 
e ambientais, sempre com a 
sustentabilidade enquanto 
imperativo.

deficiência visual consigam 
controlar facilmente a posição 
correta do cartão em terminais 
de pagamento. 

Responsabilidade Social
A Edenred tem promovido 
iniciativas que envolvem não 
só os colaboradores Edenred, 
mas também os clientes, par-
ceiros e utilizadores. Vejamos 
alguns exemplos: 

   Apoio alimentar a refugia-
dos ucranianos
A Edenred Portugal e a Câ-

mara Municipal de Lisboa 
(CML) assinaram um protocolo 
de colaboração para dar apoio 
alimentar aos refugiados vin-
dos da Ucrânia. Neste âmbito, 
a Edenred Portugal irá entregar 
500 cartões de alimentação, 
que estarão carregados com 
100 euros e que poderão ser 
utilizados no pagamento de 

refeições ou na aquisição de 
bens alimentares em estabe-
lecimentos pertencentes à re-
de Euroticket Edenred. A verba 
total dos cartões, no valor de 50 
mil euros, é um donativo do 
Fundo More Than Ever, criado 
pelo Grupo Edenred em 2020 
com o objetivo de minimizar os 
impactos da crise pandémica 
nas famílias e nos negócios.

  Programa FOOD
O Programa FOOD – 

Fighting Obesity through Of-
fer and Demand surgiu como 
resposta ao crescente proble-
ma da obesidade e tem dois 
objetivos principais: ajudar os 
colaboradores a fazerem es-
colhas alimentares saudáveis 
durante o dia a dia de trabalho, 
promovendo o seu bem-estar, 
e impulsionar os restaurantes 
a adotarem menus com me-
lhor qualidade nutricional. 

C
   Cartões ecológicos para 
todos!
A partir de setembro, todos 

os cartões produzidos pela 
Edenred serão mais ecológi-
cos. A produção desta nova 
geração de cartões iniciou-se 
com o  Euroticket Refeição, 
fabricado com materiais mais 
amigos do ambiente, como o 
PVC degradável. Além de mais 
ecológico, o novo Euroticket 
Refeição é também mais in-
clusivo, com um design adap-
tado para que as pessoas com 
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omo surgiu e em que consiste a parceria 
estratégica entre a MDS e a Coverflex?
Ricardo Pinto dos Santos (RPS): A 
parceria entre a Coverflex e o Gru-
po MDS, anunciada em setembro de 
2021, foi, mais do que uma parceria, 
um movimento estratégico. Consistiu 

na possibilidade de juntar à nossa história de inovação tec-
nológica e liderança no mercado de consultoria de seguros 
e riscos em Portugal, a oportunidade de proporcionar aos 
nossos clientes uma solução inovadora, ágil e de valor acres-
centado. Em simultâneo, permite-nos colocar o nosso co-
nhecimento ao serviço de uma startup de elevado potencial, 
liderada por uma equipa competente, dinâmica e criativa, 
contribuindo para acelerar o seu crescimento, nomeada-
mente, através do alargamento da oferta aos seus clientes.

Miguel Santo Amaro (MSA): Anunciámos esta parceria 
há um ano e foi para nós a materialização de uma estratégia 
de crescimento que nos permitiu acelerar a expansão no 
mercado nacional e, evidentemente, começar a olhar com 
atenção para a nossa estratégia internacional a partir de 
todas as aprendizagens que temos feito. 

Que mais-valias têm retirado desta colaboração?
RPS: Gerir pessoas, captar e reter talento são, atualmente, 
alguns dos principais desafios das organizações. Por isso, 
a gestão de benefícios nunca foi tão importante e rele-

Tema de Capa Entrevista

MDS E COVERFLEX: 
QUANDO A UNIÃO  
TORNA A FORÇA  
SEGURA E FLEXÍVEL

vante como hoje. A parceria 
estratégica com a Coverflex 
permite-nos ter uma oferta 
distintiva no mercado, aju-
dando empresas e organi-
zações a responderem aos 
desafios que enfrentam no 
atual cenário mundial.

MSA: Ter como parcei-
ra uma multinacional que 
é líder na consultoria de 
seguros e gestão de risco 
tem-nos permitido acelerar 
o nosso crescimento. Mas 
a mais-valia fundamental 
tem sido a forma como in-
tegramos a oferta para os 
nossos clientes. Disponibi-
lizar, na mesma plataforma, 
Cartão Refeição, Benefícios 
flexíveis, Descontos e uma 
oferta tão alargada e perso-
nalizada de Seguros, graças 
à parceria estratégica com a 
MDS, tem sido a oportunida-
de de podermos oferecer um 

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine
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RICARDO PINTO DOS SANTOS 
CEO DA MDS PORTUGAL 

MIGUEL SANTO AMARO
CEO DA COVERFLEX

C

TER COMO PARCEIRA A MDS, LÍDER NA 
CONSULTORIA DE SEGUROS E GESTÃO DE 
RISCO, TEM-NOS PERMITIDO ACELERAR O 
NOSSO CRESCIMENTO 
(MIGUEL SANTO AMARO/COVERFLEX)

produto único ao mercado. E 
de, em conjunto, podermos 
operar uma revolução que 
tem como objetivo funda-
mental contribuirmos para 
a criação de uma nova cate-
goria de produto: compensa-
tion-as-a-service, ou seja, a 
compensação num sentido 
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alargado, acessível a todas 
as empresas, independente-
mente da sua dimensão.

O que a carateriza e distingue 
no mercado as soluções para as 
empresas da MDS?
RPS: Na MDS investimos 
nas nossas pessoas, o que 
nos permite contar com uma 
equipa com elevadas compe-
tências técnicas na constru-
ção e gestão de programas de 
seguros, as quais colocamos 
ao serviço dos nossos clien-
tes. Esta competência, a par 
da nossa dimensão, reforça 

benefícios resulta do alinha-
mento entre o diagnóstico 
efetuado aos clientes e a nos-
sa expertise, assente nas me-
lhores práticas do mercado, 
por setor de atividade. 

Por sua vez, os utilizadores 
valorizam a experiência digi-
tal inovadora da plataforma 
da Coverflex, que possibilita 
a gestão administrativa dos 
seguros de saúde em conjun-
to com os demais benefícios, 
permitindo igualmente uma 
gestão mais eficiente dos 
processos e a rentabilização 
do tempo das áreas de RH e 
Financeira dos clientes.

MSA: A Coverflex vem digi-
talizar as soluções, tornando-
-as mais intuitivas, flexíveis e 
fáceis de usar. E indo ao en-
contro das necessidades de 
um mercado de trabalho onde, 
pela primeira vez, cinco gera-
ções distintas estão a trabalhar 
no mesmo espaço. E valorizam, 
como é óbvio, coisas diferentes.

Os benefícios de proteção de 
colaboradores, como os seguros e 
PPR, estão, de certa forma, gene-
ralizados nas empresas. Efeito da 
pandemia?

a nossa capacidade negocial 
junto do mercado e torna-nos 
no parceiro certo para apoiar 
as organizações na gestão 
de RH nas suas diferentes 
dimensões, oferecendo um 
conjunto de serviços comple-
mentares integrados.

Como garantem que os programas 
de benefícios que disponibilizam 
são customizados às necessida-
des dos clientes? Que papel tem a 
plataforma da Coverflex? 
RPS: Cada cliente tem as suas 
necessidades específicas. O 
desenho de programas de 

MDS PORTUGAL
   Nº de colaboradores: +1100 
   Presença: + de 35 escritórios 
(Portugal, Brasil, Angola, 
Moçambique, Espanha, Suíça 
e Malta)

   Serviços: corretagem de segu-
ros e resseguro; consultoria 
em benefícios, risk consulting 
e cativas 

   Soluções na área de emplo-
yee benefits: saúde, planos 
de pensões, vida, acidentes 
pessoais, viagem, expatriados, 
benefícios flexíveis, worksite, 
wellbeing, data & analytics, 
benchmarking

COVERFLEX
   Produtos: Cartão Refeição, 
seguros, benefícios flexíveis 
e descontos, tudo num só 
cartão

   N.º de benefícios: 11, entre 
os quais saúde e bem-estar, 
coverflex infância, poupança 
e reforma, formação 
profissional e despesas com 
educação

   N.º de colaboradores: 75 
a trabalhar na Coverflex. 
Mais de 34.000 a usar a 
plataforma 

   N.º de empresas clientes: 
2.000

À esquerda: Miguel 
Santo Amaro, CEO  
da Coverflex. 
 À direita: Ricardo 
Pinto dos Santos, CEO 
da MDS Portugal
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RPS: A pandemia veio mu-
dar muitas perceções, e os 
benefícios de proteção dos 
colaboradores não foram 
exceção. Se produtos como 
os seguros e os PPR eram já 
uma realidade na oferta de 
compensação de muitas em-
presas, a dinâmica do mer-
cado global, cada vez mais 
competitivo, veio torná-los 
ainda mais preponderantes. 
Hoje, sabemos que os colabo-
radores e as empresas estão 
cada vez mais interessados 
em otimizar a sua compensa-
ção: por um lado, as pessoas 
querem retirar o máximo 
partido da sua remunera-
ção; por outro, as empresas 

têm condicionantes como a 
gestão de talento, a motivação 
ou a escassez de mão de obra. 
Nota-se, cada vez mais, uma 
preocupação genuína nestas 
matérias e a sua relação com 
o salário emocional. E, se os 
últimos dois anos foram de 
enormes mudanças, estamos 
certos de que elas não vão pa-
rar por aqui. 

Como têm evoluído as neces-
sidades dos clientes na área 
dos benefícios de proteção dos 
colaboradores?
RPS: Em termos de mercado, 
verificamos que o aumento 
da procura por serviços de 
saúde privados, enquanto 

Que tendências preveem no âmbito 
da compensação/remuneração e 
como é que a MDS e a Coverflex 
pretendem acompanhá-las?
MSA: Acreditamos que a Co-
verflex e o Grupo MDS podem 
ser precursores na resposta a 
algumas das tendências mais 
marcantes da atualidade, so-
bretudo no que diz respeito à 
flexibilidade do trabalho, das 
condições laborais e das políti-
cas de atração e retenção de ta-
lento. Saber que contamos com 
um parceiro estratégico que 
está, como nós, atento ao que 
acontece no mundo, é garantia 
de que a atenção redobrada vai 
dar-nos a capacidade de ser-
mos observadores participan-
tes destas transformações.  

Tema de Capa Entrevista

O Grupo MDS é uma multinacional que atua nos setores da 
corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão 
de benefícios. Está presente em mais de 126 países, com posição 
de grande destaque nos mercados de Portugal, Brasil e Angola. No 
final de 2021, os acionistas do MDS acordaram a sua integração no 
The Ardonagh Group, o maior grupo de corretagem independente do 
Reino Unido e um dos 20 maiores grupos de corretagem de seguros do 
mundo, estando a operação pendente das autorizações regulatórias.

SOBRE O GRUPO MDS

Fundada em 2019 por Luís Rocha (ex-TUI Musement), Miguel Santo 
Amaro (ex-Uniplaces), Nuno Pinto (ex-Kide) e Rui Carvalho (ex-
Unbabel), a Coverflex tem nas soluções de compensação flexível o seu 
core business. Esta startup é apoiada pelo fundo pan-europeu Breega 
e pelo Fundo 200M, tendo levantado, em 2021, a maior ronda pre-seed 
de sempre em Portugal e uma das maiores da Europa.

SOBRE A COVERFLEX

Equipa Coverflex
alternativa ao SNS, continua 
a refletir-se no crescimento 
dos seguros de saúde em 
Portugal – quer novos quer 
no reforço dos planos de ga-
rantias. Temáticas como a 
saúde mental e o bem-estar 
dos colaboradores, têm-se 
assumido como uma maior 
preocupação dos clientes. 
Na lógica da responsabilida-
de social, a maior conscien-
cialização sobre matérias de 
reforma e previdência, tem 
tido igual impacto na procu-
ra de soluções sobre planos 
de pensões e seguros de vida, 
principalmente ao nível das 
PME. Noutra dimensão, des-
tacava os benefícios fiscais 
para as empresas que inves-
tem neste tipo de produtos.
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m que consiste a myCarflix e o que levou 
o Grupo Salvador Caetano a apostar neste 
produto?
A myCarflix é uma plataforma digital 
agregadora de soluções de mobilida-
de que permite que as empresas se 
diferenciem nos benefícios corporati-

vos, proporcionando aos seus colaboradores uma plataforma 
simples e intuitiva, na qual estes podem escolher, de forma 
personalizada, os serviços de mobilidade que pretendem, 
dentro de um plafond definido pela empresa. 

Este é um produto que nasce no seio do Grupo Salvador 
Caetano, cujo mote é “Ajudamos as pessoas a moverem-
-se”. Os dados mostram-nos que um carro passa em média 
95% do tempo parado e que a tendência do mercado é, 
cada vez mais, a necessidade de mobilidade flexível, pelo 
que a myCarflix surge como uma aposta inovadora nesta 
área, trazendo um conjunto de soluções de mobilidade 
que aportam valor ao dia-a-dia das pessoas e permitem 
uma utilização de acordo com as necessidades de cada um.

Como funciona, concretamente, a plataforma? 
Neste momento, a plataforma que disponibilizamos, tanto 
em browser como em app (iOS ou Android), está focada na 

Tema de Capa Entrevista

“A TENDÊNCIA DO MERCADO É, 
CADA VEZ MAIS, A NECESSIDADE 
DE MOBILIDADE FLEXÍVEL”

utilização corporativa, visto 
que o nosso cliente é a em-
presa e os seus colaborado-
res são os utilizadores. Sendo 
uma plataforma que agrega 
vários serviços de mobilida-
de, é permitido ao utilizador 
que faça a gestão do seu pla-
fond na sua wallet digital, de 
forma autónoma e flexível, 
consoante as suas reais ne-
cessidades. A ideia passa por 
disponibilizar nessa wallet 
digital o plafond mensal atri-
buído pela empresa a cada 
colaborador e, a partir daí, 

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine
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ROBERTO MIGUEL DURÃO 
KEY ACCOUNT MANAGER DA MYCARFLIX  
(MARCA DE MOBILIDADE GRUPO SALVADOR CAETANO)

É PERMITIDO AO UTILIZADOR QUE 
FAÇA A GESTÃO DO SEU PLAFOND 
NA SUA WALLET DIGITAL, DE FORMA 
AUTÓNOMA E FLEXÍVEL, CONSOANTE 
AS SUAS REAIS NECESSIDADES

o utilizador poderá escolher 
que serviços quer utilizar 
consoante o seu saldo.

A que necessidades de mobili-
dade atuais das empresas e dos 
colaboradores esta solução vem 
dar resposta?
Podemos, desde logo, ver a 
vantagem da myCarflix como 
alternativa à solução comum e 
estanque da viatura de serviço, 
passando da possibilidade de 
usar um carro para a possibi-
lidade de usar várias soluções 
de mobilidade. A viatura de 

myCarflix na Web 
Summit 2021

E
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serviço continua a ser possível, 
caso o colaborador pretenda, e 
pode conjugar-se com outros 
serviços de mobilidade.

Exemplificando, dentro da 
mesma plataforma, o cola-
borador poderá alugar uma 
viatura para, por exemplo, 
fazer mudanças ou ir de fé-
rias, através do serviço de 
rent-a-car de curta duração. 
Poderá também contratar 
um serviço especializado 
em transporte de crianças 
para levar os filhos à escola 
e pagar a mensalidade com 
o seu plafond, ou até decidir 
utilizar um serviço de ride-
-hailing (TVDE) para não se 
preocupar com o estaciona-
mento. E com a vantagem 
de garantir que não existem 
preocupações adicionais pa-
ra a empresa, uma vez que o 
suporte é dado aos utilizado-
res diretamente pela equipa 

A PLATAFORMA TRAZ VANTAGENS  
AO NÍVEL DOS RH, COM A DIMINUIÇÃO 
DA NECESSIDADE DE GESTÃO DAS 
DESPESAS, DE CARGA ADMINISTRATIVA 
E UMA FATURAÇÃO ÚNICA PROCESSADA 
AUTOMATICAMENTE

te. No entanto, os candidatos 
continuavam a ter necessida-
des ao nível da mobilidade. 

Para além da compensação 
monetária mensal, obviamen-
te, começam a surgir outras 
formas do candidato/colabo-
rador valorizar os benefícios 
propostos, sendo muito im-
portante a perceção de que 
a empresa se preocupa com 
o equilíbrio e bem-estar dos 
seus colaboradores. Por este 
motivo, têm surgido, nos úl-
timos tempos, algumas solu-
ções de benefícios flexíveis, 
com o objetivo de melhor cap-
tarem e reterem talento para 
as empresas. No que toca ao 
setor da mobilidade, o projeto 
da myCarflix é pioneiro, sen-
do o único que oferece à data 
uma solução que agregue ser-
viços de mobilidade de forma 
tão completa. 

Preveem, nos próximos tempos, 
aumentar a oferta de serviços da 
myCarflix?
O nosso objetivo passa por 
integrarmos, a curto-prazo, 
serviços como a micromo-
bilidade e, a médio-prazo, os 
transportes públicos e outros 
serviços relacionados com 
soluções de abastecimento, 
estacionamento e mobilidade 
elétrica. 

Uma das primeiras conver-
sas sobre este projeto surgiu, 
precisamente, com um ad-
ministrador de uma empresa 
tecnológica que percebeu que 
não estava a ter a recetivida-
de esperada dos candidatos 
aos fringe benefits. Um des-
ses benefícios era o carro. Ou 
porque a pessoa vivia perto 
das instalações, ou porque 
a empresa se localizava no 
centro da cidade e não havia 
estacionamento, oferecer o 
carro como benefício estava 
claramente a ser insuficien-

   Serviços: Renting de média 
e longa duração; Rent-a-car; 
Transporte de crianças 
especializado; Ride-hailing 
(TVDE)

   Parcerias atuais: Kinto One; 
Xtracars; Guerin; Rodinhas; 
Uber

   Se tem interesse em 
subscrever a myCarflix, 
contacte a equipa e marque 
uma reunião através do 
formulário no site www.
mycarflix.pt, da página de 
LinkedIn https://www.
linkedin.com/company/
mycarflix-portugal/ ou 
diretamente através de um 
comercial pelo email info@
mycarflix.pt 

Roberto Miguel  
Durão 

 Key Account Manager  
da myCarflix

myCarflix. Para além disso, 
como está tudo centraliza-
do na plataforma, acrescem 
ainda vantagens concretas ao 
nível dos Recursos Humanos, 
com a diminuição da neces-
sidade de gestão das despe-
sas, de carga administrativa e 
uma faturação única proces-
sada automaticamente. 

Considera que este é um tipo de 
benefício atrativo no momento 
de considerar uma nova oferta 
de emprego ou de optar por ficar 
numa organização?

myCarflix, o pacote 
de mobilidade



O
mundo continua a evoluir a um 
ritmo nunca antes visto, e a rea-
lidade no panorama laboral não 
é diferente. Começa a tornar-se 
cada vez mais difícil atrair e reter 
talento de topo, numa era em que 
os colaboradores procuram muito 

mais do que um bom salário ao final do mês.
Há alguns anos, bastava a promessa de um bónus 

pela altura do Natal para rotular uma empresa como 
preocupada com os seus colaboradores. Mas, nos dias 
de hoje, isso deixou de ser suficiente. As novas gera-
ções que entram no mercado de trabalho procuram 
cada vez mais um equilíbrio saudável entre a vida pro-
fissional e pessoal, o que se estende a uma grande 
variedade de fatores.

O salário continua a ser um dos pontos mais valoriza-
dos na retenção de talentos, mas deixou de ser o único 
ponto relevante. Agora, quando procuram trabalho (e 
quando ponderam a possibilidade de deixarem o seu 
atual emprego), os colaboradores estão atentos a todo 
o conjunto de regalias oferecidas por uma empresa.

Um dos pontos de relevo na retenção de colabo-
radores é o envolvimento nos 
processos de decisão da empresa 
- por outras palavras, a possibili-
dade de ter uma voz ativa e par-
ticipar na criação de estratégias 
para a evolução do seu trabalho.

Outro ponto importante, e que 
tem vindo a ganhar destaque, é 
o dos benefícios extrassalariais 
ligados ao bem-estar e à saúde. 
Exemplos disso são os programas 
de oferta de subscrição no ginásio, 
promoção de aulas de yoga, oferta 

Tema de Capa Opinião

de consultas de nutrição ou 
a aposta em programas de 
apoio mental.

Os resultados do estudo 
"Happiness Works", que 
avalia o nível de felicidade 
nas organizações em Portu-
gal, espelham bem esta nova 
realidade. Segundo dados de 
2021, os trabalhadores feli-
zes faltam menos 36%, têm 
menos 45% de vontade de 
mudar de empresa e sen-
tem-se 9% mais produtivos.

Estes dados apontam para 
uma conclusão incontorná-
vel: torna-se essencial as 
empresas apostarem em 
benefícios extralaborais que 
promovam o bem-estar dos 
seus colaboradores, de for-
ma a conseguirem reter ta-
lentos de forma consistente. 

Mas o passo seguinte é me-
nos claro: como escolher o 
benefício adequado à nossa 
empresa?

O benefício escolhido deve 
ser sempre o que será mais 
valorizado pelos colaborado-
res e, ao mesmo tempo, o que 
se irá refletir mais positiva-
mente na empresa. Poderá 
fazer sentido optar por pro-
gramas ligados à saúde men-
tal, nutrição, exercício físico, 
família, ou outros, de acordo 
com as necessidades senti-
das pelos colaboradores.

Vejamos, por exemplo, 
o caso de um programa de 
intervenção na área da nu-
trição. Se olharmos para es-
tatísticas relacionadas com 
a saúde no nosso país, rapi-
damente percebemos que 
os maus hábitos alimenta-
res afetam grande parte dos 
portugueses, e que este é 
um problema que deve ser 
combatido.

Hoje, 5,9 milhões de por-
tugueses têm excesso de 
peso e mais de 1/3 da po-
pulação é hipertensa. Os 
problemas cardíacos são 
uma das maiores causas de 
mortalidade em Portugal to-
dos os anos.

POR

Margarida Terra 
People & Talent Specialist na Nutrium
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A má nutrição está na ba-
se de todos estes problemas 
e outros, como dificuldades 
de sono ou dores de colu-
na e pescoço, acabando por 
agravá-los. Isto afeta não só 
a produtividade de um cola-
borador, mas também toda a 
sua vida pessoal e profissio-
nal. A nutrição pode ajudar 

(e muito), atuando não só na 
reversão destes problemas 
mas, sobretudo, na preven-
ção dos mesmos.

Mas não é só na retenção 
de colaboradores que os 
benefícios extrassalariais 
se revelam promissores: a 
oferta deste tipo de regalias 
também pode ter um gran-

Mas como podem estes 
programas levar a poupan-
ças numa empresa? Veja-
mos: uma equipa de 50 
pessoas a ganhar o salário 
médio em Portugal perde 
mais 150.000 euros, anual-
mente, devido a maus hábi-
tos alimentares e pode ver 
a sua produtividade afeta-
da em até 20%.

Qualquer mudança posi-
tiva nos hábitos de saúde 
dos colaboradores pode, 
portanto, levar a poupan-
ças significativas no seio de 
uma empresa, através da 
diminuição do absentismo, 
baixas por doença e custos 
com seguro de saúde. Por 
outro lado, ajuda a aumen-
tar os níveis de energia e 
performance dos colabo-
radores, melhorando o seu 
desempenho e resultados.

A oferta de benefícios 
para a retenção de talentos 
começa a ser incontornável, 
e as empresas devem pres-
tar-lhe mais atenção do que 
nunca. Porque o maior desa-
fio de qualquer organização 
não é apenas atrair os me-
lhores talentos, mas manter 
os seus colaboradores feli-
zes e realizados. 

VEJAMOS: UMA EQUIPA  
DE 50 PESSOAS A GANHAR  

O SALÁRIO MÉDIO EM 
PORTUGAL PERDE MAIS 

150.000 EUROS, ANUALMENTE, 
DEVIDO A MAUS HÁBITOS 

ALIMENTARES E PODE VER  
A SUA PRODUTIVIDADE 
AFETADA EM ATÉ 20%
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de impacto económico nas 
empresas. Segundo investi-
gadores da Universidade de 
Harvard, a adoção de pro-
gramas de bem-estar leva a 
poupanças para as empresas 
logo no primeiro ano.

Margarida Terra, People & Talent  
Specialist na Nutrium



a OLX, o bem-estar das pessoas e a di-
versidade e inclusão estão no centro da 
sua cultura. A empresa de e-commerce 
acredita firmemente que o bem-estar 
físico e mental são a chave para alcan-
çar o potencial profissional e construir 
uma carreira sustentável. Neste sentido, 

promovem várias iniciativas relacionadas com saúde, nutri-
ção, desporto e voluntariado, desenhadas de forma inclusiva, 
permitindo a participação dos colaboradores com diferentes 
necessidades, origens e motivações. Com o intuito de ga-
rantir aos colaboradores acesso a um pacote com atividades 
desportivas e de bem-estar – que representasse uma oferta 

N

Tema de Capa Business Case POR

Ana Rita Maciel 
RHmagazine

WELLNESS “À LA CARTE” PARA 
POTENCIAR A PRODUTIVIDADE
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Equipa OLX numa 
atividade de padel

Numa era em que, cada vez mais, os talentos escolhem as empresas 
para as quais querem trabalhar e não o contrário, o salário já não é 
suficiente. Ciente disso, a OLX procurou os serviços do Urban Sports 
Club, para oferecer um pacote com atividades desportivas e de bem-
estar aos seus colaboradores.

diversificada em termos de 
tipo de desporto, atividades 
de equipa, mas também in-
clusiva em aspetos como 
geolocalização, instalações e 
necessidades específicas –, a 
OLX decidiu criar uma parce-
ria com o Urban Sports Club, 
uma plataforma de desporto 
e bem-estar que tem como 
missão inspirar as pessoas a 
levarem uma vida mais ativa 
e saudável.

Em Portugal, o Urban 
Sports Club tem mais de 700 
parceiros em várias cidades, 
o que permite que os seus 
membros possam usufruir 
de mais de 50 atividades em 
qualquer uma das localida-
des onde estão presentes. 
Para além da atividade física 
presencial, o serviço dispõe 
ainda de uma componente 
online, com aulas em dire-
to ou on-demand, para que 
qualquer pessoa possa trei-
nar quando, onde e o que 
quiser. Enquanto benefício 
corporativo, existem vários 
tipos de formato disponíveis: 
as empresas podem oferecer 
a subscrição na totalidade a 
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todos os colaboradores ou 
suportar uma parte do custo 
da subscrição.

A OLX oferece a subscrição 
M-Pro aos seus colaborado-
res, que lhes permite praticar 
desporto uma vez por dia em 
mais de 10.000 parceiros Ur-
ban Sports Club na Europa, 
num formato híbrido, poden-
do os utilizadores usufruir 
dos espaços desportivos dos 
parceiros, treinar ao ar livre 
ou online. Para além disto, o 
pacote possibilita 30 check-
-ins mensais em qualquer um 
dos parceiros Urban Sports 
Club, independentemente 

encorajar os nossos colabora-
dores a terem um bom equilí-
brio entre trabalho e atividades 
de bem-estar/desporto, assim 
como a ̀ reenergizarem-se` e 
a sentirem maior foco duran-
te o horário de trabalho”, diz. 
“Dada a oferta bastante diver-
sificada de treinos, o Urban 
Sports Club permite que os 
seus utilizadores descubram 
novas formas de movimento, 
meditação, treino, técnicas de 
respiração, que estimulam o 
trabalho cerebral e a criativi-
dade”, acrescenta Aleksandra 
Pilecka, revelando que mui-
tos dos colaboradores da OLX 
começaram a praticar novas 
atividades que nunca tinham 
experimentado antes e a ex-
plorar instalações desportivas, 
em Portugal e noutros países, 
quando viajam em trabalho.

Relativamente às ativida-
des preferidas dos profissio-
nais, a Head of HR Europe 
Product, Data, Technology 
and Motors (Automotive) do 
Grupo OLX aponta o treino li-
vre no ginásio, padel, fitness e 
boxing. Algumas equipas têm 
também usufruído da par-
ceira para realizarem even-
tos de team building, com 
atividades em equipa, como 
escalada ou outras ao ar livre. 
“Já organizamos torneios de 
padel que se verificaram um 
grande sucesso, tanto entre 
jogadores experientes, como 
iniciantes. Foi uma excelente 
oportunidade para desfrutar 
de bons momentos em equi-
pa”, refere.

“Já estamos a planear as 
próximas atividades de equi-
pa”, conclui Aleksandra Pi-
lecka, enfatizando o impacto 
positivo destas ações na atra-
ção e retenção de talentos. 

31

do local geográfico onde se 
encontrem os colaboradores.

O ‘top’ de preferências despor-
tivas
Mas que vantagem pode a OLX 
– e as organizações, em geral – 
retirar deste tipo de benefício 
extrassalarial? “Um colabo-
rador que pratique atividade 
física regularmente vai estar 
mais disposto física e psicolo-
gicamente para os desafios do 
seu dia a dia, e isto é relevante 
nas empresas, pois refletir-
-se-á em parâmetros como 
a produtividade, felicidade, 
cultura da empresa e lealda-
de – principalmente quando 
a empresa oferece e promove 
estes benefícios”, defende Ana 
Morais, Marketing Manager 
Portugal do Urban Sports Club.

De facto, de acordo com 
Aleksandra Pilecka, Head 
of HR Europe Product, Data, 
Technology and Motors (Au-
tomotive) do Grupo OLX (Pro-
sus company), o feedback que 
a empresa tem retirado da par-
ceria com o Urban Sports Club 
tem sido muito positivo. “Sem 
dúvida que este benefício tem 
tido um impacto positivo, ao 

Em cima: Aleksandra Pilecka, 
Head of HR Europe Product, Data, 
Technology and Motors (Automotive) 
do Grupo OLX (Prosus company).
Ao lado: Ana Morais, Marketing Manager 
Portugal do Urban Sports Club

A plataforma Urban Sports 
Club disponibiliza mais de 50 
atividades desportivas e de 
bem-estar aos seus utilizadores

DADOS OLX
   Nº de países: +30

   Nº de marcas (a nível 
mundial): +20

   Nº total de colaboradores: 
+10.000

   Nº de marcas  
(em Portugal): 3 (OLX, 
Standvirtual e Imovirtual)

   Nº de colaboradores  
(em Portugal): 440
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ara profissionais em movimento. 
Esta é a chancela do Pro_Mov que 
se dirige precisamente a quem já 
iniciou a sua vida laboral mas está 
no desemprego ou corre sérios ris-
cos de nele entrar (por estar numa 
atividade que se prevê desaparecer 

por força das transformações no mercado de trabalho).
Este programa de requalificação é de âmbito europeu 

- "Reskill 4 Employment” -, foi apresentado em maio de 
2021 e teve precisamente em Portugal um dos seus três 
projetos-piloto (os outros foram na Espanha e Suécia). 
Sonae, Nestle e SAP (empresas) e Instituto de Emprego 
e Formação Profissional - IEFP (Estado) constituíram-se 
como os promotores iniciais desta iniciativa.

Requalificação

APRENDER PARA TER NOVA 
PROFISSÃO

Concretizado o proje-
to-piloto (dedicado à in-
dústria) - e já depois do 
reforço dos promotores do 
PRO_MOV com a entrada 
da Associação Business 
Roundtable Portugal (e de 
17 das empresas suas asso-
ciadas) -, em julho deste ano 
deu-se o anúncio da imple-
mentação do programa em 
si e dos cinco laboratórios 
que, para já, o corporizam.  

O modelo de execução do 
PRO_MOV serve o seu ob-

POR
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jetivo: garantir a transição 
habilitada para uma nova 
profissão aos formandos. 
Para isso, há uma apren-
dizagem teórica - em sala 
de aula, nas instalações do 
IEFP - e outra de cariz em-
pírico (em contexto de tra-
balho, através das empresas 
que integram o programa). 
A organização da formação 
comporta três categorias: 
o setor (área mais vasta); o 
laboratório em si (mais es-
pecífico) e os perfis profis-
sionais (que se aproximam 
do conceito de curso e que 
correspondem às futuras 
profissões). Para cada labo-
ratório existe uma empresa 
líder e diversas participan-
tes. (ver quadro)

Estado e empresas associaram-se num programa nacional de 
requalificação dirigido a quem não tem emprego ou exerce 
profissões em risco de desaparecimento. O PRO_MOV é 
eminentemente prático e tem ligação direta ao mercado de trabalho, 
na sua última etapa, através dos estágios.  

Setor Laboratório Empresa líder Perfis profissionais

Business Business intelligence

Sales Excellence

TBD On hold 

Delta

TBD

Assistente de Contact Center

Healthcare Medical Assistance CUF 1. Assistente auxiliar médico 
2. Assistente geriátrico

Tech & Digital Digital SAP Software developer

Green Economy Green jobs EDP Eletricista de instalações elétricas

Other Logistics and Industry

 
Agriculture

Nestlé

 
Sogrape

1. Técnico de manutenção (piloto) 
2. Operador de manutenção eletromecânico

Operador agrícola especializado

Cada ocupação foi escolhida pelos laboratórios com base em diferentes fatores: atual procura pelo mercado de trabalho, conhecimentos técnicos por parte dos 
membros, capacidade de oferta de estágio para formação em contexto prático a formandos, entre outros.



“QUEREMOS REQUALIFICAR 20 
MIL PORTUGUESES ATÉ 2025”
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O papel das empresas e a 
sua articulação com o Esta-
do é uma das marcas iden-
titárias deste programa: na 
concepção conjunta dos 
conteúdos curriculares, na 
possibilidade das aulas de-
correrem também nas insta-
lações das empresas (apesar 
de primacialmente ocorre-
rem no IEFP) e, finalmente, 
no papel determinante des-
tas na componente prática da 
formação (em contexto real 
de trabalho) e até na integra-
ção no mercado laboral.

Os candidatos/formandos 
não têm qualquer limite de 
idade ou nível mínimo de 
escolaridade obrigatório, 
embora o programa seja 
desenhado para quem já te-
nha competências e alguma 
experiência profissional em 
determinada área e possua 
um perfil de destinatário 
associado ao respetivo la-
boratório. As formações de-
correm diariamente, em re-
gime de tempo inteiro, não 
têm uma duração global fixa 
(varia consoante os labora-
tórios) - apesar de sempre 
inferiores a 12 meses – nem 
qualquer custo para os can-
didatos (que recebem um 
subsídio durante a forma-
ção) e implicam a avaliação 
dos alunos ao longo do pro-
cesso de requalificação.

O PRO_MOV é geografi-
camente descentralizado (o 
projeto-piloto realizou-se no 
Porto e os próximos labora-
tórios em outras cidades do 
país como Évora, Coimbra ou 
Faro) e assume uma meta: 
requalificar 20 mil portugue-
ses até 2025 (ver entrevista 
a João Günther Amaral, da 
Sonae).

Qual o balanço até ao momento 
da execução do programa 
PRO_MOV?
Avançámos para o progra-
ma PRO_MOV com grande 
ambição: queremos requa-
lificar 20 mil portugueses 
em situação de desempre-
go até 2025. As transições 
verde e digital que estamos 
a viver atualmente em todo 
o mundo estão a fazer com 
que uma boa parte das pro-
fissões atualmente existen-
tes sofram mudanças mui-
to profundas ao longo das 
próximas décadas; uma 
parte dessas profissões irá 
mesmo desaparecer. Novas 
ocupações nascerão. Esta 
realidade, cria um sentido 
de urgência nas pessoas, 
nas empresas e nos Esta-
dos, que têm de se adaptar 
rapidamente. 

Neste contexto, fazemos 
um balanço muito positivo 
do programa. Num curto es-
paço de tempo foi possível 
alinhar interesses e reunir 
um vasto conjunto de em-

presas e instituições pú-
blicas, bem como o Estado 
Português, em torno deste 
desafio comum: preparar os 
portugueses para os empre-
gos do futuro.

O funcionamento em lógica de 
laboratórios tem correspondido 
às expectativas? 
Criamos laboratórios por-
que estamos a aprender, 
experimentando novas 
abordagens. Os laborató-
rios foram desenhados para 
aliar a teoria à prática, para 
potenciar a colaboração 
entre setor público e setor 
privado, para potenciar a 
aceleração da formação e 
da requalificação. 

Cada laboratório apre-
senta uma primeira fase 
de formação em sala e 
ambientes de simulação 
e outra, sequencial, de 
formação em contexto de 
trabalho. 

Um dos muitos pontos 
fortes desta iniciativa é 
que, no final do estágio, os 

formandos têm a possibili-
dade de integrar os quadros 
das empresas. 

Qual o papel dos parceiros 
(empresas) no PRO_MOV? 
Estão na primeira linha para 
poder dar sentido ao programa, 
contratando?

As empresas, em estreita 
colaboração com o Institu-
to de Emprego e Formação 
Profissional, desempenham 
um papel crucial em todo o 
programa, já que partici-
pam na criação do progra-
ma, dos cursos e dos planos 
de formação, bem como na 
experiência em contexto 
real, através dos estágios. 

Um formando que conclua as 
etapas do programa, está pronto 
para integrar o mercado de tra-
balho neste novo/a setor/área?

É esse o objetivo: quem 
concluiu um laboratório, 
após a formação teórica e 
prática, estará apto para 
prosseguir a sua atividade 
numa nova profissão. 

João Günther Amaral
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omo descreveria a natureza da Asso-
ciação Business Roundtable Portugal 
(Associação BRP)?
A Associação BRP é uma organiza-
ção colaborativa que junta 42 das 
maiores empresas e grupos em-
presariais em Portugal, através dos 

seus líderes, num único propósito, que é o de acelerar o 
crescimento económico e social do país, para garantir um 
Portugal mais justo, próspero e sustentável.

Como país, andamos há demasiado tempo a debater os 
problemas que travam o nosso desenvolvimento. Senti-
mos que podíamos contribuir com o nosso conhecimento 
e experiência para desbloquear o crescimento do país. 
Para o conseguir, criámos um conjunto de grupos de tra-
balho integrados em três áreas estruturais para o país 
– Pessoas, Empresas e Estado – que têm como missão 
formular e implementar propostas de atuação dirigidas 
à sociedade, às empresas e ao Governo. 

Estamos a trabalhar para proporcionar mais oportuni-
dades de realização pessoal e profissional aos portugue-
ses, aumentar a escala e competitividade das empresas 
nacionais e promover um Estado facilitador da atividade 
económica. 

Acreditamos na iniciativa privada e, portanto, estamos 
a olhar para o que mais podemos fazer dentro do enqua-
dramento legal e regulatório, no entanto, não hesitaremos 
em propor formas de melhorar a legislação, regulação e 
funcionamento do Estado sempre que for preciso.

No final, queremos desbloquear o crescimento do 
país e colocá-lo entre os 15 países mais desenvolvidos 
da Europa.

Entrevista

“QUEREMOS COLOCAR O PAÍS  
ENTRE OS 15 MAIS 
DESENVOLVIDOS DA EUROPA”

Como se cruza concretamente 
esse objetivo com os três eixos de 
atuação da Associação BRP: “as 
Pessoas, as Empresas, o Estado”?
Acreditamos que Portugal 
pode - e deve - crescer muito 
mais! Só criando mais riqueza 
podemos ter uma população 
mais realizada, empresas 
mais competitivas e um país 
mais próspero. Ao Estado cabe 
o importante papel de assegu-
rar a igualdade de oportunida-
des, para pessoas e empresas, 
e a sustentabilidade do país e 
dos nossos recursos.

É daqui que surgem os três 
eixos de atuação da Associa-
ção BRP, que através dos seus 
grupos de trabalho, pretende 
ser um parceiro e agente de 
ação ao serviço do desenvol-
vimento económico e social 
nacional. Atualmente, temos 
em curso quatro grupos de 
trabalho com 16 subgrupos 
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VASCO DE MELLO 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BUSINESS ROUNDTABLE 
PORTUGAL

C

CRIÁMOS GRUPOS DE TRABALHO 
INTEGRADOS EM TRÊS ÁREAS ESTRUTURAIS 
– PESSOAS, EMPRESAS E ESTADO  
– QUE TÊM COMO MISSÃO FORMULAR  
E IMPLEMENTAR PROPOSTAS DE ATUAÇÃO 
DIRIGIDAS À SOCIEDADE, ÀS EMPRESAS  
E AO GOVERNO

nas mais diversas áreas, 
desde a requalificação 
do talento, ensino 
profissional, até ao 
corporate gover-
nance e burocra-
cia. No total, estão 
envolvidas mais de 
250 pessoas, maio-
ritariamente quadros 
superiores das empre-
sas associadas, e ainda 
um vasto conjunto de 
especialistas, quer sejam 
individuais, instituições ou 
empresas, que nos apoiam 
no desenho e implementação 
de algumas das nossas pro-
postas. 

Neste contexto de dificuldade, o 
que se pode esperar da Associa-
ção BRP, designadamente na área 
da gestão de recursos humanos?
Estamos enfocados nos pro-
blemas estruturais do país. 
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As dificuldades conjunturais, 
com toda a importância que 
têm, não nos podem distrair 
do que realmente mais im-
porta - desbloquear o cres-
cimento do país.

Nos últimos meses, temos 
vindo a estudar as principais 
fragilidades do nosso país em 
cada um dos eixos de atua-
ção e a desenvolver soluções 
concretas que respondam a 
esses desafios. No eixo “Pes-
soas”, identificámos que existe 

uma falta de profissionais 
qualificados para res-

ponder às necessi-
dades atuais e futu-

ras do mercado de 
trabalho, seja por 

desajuste ou por 
falta de compe-

tências, po-
tenciadas 

NOS ÚLTIMOS MESES, TEMOS VINDO  
A ESTUDAR AS PRINCIPAIS 
FRAGILIDADES DO NOSSO PAÍS  
EM CADA UM DOS EIXOS DE ATUAÇÃO  
E A DESENVOLVER SOLUÇÕES 
CONCRETAS QUE RESPONDAM A ESSES 
DESAFIOS

pela transição digital e climá-
tica. Ora, uma população ativa 
qualificada é o motor e alavan-
ca do crescimento económico, 
logo sentimos que este deveria 
ser um desafio a endereçar.  

Centrámos a nossa atenção 
em três temas: a requalifica-
ção de desempregados e de 
profissionais ativos em risco 
de desemprego; o ensino pro-
fissional, não universitário e, 
finalmente, a atração e reten-
ção de talento.

Para o desafio da requali-
ficação juntámo-nos recen-
temente - com 17 empresas 
associadas e outras seis em-
presas externas que trouxe-
mos - ao PRO_MOV, um pro-
jeto que tem na sua génese o 
programa europeu Reskilling 
for Employment, criado pelo 
European Round Table for 
Industry, do qual a Sonae, 
Nestlé e SAP são membros, e 
que em Portugal conta com a 
colaboração do IEFP, ANQEP 
e Ministério do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social. 

A iniciativa visa requalifi-
car 20 mil portugueses em 
situação de desemprego até 
2025, através de 30 labora-
tórios e 600 turmas de for-
mação em diversas áreas de 
atividade, desde agricultura, 
vendas e green jobs, até à 
assistência médica e digi-
tal. Pretendemos responder 
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à estimativa que indica que 
perto de 300.000 portugue-
ses com baixas qualificações 
ou sem qualificações esta-
rão em risco de perderem os 
seus empregos nos próximos 
anos, em consequência das 
mudanças tecnológicas, de 
mercado e demográficas.

Relativamente ao ensino 
profissional, deve haver uma 
maior aposta no ensino téc-
nico. É fundamental aumen-
tarmos as oportunidades de 
formação e desenvolvimento 
de competências, sobretudo 
para aqueles talentos que 
desejam uma maior espe-
cialização e proximidade ao 
mercado de trabalho, e em 
áreas que são estratégicas 
para responder às trans-
formações em curso. É um 
casamento perfeito entre a 
procura por maior realiza-
ção profissional e a oferta de 
carreiras que respondem às 
necessidades do mercado 
por novas competências téc-
nicas, com impacto positivo 
na produtividade, na melho-

ria dos salários e na qualida-
de de vida da população.

Ao nível da atração e reten-
ção do talento, será necessá-
rio encontrar medidas que 
permitam reter os milhares 
de trabalhadores qualifica-
dos – na sua maioria jovens 
– que todos os anos partem 
em busca de melhores opor-
tunidades. Para ambas as 
problemáticas, temos neste 
momento os respetivos sub-
grupos de trabalho a estu-
dar quais as propostas mais 
adequadas para responder a 
estes desafios.  

A Associação BRP aderiu recen-
temente ao programa PRO_MOV. 
Qual a expetativa para esta 
iniciativa?
Estamos preocupados com os 
300.000 portugueses que não 
tendo ou tendo muito baixas 
qualificações se estima que 
vão perder o seu posto de 
trabalho no decurso da pre-
sente década. Encontrámos 
no programa “Reskilling for 
Employment” do ERT um 
mecanismo eficaz para a re-
qualificação em larga escala 
e emprestámos a nossa força 
para que tenha o sucesso e o 
impacto desejável nas vidas 
destas pessoas.

No fundo, pretendemos 
com o PRO_MOV acelerar a 
requalificação dos portugue-
ses desempregados ou com 
profissões em risco de extin-
ção, por forma a capacitá-los 
a responder às transforma-
ções no mercado de trabalho, 
apoiando, em última instân-
cia, a sua reintegração pro-
fissional. Acreditamos que os 
membros da Associação BRP 
poderão ter um papel funda-
mental na prossecução da 
missão deste programa, no-
meadamente ao promoverem 
a formação em contexto de 
trabalho destes indivíduos. 

Em termos práticos, cada 
laboratório irá beneficiar 
da participação destas em-
presas a dois níveis: por um 
lado, enquanto líderes dos 
laboratórios, responsáveis 
pela definição dos objetivos 
do programa, dos currículos 
formativos e pelo processo 
de seleção de candidatos e, 
por outro, enquanto partici-
pantes dos próprios labora-
tórios, prestando auxílio aos 
líderes dos laboratórios nas 
decisões-chave, disponibili-
zando recursos, e apoiando 
na criação e implementação 
dos cursos através da parti-
cipação ativa em workshops 
e disponibilização de vagas 
para estágios.

Vemos este projeto como 
um claro exemplo de cola-
boração estratégica entre 
público e privado, e entre 
empresas, para endereçar 
um problema crítico ao cres-
cimento do nosso país. Não 
podíamos estar mais satisfei-
tos com os resultados que, em 
conjunto, já alcançámos, no 
entanto, há ainda muito tra-
balho pela frente. 

NO EIXO “PESSOAS”, CENTRÁMOS  
A NOSSA ATENÇÃO NA REQUALIFICAÇÃO 
DE DESEMPREGADOS E DE PROFISSIONAIS 
ATIVOS EM RISCO DE DESEMPREGO;  
NO ENSINO PROFISSIONAL,  
NÃO UNIVERSITÁRIO E NA ATRAÇÃO  
E RETENÇÃO DE TALENTO

A direção da Associação BRP

Entrevista
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O estadio de digitalização da empresa é um dos fatores críticos 
para o sucesso do formato híbrido. O acesso e, principalmente, 
o domínio de alguns softwares - ter os hardwares não chega – são 
fulcrais para a organização e execução do trabalho (tarefas e 
supervisão), perceção de integração numa equipa e segurança dos 
dados, principalmente quando o colaborador está a laborar a partir 
de casa. Dália Petiz, da APC, afirma que a um “nível de maturidade 
digital mais avançado” corresponde uma transição para o híbrido 
“consideravelmente mais fácil”. 

DIGITALIZAÇÃO INDISPENSÁVEL
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trabalho híbrido - um processo ain-
da em construção às mãos de cada 
empresa - tem um impacto díspar 
no grau de satisfação dos colabo-
radores. 

Isso mesmo é evidenciado pelo 
“Redefinição da Normalidade em 

2021”, estudo do The Adecco Group que parte daquele 
ano de referência e do reporte dado pelos 14.800 inquiri-
dos de 25 países para fazer o retrato laboral do presente 
e traçar as perspetivas futuras. Quando é perguntado se 
quer passar a maior parte do tempo da semana profis-
sional num espaço de trabalho remoto ou no escritório, o 
equilíbrio nas respostas é quase salomónico: 53% indica o 
primeiro espaço e 47% o segundo e mais convencional até 
ao eclodir da pandemia. Por outro lado, quando a questão 
colocada é a de estar mais ou menos feliz no seguimento 
das alterações à vida laboral dos 12 meses anteriores 
(trabalho remoto em tempo parcial ou total imposto pela 
pandemia), os resultados são outra vez bastante equili-
brados mas a fatia minoritária (49%) está agora do lado 
dos que estão satisfeitos com o desempenho de funções 
não presencial.  

Os problemas relacionados com a maior incidência do 
trabalho desempenhado à distância significam que este 
formato está ainda longe ainda de ter um desenho final e 
consensual, que se ajuste à multiplicidade de realidades 
(pessoal, familiar) que compõe a vida dos colaboradores. O 
estudo da Adecco aborda justamente um deles: o aumento 
da prevalência do esgotamento/burnout. Dos quase 15 mil 
colaboradores inquiridos, 38% afirmam ter “sofrido um 

O
esgotamento nos últimos 12 
meses” (mais as mulheres do 
que os homens). Entre os jo-
vens líderes, esta realidade é 
ainda mais preocupante, pois 
a cifra sobe para os 54%. No 

documento, o grupo que se 
dedica à consultoria em re-
cursos humanos alerta mes-
mo para o facto desta doença 
poder ser “a nova pandemia 
do mundo do trabalho”.   

Teresa Espassandim, psi-
cóloga e pós-graduada em 
Psiquiatria e Saúde Mental, 
refere à RHmagazine que 
diversos estudos pós-pan-
demia apontam para o facto 
da “prevalência de problemas 
de saúde psicológica devido 
ao trabalho, nomeadamen-
te stress ocupacional, se ter 
agravado consideravelmente, 

COMO FAZER PARA QUE O 
TRABALHO HÍBRIDO RESULTE

Talent Management
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Está generalizado mas ainda sob múltiplas formas de teste, sem 
um modelo convincente que sobressaia ou a satisfação significativa 
dos seus destinatários. O híbrido ainda é apenas a aspiração a um 
formato laboral de maior sucesso para todas as partes.  
A RHmagazine foi saber como torná-lo nisso mesmo. Analisou os 
melhores estudos/artigos sobre o tema, falou com três especialistas 
de áreas diferentes mas conexas com este modelo e revela-lhe 
pilares, boas-práticas e tendências.
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Soluções para que o trabalho 
híbrido seja um aliado
A (boa) comunicação é, uma 
vez mais, um elemento-
-chave no universo laboral 
e empresarial, desta vez no 
sentido da implementação 
de um novo formato de tra-
balho. A ele faz referência 
Dália Petiz, Diretora Geral da 
Associação para o Progres-
so da Direção de Empresas 
(APD): “Este contexto, ne-
cessariamente, exige uma 
comunicação assertiva e 
uma definição clara dos pro-
cessos organizacionais da 
empresa, assim como uma 
maior responsabilização do 

constituindo um problema de 
saúde pública”. Esta especia-
lista em Psicologia Clínica e 
da Saúde e Psicoterapia lem-
bra que “em Portugal, já em 
2020, estudos apontavam 
para que 1 em cada 4 traba-
lhadores teriam sintomas de 
burnout”.

Para Teresa Espassandim, 
este não é um fenómeno ex-
clusivo do pós-pandemia – 
“já antes da pandemia, o 
Mental Health at Work Re-
port (2017) reportava que 
três em cada cinco trabalha-
dores experienciam esses 
problemas” – nem deve ser 
estritamente correlaciona-

do com o trabalho remoto – 
“o impacto do trabalho (pre-
sencial, remoto ou híbrido) 
na saúde e no bem-estar 
das pessoas trabalhadoras 
relaciona-se acima de tudo 
com as exigências do seu 
trabalho (mentais, emocio-
nais, físicas, etc.) e com os 
recursos (autonomia, apoio, 
feedback, etc.) de que dis-
põem”. Para a psiquiatra, 
“semanas de trabalho lon-
gas, salários baixos, difi-
culdades na conciliação da 
vida profissional, familiar e 
pessoal estão entre os fato-
res mais gravosos” para o 
aparecimento do burnout.

Capa do estudo "Redefinição 
da normalidade em 2021", 
do The Adecco Group



O Cetelem - BNP Paribas Personal Finance Portugal adaptou os 
seus escritórios ao modelo de trabalho híbrido e, simultaneamente, 
a um tempo pós-confinamentos, em que a componente de trabalho 
presencial – precisamente por ter deixado de ser exclusiva – assume 
enorme importância no reforço das relações interpessoais e da 
identidade corporativa. 

Assim, conforme refere Sandra Barranquinho, DRH da Cetelem  
– BNP Paribas, foram criadas áreas para trabalho colaborativo (com 
capacidade para realizar brainstormings com um grande número 
de participantes, de modo ágil e descontraído), surgiram seis novos 
espaços de trabalho individuais, sete novos espaços de trabalho para 
equipas mais pequenas e três novas salas de videoconferência, além da 
criação de zonas de relaxamento e repouso disponíveis para todos.

Estas transformações refletem também os contributos dos 
funcionários, ouvidos no processo da mudança.

CETELEM – BNP PARIBAS:  
OS ESCRITÓRIOS NA ERA HÍBRIDA
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colaborador, a par com pro-
cessos automatizados”.

Na análise de três gestores 
de outras tantas grandes em-
presas na América do Norte 
sobre o “o que fazem as gran-
des culturas híbridas de for-
ma diferente”, publicada em 
março na Harvard Business 
Review,  a comunicação é 
central em três dos cinco pi-
lares que constituem o ponto 
de partida para a construção 
de uma cultura híbrida bem 
sucedida. Em concreto, 1) 
na adoção da comunicação 
assíncrona, que deve subs-
tituir a síncrona sempre que 
esta não é viável; 2) no tornar 
claros os limite da comuni-
cação, designadamente no 
estabelecimento de regras 
de compromisso por plata-
forma (prazo para responder 
a e-mails ou mensagens nos 
chats internos ou visualizar 
vídeos de reuniões), na de-
finição explícita do horário 
de trabalho (para que o cola-
borador não veja a sua vida 
privada invadida pela profis-
sional) e, neste, na predefini-
ção -  através de ferramentas 
digitais (que permitem a vi-
sualização dos colegas) - de 
quando o trabalhador está 
disponível para interações 
com a restante equipa ou, 
pelo contrário, está concen-
trado em tarefas individuais 
nas quais não deseja ser in-
terrompido e, finalmente, no 
que designam 3) comunica-
ção de radiodifusão, ou seja 
desenvolver uma cultura de 
mensagens escritas ou gra-
vadas que diminua a depen-
dência das conversas de um 
para um e presenciais.

Sobranceiro a estes pila-
res, está uma curiosa máxi-

especialistas contactados 
pela RHmagazine, bem co-
mo por vários estudos/artigos 
científicos. É o caso daquele 
que teve a autoria de Lynda 
Gratton (“Como fazer bem 
o trabalho híbrido”), profes-
sora de Gestão na London 
Business School, e que foi 
publicado o ano passado na 
Harvard Business Review. 
A também investigadora 
defende que “para que esta 
transição seja bem sucedida, 
[as lideranças] terão de con-
ceber disposições de traba-
lho híbrido tendo em mente 
as preocupações humanas 

individuais, e não apenas as 
institucionais”. Estas preocu-
pações materializam-se em 
aspetos tão simples quanto 
sensíveis como os empregos 
e tarefas dos trabalhadores; 
as suas preferências; os pro-
jetos e fluxos de trabalho e a 
inclusão e equidade (por ve-
zes inimiga dos modelos que 
vão de encontro às necessi-
dades individuais ou de gru-
pos numericamente menos 
expressivos).

A este propósito, Teresa 
Espassandim refere que “a 
maior desvantagem da sele-
ção de qualquer modelo de 
prestação de trabalho surge 
do não envolvimento dos 
colaboradores na tomada 
de decisão sendo-lhes co-
municado unilateralmente 
o regime (presencial/ hí-
brido/ remoto) a adoptar 
pela organização”, por isso 
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ma preconizada por James 
Stanier, Michael Li e Jesse 
Anderson: “O trabalho híbri-
do só funciona quando todos 
os empregados são tratados 
como empregados remotos”.

Apesar de não poder ser 
dimensionada uma solução 
à medida de cada colabora-
dor – principalmente, quando 
se trata de equipas numero-
sas que requerem coesão de 
procedimentos -, o cuidado 
com cada indivíduo, a inclu-
são na decisão sobre o híbri-
do e as variações que este 
pode assumir são apontados 
como fundamentais pelos 



O tempo útil de trabalho efetivamente necessário 
para cumprir as tarefas e objetivos inerentes 
a cada função entraram em discussão após o 
segundo confinamento. A perceção de que em 
menos tempo se pode fazer o mesmo – por exemplo, 
através do ganho decorrente da supressão dos 
minutos/horas perdidos nas deslocações, para quem 
passou a laborar em casa – e o maior equilíbrio 
entre a vida profissional e pessoal suportam alguns 
artigos/estudos e opiniões nesse sentido. No 
“Redefinição da Normalidade em 2021”, estudo do 
The Adecco Group, há um capítulo inteiro dedicado 
ao tema – “Mais curta e flexível: a preconização de 
uma nova semana de trabalho”. Mais de metade dos 

inquiridos desse estudo (57%) consideram que o seu 
trabalho pode ser feito em menos de 40 horas. 

A flexibilidade (horária) e a parametrização laboral 
em função dos resultados e não do número de 
horas trabalhadas são os dois grandes princípios 
subjacentes a esta autêntica proposta de revolução no 
universo do trabalho que, de 2021 para 2022, ganhou 
força no espaço público. O próprio Governo, no âmbito 
da Agenda do Trabalho Digno, encomendará um estudo 
e proverá uma experiência-piloto sobre a redução que 
parece ser encarada como a mais viável: a dos dias de 
trabalho (de cinco para quatro), ao invés da do número 
de horas em cada jornada.

SEMANA DE QUATRO DIAS OU MENOS HORAS EM CADA DIA
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sandim refere a importância 
de “assegurar momentos de 
contacto presencial entre 
todos e todas” e Dália Petiz 
(APD) explica que “é neces-
sário sentirem-se [os co-
laboradores] parte de uma 
equipa, haver interações 
pessoais, desenvolverem 
relações com os colegas e 
potenciarem e promoverem 
estímulos profissionais e pes-
soais”. Já Alexandra Andrade 
(Adecco) considera que a fatia 
do trabalho desempenhado 
presencialmente não deve 
ser motivada pelo conforto 
de uma supervisão/controlo 
mais fácil mas sim pelo re-
forço da identidade corpora-
tiva: “um dos fenómenos que 
emergiu dos confinamentos 
é que o ser humano funcio-
na com contacto, e o facto de 
haver momentos presenciais 
facilita a entreajuda e o senti-
mento de pertença a uma co-
munidade. E as empresas são 
isso mesmo, comunidades de 
indivíduos que trabalham ali-
nhados com os mesmo pro-
pósitos e fins, tentando res-
peitar a sua individualidade 
na inclusão”. 

das empresas na adaptação 
à nova realidade (ou mesmo 
na reinvenção) dos espaços 
de trabalho tal qual eram até 
ao início de 2020 (ver caixa). 

Tudo para que as horas ou 
dias de trabalho presencial 
constituam também um es-
tímulo social. Teresa Espas-

Os chamados “escritórios” 
devem ser atrativos, propi-
ciar o contacto, a interação e 
a criatividade, conseguindo, 
desta forma, polarizar com 
o “habitat profissional” mais 
intimista que o colaborador 
agora dispõe na sua residên-
cia, o que implica um esforço 

“auscultar os trabalhadores, 
aferir as suas necessidades 
e preferências, avaliar a pos-
sibilidade de ajustar horários, 
equipas e procedimentos são 
boas-práticas de gestão foca-
das na eficiência e centradas 
nas pessoas”. O que se afigura 
ainda mais acertado quando, 
conforme refere Alexandra 
Andrade, Country Manager 
Adecco Portugal, a mais im-
portante vantagem deste for-
mato para os profissionais se-
ja o “Work/Life balance, com 
um uma tónica muito positiva 
na saúde mental, que é um 
valor emergente para todos, 
em particular para as gera-
ções mais jovens”.

As instalações físicas que 
correspondem ao “local de 
trabalho” do anterior for-
mato laboral (presencial), 
por paradoxal que pareça, 
também são importantes. 
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A Ticket Serviços®, presente no mercado há mais de 48 anos, 
é um parceiro fundamental na missão de apoiar os decisores 
das organizações na implementação das melhores soluções 
de compensação extrassalarial. Os vários produtos e serviços 
que gere e comercializa resultam numa maior poupança para 

as empresas e simultaneamente em mais rendimento disponível para os 
colaboradores.

A Ticket Serviços®, orgulha-se de acompanhar a vida dos colaboradores 
em toda a sua jornada, numa relação de “win-win”, através da utilização de 
produtos com benefícios , sendo que o colaborador e a empresa poupam, 
e os níveis de produtividade e satisfação têm um enorme incremento em 
resultado da adopção destas medidas de incentivo/compensação.

A Ticket apresenta sempre soluções customizadas e adaptadas à reali-
dade de cada organização:

ALIMENTAÇÃO - O Ticket Restaurant® é um título que permite às empresas 
subsidiar, com vantagens sociais e fiscais, as refeições diárias dos seus 
colaboradores, totalmente isento de contribuições e impostos até 7,63 
por dia. Está disponível em duas opções, cartão refeição ou vale refeição 
e pode ser utilizado em milhares de estabelecimentos a nível nacional 
(continente e ilhas) como restaurantes, supermercados e outros estabele-
cimentos da área alimentar.

EDUCAÇÃO - Da creche à universidade, os tickets trazem muitos be-
nefícios! O Ticket Infância®, o Ticket Ensino® e o Ticket Educação® são 

atribuídos aos colaboradores para 
apoiar as despesas de educação/
formação dos colaboradores e 
seus dependentes. Podem ser uti-
lizados numa vasta rede nacional 
de estabelecimentos de todos 
os tipos de ensino e serviços de 
educação, quer no ensino privado, 
quer no privado solidário ou no 
ensino público.

Saiba como apoiar os seus 
colaboradores e reduzir custos 
na empresa!

SAÚDE - O Ticket Saúde® para 
apoiar as despesas de saúde e bem-
-estar e, também, para complemen-
tar o seguro de saúde. A flexibilidade 
e a sua abrangência na utilização 
em milhares de estabelecimentos 
(clínicas, hospitais, ginásios, farmá-
cias, lares/residências seniores...) 
materializa a preocupação da Ticket 
em ajudar as organizações a terem 
presente a importância dos cuidados 
de saúde e estilos de vida saudáveis 
dos seus colaboradores.

FIDELIZAÇÃO E INCENTIVOS  
- O Ticket Car®, é um vale multimar-
ca, utilizado para o pagamento de 
combustível e despesas de assistên-
cia auto das viaturas de empresa, 
em milhares de postos aderentes.

O Ticket Oferta®, permite 
tornar o ato de reconhecimento e 
premiação num momento espe-
cial. São mais de 1.500 lojas em 
centros comerciais e no comércio 
tradicional, distribuídas por vários 
sectores de bens e serviços. 

   Empresa: Ticket Restaurant® 
de Portugal, S.A.

   Morada: Avenida Infante 
Santo nº21A 1350-177 LISBOA

   Email: ticket@ticket.pt
   Site: www.ticket.pt
   Soluções para RH: Benefícios 
extrassalariais
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O
setor de Inovação e Tecnologia vive 
numa realidade um pouco paralela 
em relação a outros mercados: está 
constantemente disposto a receber 
profissionais qualificados, tem uma 
dificuldade elevada em os identificar e 
reter. A principal razão continua a ser 

a necessidade de se ouvir aquilo que os colaboradores que-
rem. É necessária uma constante adaptação de modelos de 
trabalho, benefícios e valores da empresa. 

Os Millenials e a Geração Z procuram uma entidade empre-
gadora que encare os seus colaboradores como seres humanos 
e que se guie por um ideal de respeito pelos outros. Isto abrange 
a consideração pelo tempo, pelo ambiente e por características 
que fujam dos padrões vigentes. O work-life balance e a respon-
sabilidade social corporativa tornaram-se requisitos impactan-
tes na altura em que os jovens escolhem onde querem trabalhar. 

Os modelos híbridos e full remote chegaram às empresas 
para ficar. Com a eliminação das barreiras físicas e geográficas, 
caminha-se em direção a um ecossistema laboral cada vez 
mais global e alarga-se a audiência passível de ser recrutada. 

Especificar necessidades para agarrar um todo
A exigência cada vez mais patente dos colaboradores faz com 
que os RH precisem de assumir um papel ativo no dia a dia 
laboral destes. A comunicação regular e personalizada é um 

Opinião

ponto de partida fulcral para 
a criação de uma estratégia 
de retenção de talento. Mas 
ouvir atentamente sem mer-
gulhar em ações que reflitam 
a concretização dos desejos 
individuais acaba por ter um 
efeito precisamente oposto 
ao procurado. A equipa pre-
cisa ter uma voz ativa e não 
apenas fazer um pequeno 
burburinho num canto de 
uma sala lotada. 

Para garantir essas condi-
ções, as empresas têm que 
criar canais de receção de 
feedback e motivar todos os 
elementos a serem ativos nos 
mesmos. Depois, segue-se a 
análise dos dados. Com a mul-

tiplicidade de informação a 
ser gerida, é preciso criar 
touching points: um sistema 
centralizado em cada pessoa, 
mas que crie um relatório co-
mum, com as preocupações 
mais frequentes a serem 
destacadas. O processo final 
é colocar mãos à obra e não 
deixar estas preocupações es-
quecidas numa folder dentro 
de uma outra folder. 

Num ecossistema cada vez 
mais global aumentam as 
possibilidades de expansão 
de negócio e de equipa, mas 
também as dificuldades em 
reter talento. Preservar quem 
temos connosco é mais im-
portante que nunca. 

POR

João Gomes 
Chief Operating Officer da Adentis

COMO ATRAIR E RETER TALENTOS? 
OUVIR, GERIR INFORMAÇÃO E AGIR

É PRECISO CRIAR TOUCHING POINTS:  
UM SISTEMA CENTRALIZADO EM CADA 
PESSOA, MAS QUE CRIE UM RELATÓRIO 
COMUM, COM AS PREOCUPAÇÕES  
MAIS FREQUENTES A SEREM DESTACADAS

João Gomes, Chief Operating Officer da Adentis

“We walk with you!”
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N
um momento em que há tanta falta 
de profissionais de TI em Portugal e, 
ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil 
para estes aceder a oportunidades de 
trabalho remoto no estrangeiro com 
uma remuneração superior, é essen-
cial conseguir motivar estes colabo-

radores de forma a prolongar a sua customer journey nas 
empresas portuguesas.

Mas como? Que estratégias poderão ser utilizadas de 
forma a conseguir competir com os salários pagos lá fora?

Através do acompanhamento personalizado feito pelos 
nossos People Managers: a estratégia de coaching da KWAN.

Na KWAN, empresa Portuguesa dedicada à contratação e 
outsourcing de profissionais de TI há mais de 15 anos, sempre 
tentámos diferenciar-nos da concorrência pela valorização 
dos nossos recursos humanos: tratando estes profissionais 
como pessoas que têm sonhos e ambições e não somente 
como alguém com potencial para preencher uma vaga.

A experiência diz-nos que fazer corresponder o projeto cer-
to à pessoa certa, respeitando aquilo que esta está à procura, 
faz a diferença, porque o profissional vai obter melhores resul-

Opinião

tados e durante mais tempo. 
No sentido de valorizar 

ainda mais os nossos recur-
sos humanos, não só no mo-
mento da contratação, mas 
ao longo de toda a employee 
journey, criámos em 2021 
um departamento ao qual 
chamámos “People Mana-
gement”, constituído pelos 
“People Managers”. 

O “People Manager” é um 
profissional dedicado ao 

acompanhamento dos pro-
fissionais da KWAN durante 
todo o seu ciclo na empresa, 
garantindo o seu bem-estar 
e desenvolvimento pessoal e 
profissional, com o objetivo 
de proporcionar a melhor ex-
periência nos seus respetivos 
projetos e na KWAN. 

O “People Manager” é ain-
da responsável por identificar 
possíveis oportunidades para 
acrescentar valor à employee 
journey dos profissionais da 
KWAN, elaborando um plano 
de formação totalmente per-
sonalizado àquilo que são as 
motivações e expectativas do 
profissional e do projeto onde 
está inserido. 

A relação e a confiança 
desenvolvidos entre o “Peo-
ple Manager” e o profissio-
nal com quem este trabalha 
levam a que se alcance um 
dos grandes objetivos desta 
estratégia: reduzir o número 
de saídas e prolongar a em-
ployee journey dos colabo-
radores.

Comparando o número de 
saídas na altura da imple-
mentação desta estratégia, no 
2º trimestre de 2021, com o 
2º trimestre deste ano, con-
seguimos reduzir o número 
de saídas em 30%, o que nos 
mostra que estamos no cami-
nho certo, que uma estratégia 
de valorização das pessoas 
faz a diferença e que o salá-
rio conta… mas não é tudo. 

POR

Rita Santos 
People Manager Lead da KWAN

O IMPACTO DO PEOPLE 
MANAGER NA EMPLOYEE 
JOURNEY DE UM 
TRABALHADOR DE TI

COM A IMPLEMENTAÇÃO DESTA 
ESTRATÉGIA, DO 2º TRIMESTRE DE 2021 
PARA O 2º TRIMESTRE DESTE ANO, 
CONSEGUIMOS REDUZIR O NÚMERO DE 
SAÍDAS EM 30%

Em cima: Rita Santos, People Manager 
Lead da KWAN. Ao lado: Jorge Becho, 
People Manager e Pedro Fonseca, 
KWANer e Front End Developer
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o âmbito da Agenda do Trabalho Digno, a oposição 
apresentou, no final de junho, 17 propostas para 
a revisão das leis laborais. O que é que evoluiu 
desde aí? 
É importante começar por dizer que a 
Agenda do Trabalho Digno é um proces-
so – com cerca de dois anos – que tem tido 

alguma maturação, sendo que, primeiramente, foi construído o 
Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho. A partir deste, gerou-se 
um conjunto de conclusões sobre aquilo que deveria e poderia 
ser alterado na legislação laboral, mas também em termos de 
instrumentos de apoio e políticas ativas de emprego. Trata-se, 
portanto, de um processo muito discutido, com objetivos voltados 
para o reforço da promoção do trabalho digno, da conciliação da 
vida pessoal, familiar e profissional e da dinamização do diálogo 
social e da contratação coletiva – os três grandes pontos da Agenda 
do Trabalho Digno, que foi aprovada em Conselho de Ministros 
e apresentada à Assembleia da República (AR). É, naturalmente, 
no espaço de discussão da AR que serão discutidas as afinações 
que se poderão, ou não, efetuar. 

Entrevista

“NÃO É ACEITÁVEL QUE 
TENHAMOS 62% DOS JOVENS 
EM REGIME DE CONTRATO 
NÃO PERMANENTE”

Em setembro, a Agenda do 
Trabalho Digno estará, certa-
mente, nos trabalhos da AR, 
para que esta seja uma prio-
ridade, sob pena de não ser 
possível posicionar Portugal 
como um país com boas con-
dições para trabalhar. Con-
tamos que, rapidamente, se 
possa concluir o processo 
legislativo. 

Em que fase está o projeto-piloto 
para teste de novos modelos de 
organização do trabalho, designa-
damente a semana de trabalho de 
quatro dias?
Neste momento, está a ser 
feita uma avaliação compara-
tiva com os restantes países 

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine
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ANA MENDES GODINHO 
MINISTRA DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

N

do mundo, para saber de que 
modo estão a avançar neste 
tipo de projetos-piloto. O ob-
jetivo é pensar novas formas 
de organização do tempo de 
trabalho, porque é evidente 
que uma melhor conciliação 
da vida pessoal e familiar 
com a vida profissional se tra-
ta, cada vez mais, de um fator 
de atração dos trabalhadores. 
A partir do levantamento de 
projetos realizados noutros 
países, está a ser preparado 
um grupo de trabalho que irá 
definir os requisitos para as 
empresas entrarem no pro-
grama. A ideia é que possa-
mos começar os projetos-pi-
loto no início de 2023. 

Em entrevista à RHmagazine, Ana Mendes 
Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, faz o ponto de situação sobre 
a Agenda do Trabalho Digno e de Valorização 
dos Jovens no Mercado de Trabalho – designa-
damente, dos projetos-piloto dos novos modelos 
de organização do trabalho – e revela os planos 
do Governo para a requalificação profissional.

A conversa com a RHmagazine realizou-se no 16.º piso do edifício principal 
do Ministério, no gabinete da Ministra, na Praça de Londres (Lisboa)
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Ana Mendes Godinho, 
Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e 
Segurança Social
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Que impacto considera que a 
regulamentação de modelos de 
trabalho flexíveis teria no merca-
do laboral nacional?
Num inquérito feito aos jovens, 
este ano, em vários países da 
Europa foi-lhes perguntado se 
se encontravam numa situação 
de precariedade ou de contrato 
não permanente por vontade 
própria ou por incapacidade 
de encontrar no mercado um 
contrato permanente. As res-
postas mostraram que cerca 
de 50% dos jovens estão numa 
situação involuntária de con-
trato não permanente, sendo 
que, em Portugal, isto aplica-se 
a mais de 80%. É por isto que 
a Agenda do Trabalho Digno é 
tão importante, ao demonstrar, 
desde logo: 1) Preocupação em 
garantir trabalho digno no que 
toca à estabilidade no empre-
go, procurando combater a 
precariedade sem justificação, 
dado que não é aceitável que 
tenhamos 62% dos jovens em 
regime de contrato não perma-
nente; 2) Preocupação com a 
conciliação da vida pessoal, fa-
miliar e profissional, trazendo a 
regulação do teletrabalho, que 
prevê, entre outros aspetos, o 
direito à desconexão; 3) Valo-
rização dos rendimentos do 
trabalho, procurando chegar 
àquela que é a média europeia 
do peso dos salários no PIB 
(Portugal está num diferencial 
de três pontos percentuais fa-
ce à média europeia); 4) Uma 
grande aposta na flexibilidade 
ao nível do diálogo social, de 
modo a dar poder às partes – 
aos representantes de traba-
lhadores, às empresas – para 
encontrarem soluções que se 
customizem em função das 
realidades concretas. 

Este tipo de medidas terá influência 
na proteção dos colaboradores?
O modelo que está a ser de-
finido, referente aos proje-
tos-piloto, pretende garantir 
que nunca haja diminuição 
de retribuição do trabalhador, 
mas sim uma redistribuição 
da forma como a organiza-
ção de trabalho se executa. 
A Agenda do Trabalho Digno 
também teve a preocupação 
de enquadrar novas formas de 

trabalho, precisamente, para 
garantir que os trabalhadores 
não ficam de fora do sistema 
de proteção social – por exem-
plo, pela primeira vez, estamos 
a regular e a enquadrar os tra-
balhadores das plataformas 
digitais e criámos um visto 
para trabalhadores remotos 
exatamente com a preocupa-
ção de atrair profissionais para 
Portugal, garantindo que estes 
têm a sua situação claramente 
definida do ponto de vista de 
proteção social.

Além de limitar a quatro vezes a re-
novação dos contratos temporários, 

que outras medidas prevê o Governo 
no âmbito da Agenda? 
Prevê-se que haja um quadro 
mínimo de recursos estáveis 
nas empresas de trabalho 
temporário, no fundo, para que 
aqueles trabalhadores que es-
tão sempre a ser colocados em 
empresas diferentes tenham 
um vínculo estável com a em-
presa de trabalho temporário. 
Foram, também, definidas 
regras exigentes quanto ao li-
cenciamento de empresas de 
trabalho temporário. O objetivo 
é tentar eliminar do mercado 
empresas cujos administrado-
res tenham sido condenados 
por trabalho não declarado, 
trazer a moralização do siste-
ma e a credibilização das em-
presas de trabalho temporário. 
Neste âmbito, prevê-se, ainda, 
a fiscalização mais inteligente 
dos fenómenos de precarieda-
de, com base no cruzamento 
de dados entre a Segurança 
Social e a Autoridade para as 
Condições do Trabalho, sem 
necessidade de deslocação às 
empresas.

O Governo tem em vista planos de 
requalificação da população para 
nos tornarmos um país de mão de 
obra altamente qualificada?
Em 2021, assinou-se um 
acordo de formação em sede 
de concertação social, que as-
sume com os parceiros sociais 
três grandes dimensões de in-
tervenção: 1) Um investimento 
massivo no Programa Qualifi-
ca, um programa transversal 
para elevação das qualifica-
ções da população em geral. 
De momento, temos cerca de 
994 mil pessoas abrangidas 
por este programa, que as au-
xilia a terem a formação neces-
sária para a conclusão do 12.º 

A IDEIA É QUE POSSAMOS COMEÇAR  
OS PROJETOS-PILOTO [PARA TESTE  
DE NOVOS MODELOS DE ORGANIZAÇÃO  
DO TRABALHO] NO INÍCIO DE 2023

No seu gabinete, a Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social tem um mapa 
de Portugal, onde assinala todos 
os locais do país já visitados

Entrevista
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CRIÁMOS UM VISTO PARA TRABALHADORES 
REMOTOS, COM A PREOCUPAÇÃO DE ATRAIR 
PROFISSIONAIS PARA PORTUGAL

ano; 2) Uma aposta estratégi-
ca focada nas competências e 
qualificações que acrescentam 
valor, das quais são exemplo 
as competências tecnológicas 
e digitais, competências na 
área ambiental e competên-
cias na área social. Em 2020, 
em plena pandemia, foi lança-
do o programa “UPskill”, que 
é um compromisso tripartido 
entre empresas tecnológicas, 
sistemas de formação – o IEFP 
e o ensino superior – e os tra-
balhadores. As empresas tec-
nológicas definiram as com-
petências de que precisavam, 
os sistemas de formação defi-
niram os currículos à medida 
destas necessidades e muitos 
dos trabalhadores aceitaram 

mudar de vida para entrarem 
no projeto. O IEFP paga uma 
bolsa de formação e as empre-
sas de TI comprometem-se a 
absorver, pelo menos, 80% das 
pessoas, com um contrato per-
manente e com um salário que 
perfaz, no mínimo, duas vezes 
o salário mínimo nacional; 3) 
Programas de reconversão de 
trabalhadores, que ajudam 
pessoas e empresas a readap-
tarem-se às novas realidades 
no mercado, como o projeto 
“Reskilling for Employment”, 
iniciado no ano passado.

E o que tem sido feito para 
resolver a escassez de mão de 
obra para determinadas áreas em 
Portugal?
Acho que se deu um passo 
gigante na aprovação da lei 
que simplificou os vistos, 
criou-se o visto de procura 
de trabalho e os já referidos 
vistos para o trabalho remoto 
e para os nómadas digitais. 
Ao nível da simplificação de 
vistos, de referir também o 
acordo de mobilidade dos 
países da CPLP, que pode ser 
o transformador completo da 

capacidade de mobilidade de 
trabalhadores, para que estes 
não caiam em redes irregu-
lares de migração. Estamos 
também, pela primeira vez, 
a assumir a necessidade de 
nos posicionarmos interna-
cionalmente como país pa-
ra trabalhar, seja através de 
campanhas, seja através de 
uma feira de empregabilida-
de em Portugal, fora do país. 
A primeira feira vai aconte-
cer no último trimestre des-
te ano, em Cabo Verde, para 
mostrar que oportunidades 
de emprego existem e quais 
as regras, de forma a garantir 
que as pessoas vêm de uma 
forma completamente inclu-
siva, integrada e digna.  



“O CONHECIMENTO É A ARTE DE GERIR  
O NEGÓCIO E O SMART ANALYTICS PERMITE 
ISTO MESMO: UMA MELHOR GESTÃO DE 
NEGÓCIO”, CARLA MARQUES, CEO DA 
INTELCIA PORTUGAL

50

om 20 anos de experiência no 
setor dos contact centers, a In-
telcia opera nas áreas de custo-
mer relationship management, 
IT solutions, business process 
outsourcing e digital services. 
Presente em Portugal desde 

2018, conta já com mais de 6.000 colaboradores e 
15 sites próprios – e a tendência é continuar a crescer. 
O grande desafio da Intelcia centra-se, precisamen-
te, na gestão e retenção dos seus talentos, criando 
condições para que estes estejam altamente com-
prometidos com os objetivos da organização e se 
sintam envolvidos na sua estratégia. Neste sentido, 
a multinacional tem apostado, entre outras metodo-
logias, em planos de carreira, planos de formação e 
no envolvimento das equipas em projetos interna-
cionais transversais. Contudo, é na tecnologia que 
tem encontrado a arma perfeita, não só para atrair e 
reter profissionais, mas também para se diferenciar 
no mercado e potenciar o seu negócio.

A Intelcia atua, essencialmente, nos mercados 
da banca, seguros, utilities, e-commerce e teleco-
municações, porém o objetivo é o desenvolvimento 
de novas áreas de negócio. Numa era cada vez mais 
digital – muito por força da pandemia –, a empre-
sa está a investir em ferramentas de digitalização e 
transformação do negócio e das operações dos clien-
tes. Um investimento que passa pela recente aquisi-

Transformação Digital

INOVAÇÃO, A CHAVE PARA  
A EFICIÊNCIA OPERACIONAL

ção em Espanha da marca 
E-voluciona (hoje, E-volu-
ciona by Intelcia), voltada 
tanto para a transformação, 
como para a consultoria de 
negócio. Debaixo da alçada 
da E-voluciona são desen-
volvidas metodologias, que 
permitem a eficiência or-
ganizacional, acelerando e 
facilitando processos, como 
a inteligência artificial, ro-
botização, speech analytics 

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine
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C

e smart analytics. Sobre esta 
última, Carla Marques, CEO 
da Intelcia Portugal, diz: “O 
serviço de smart analytics 
permite aos clientes uma 
análise mais detalhada do 
comportamento do negó-
cio, criando condições pa-
ra a análise e gestão de um 
maior número de dados, e, 
desta forma, possibilitando 
a implementação de medi-
das preditivas”. “Neste mo-

Ciente do poder da tecnologia na 
atratividade e retenção de talentos e 
empenhada em potenciar o seu negócio,  
a Intelcia adquiriu, recentemente,  
a marca espanhola E-voluciona,  
focada na transformação digital  
de processos. Em Portugal, prevê-se  
que a sua implementação ocorra até  
ao final de 2022.

Management Team da Intelcia Portugal
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A EMPRESA IMPLEMENTOU A “INTELCIA 
JOURNEY”, UMA METODOLOGIA QUE 
VISA AUSCULTAR AS EQUIPAS SOBRE 
COMO SENTEM A FORMA DE TRABALHAR, 
QUAIS OS DESAFIOS DIÁRIOS E AS 
OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Carla Marques, CEO da Intelcia 
Portugal

mento, o conhecimento é a 
arte de gerir o negócio e o 
smart analytics permite isto 
mesmo: uma melhor gestão 
de negócio”, acrescenta.

Esta solução vem res-
ponder, portanto, a dois 
objetivos primordiais da-
queles que a procuram: 
eficiência operacional, que 
se traduz também em pou-
pança de custos, e melhoria 
da experiência de cliente, 
para criar fidelização. Pa-
ra cumprir com estas pre-
tensões, tal como explica à 
RHmagazine Carla Marques, 
são analisados os pontos de 
contacto dos clientes, numa 
vertente omnichannel, e 

trabalha-se a transformação 
dos processos, com vista a 
aumentar a sua eficiência. 

“Hoje, os clientes estão 
mais exigentes e preferem 
uma interação muito mais 
digital na aquisição dos 
seus produtos e serviços, 
em vez de se deslocarem 
a lojas ou a espaços físi-
cos. Com a E-voluciona, 
os clientes vão estar mais 

preocupados em crescer de 
uma forma eficiente e digi-
tal, por forma a responder 
às expectativas dos seus 
próprios clientes”, defende 
Carla Marques.

O setup do projeto E-vo-
luciona by Intelcia já está a 
ser trabalhado em Portugal 
e o objetivo é avançar com 
a sua implementação até ao 
final deste ano.

Qual o futuro?
Havendo, na Intelcia, uma 
grande necessidade de recur-
sos, esta forte associação à tec-
nologia tem contribuído com 
alguma atratividade e retenção 
para a empresa. A isto, acres-
ce uma estratégia de gestão de 
topo de grande proximidade e 
de escuta das equipas. Neste 
âmbito, a empresa implemen-
tou a “Intelcia Journey”, uma 
metodologia que, desde a fase 
de recrutamento até à saída 
dos colaboradores da empre-
sa, visa auscultar as equipas 
sobre como sentem a forma 
de trabalhar, quais os desafios 
diários e as oportunidades de 
melhoria. O projeto tem uma 
taxa de participação de 75% 
a 80%, o que se torna numa 
vantagem para melhorar os 
métodos de trabalho e atrair 
e reter talento, promovendo o 
crescimento dos colaborado-
res e o seu plano de carreira 
dentro da organização.

Apesar dos desafios, Carla 
Marques garante que o futu-
ro da Intelcia passa pelo seu 
crescimento e quanto ao setor 
dos contact centers, no geral, 
prevê a continuidade da apos-
ta na digitalização das intera-
ções com os clientes. “Com 
as oportunidades que temos 
abraçado, a perspetiva é oti-
mista”, conclui. 

   Nº de países: 16

   Nº de localizações: 85

   Nº de colaboradores: 
+35.000

   Nº de colaboradores em 
Portugal: +6.000

   Nº de localizações em 
Portugal: 15
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INFÂNCIA E ESCOLA
Manuel Moutinho de Carvalho 
nasceu a 21 de setembro de 
1959, em Penhas Juntas, aldeia 
em Trás-os-Montes. Assumida-
mente uma criança traquina, 
divertia-se a jogar pião e fito. 
Aos 11 anos, após completar o 
ensino primário, ingressou no 
Colégio dos Salesianos, inicial-
mente em Arouca e, depois, em 
Mogofores, Anadia. Aí, praticava 
desporto intensivamente e era 
considerado um “craque” em 
ginástica, sobretudo no salto de 
trampolim, e a jogar basquetebol, 
andebol e voleibol. Em 1978, foi 
para a BETP – Base Escola de 
Tropas Paraquedistas, de onde 
saiu dois anos mais tarde para 
prosseguir os estudos. No ano 
letivo de 1980-1981, matriculou-
-se no 12.º ano de escolaridade, 
numa escola secundária em 
Algés, onde estudava à noite, já 
que em janeiro de 1981 começou 
a trabalhar na Nacional – Com-
panhia Industrial de Portugal e 
Colónias, como datilógrafo na 
Direção de Pessoal. Em 1987, ter-
minou a licenciatura em Gestão e 
Administração Pública e, ainda, a 
especialização em Gestão de Re-
cursos Humanos, no ISCSP.

DOS SALTOS DE TRAMPOLIM AOS DE 
PARAQUEDAS… ATERRANDO NA GRH
Chegou a fazer uma breve passagem pela BETP 
– Base Escola de Tropas Paraquedistas, mas 
abandonar os estudos não fazia parte dos planos 
de Manuel Moutinho de Carvalho. Licenciado 
em Gestão e Administração Pública e com uma 
especialização em Gestão de Recursos Humanos 
(GRH), é hoje Diretor de Recursos Humanos  
do grupo NAU Hotels & Resorts.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Em 1988, Manuel Moutinho 
de Carvalho integrou a direção 
de Recursos Humanos da Bri-
sa – Autoestradas de Portugal 
e, dois anos depois, chegou 
ao Grupo Impala, como DRH, 
aceitando o desafio de criar a 
primeira direção de Recursos 
Humanos do Grupo. Em 2005, 
já enquanto DRH da região 
EMOA do Grupo Accor, recebeu 
o 1.º prémio RH em Portugal na 
categoria “Gestor do Ano”, atri-
buído pela RHmagazine. Após 

uma rápida passagem pelo 
Grupo Azinor, em 2013 

o profissional transitou 
para o grupo NAU 

Hotels & Resorts, 
onde permanece até 
hoje, como Group 
Human Resources 
Director.  

1.  Paraquedista da BETP – Base 
Escola de Tropas Paraquedistas

2.  Com o genro, a filha e a mulher na  
Praia Del Rey

3.  Manuel Moutinho de Carvalho,  
em criança

4. Premio Gestor do Ano, 2005
5. Com a mulher, na Benção das Fitas

1 2

BiogRHafia
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5
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   Cargo atual: Group Human 
Resources Director | NAU Hotels 
& Resorts

   Idade: 63 anos 
   Curso: Gestão e Administração 
Pública com Especialização em 
Gestão de Recursos Humanos

   Família: Casado, com uma filha 
e uma neta

   Clube: Benfica, mas sem 
“sofrer”

   Hobbies: Ver e folhear livros; 
visitar em ambiente natural – 
floresta e montanha

   Características: Humilde, 
tendencialmente reservado, 
humanista e determinado
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Identificada a necessidade de um melhor 
acompanhamento nas áreas de medicina e 
segurança no trabalho e formação, a Kaffa 
– empresa da indústria do café e do chá – 
encontrou na Centralmed o apoio de que 
precisava. Uma parceria que dura há sete 
anos e já deu frutos.

Cápsula de Café Portuguesa”: é desta 
forma que a Kaffa, empresa da indús-
tria do café e do chá, que produz café 
encapsulado e em grão, faz as honras 
da sua marca. Com cerca de 105 co-
laboradores, é precisamente às suas 
pessoas que atribui parte do segredo 

por detrás das cápsulas de café. E foi também numa das 
componentes de gestão dos seus recursos humanos que a 
Kaffa sentia, mesmo trabalhando com uma empresa espe-
cializada, falta de acompanhamento nas áreas de medicina 
e segurança no trabalho e formação, tendo em conta a sua 
dimensão e exigência. A empresa pretendia, sobretudo, 
aumentar a formação dos trabalhadores, diminuir os ín-
dices de sinistralidade, criar uma maior participação dos 
trabalhadores nesta área e um maior fortalecimento/enrai-
zamento da cultura de segurança no trabalho.

“Temos um elevado grau de exigência e queríamos mais 
acompanhamento, que a empresa não conseguia dar. Embora 
já existisse uma cultura de segurança e documentação neste 
âmbito – por exemplo, instruções escritas, fichas de prevenção 
de riscos, etc. –, estas precisavam de ser revistas e adaptadas à 
dimensão e às alterações da empresa”, explica Maria Gabriela 
Madeira, Chief Operating Officer (COO) da Kaffa.

Foi na Centralmed, que, desde 2015, a Kaffa encontrou o 
parceiro ideal em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST). Empresa portadora de um know how diversificado na 
área e distinguida, nos últimos dois anos (2021 e 2022), pela 

Corporate Wellness

APG – Associação Portuguesa 
de Gestão das Pessoas como 
“Melhor Fornecedor RH”, no 
que à SST diz respeito. 

“A Centralmed é uma em-
presa que, em matéria de 
SST, acompanha a comple-
xidade, evolução de negócio 
e dinâmica de trabalho das 
empresas, adaptando a sua 
intervenção às necessidades 

destas”, refere à RHmagazi-
ne, por sua vez, Paulo Cas-
tanheiro e Cátia Figueiredo, 
Técnico e Técnica Superior 
de Segurança no Trabalho 
da Centralmed.

Estabeleceu-se, então, 
uma parceria entre ambas 
as empresas, com o objetivo 
comum de minimizar os ris-
cos e manter a segurança dos 

DESDE 2015 A CAMINHAR PARA 
UMA CULTURA DE SEGURANÇA  
NO TRABALHO

POR

Ana Rita Maciel 
RHmagazine
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"A Em cima: Paulo 
Castanheiro, 
Técnico de 
Segurança no 
Trabalho da 
Centralmed. Ao 
lado: Maria Gabriela 
Madeira, Chief 
Operating Officer 
(COO) da Kaffa.
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trabalhadores, mas também 
de consciencializá-los para 
os riscos profissionais a que 
estão expostos.

As soluções implementadas 
Ao longo destes sete anos de 
trabalho conjunto, têm sido 
várias as soluções implemen-
tadas na Kaffa, das quais se 
destacam: 

  reforço no acompanhamen-
to de segurança no trabalho, 
com vistorias semanais, 
bem como na criação de 
formação de SST, sobre 
vários temas adaptados à 
realidade do cliente;
  avaliação de riscos de ca-
da função e de acordo com 
uma metodologia criada em 
conjunto com a Kaffa, dan-
do cumprimento legal a es-
ta obrigatoriedade, nomea-
damente com avaliações de 
exposição a ruído, ilumina-
ção, conforto térmico, mo-
nóxido de carbono, etc.; 

  cumprimento legal no âm-
bito de SST.
Com uma implemen-

tação fácil e bem aceite, 
Paulo Castanheiro e Cátia 
Figueiredo referem como 
principal desafio do pro-
jeto a exigência, acima da 
média, da Kaffa, que abriu 
condições para a superação 
da empresa de SST: “Essa 
exigência fez-nos superar 
em algumas situações, de 
modo a conseguirmos exce-
der também as expectativas 
do cliente – que é sempre o 
nosso foco”.

Os resultados não po-
deriam ser mais positivos. 
“Conseguimos um aumento 
da formação dos trabalha-
dores, uma diminuição dos 
índices de sinistralidade, 
uma maior participação dos 
trabalhadores nesta área e 
um maior fortalecimento 
da cultura de segurança no 
trabalho”, garante a COO da 
Kaffa [ver destaque]. 

A relação que se foi cons-
truindo entre a Centralmed 
e a Kaffa, ao longo do tem-
po, permitiu ir alargando 
o âmbito, por exemplo, do 
plano de prevenção e con-
trolo da Legionella, da me-
dição das vibrações e das 
poeiras, da avaliação de 
riscos psicossociais e con-
tinuar a medição dos fato-
res de riscos para a saúde. 
“Isso permitiu-nos atuar em 
conformidade, pelos inputs 
da segurança no trabalho, 
com o aconselhamento na 
implementação de medi-
das preventivas e correti-
vas”, reforça ainda Maria 
Gabriela Madeira. “[Como 
tal,] sentimo-nos tranquilos 
neste âmbito”, conclui. 

  análise cuidada e estatís-
tica de todos os acidentes 
de trabalho, elaboração 
dos respetivos relatórios e 
alteração/atualização dos 
procedimentos existentes, 
consoante a ocorrência dos 
acidentes; 
  reforço da formação/infor-
mação aos acidentados;

  criação e atualização de do-
cumentação na área de se-
gurança – fichas de preven-
ção de riscos profissionais;
  implementação de dinâ-
mica de ginástica laboral 
na empresa; 
  adequação de equipamen-
tos de proteção coletiva e 
individual; 

KAFFA, LDA.
   Setor de atividade: Indústria 
do café e do chá

   Produtos e serviços: Café 
encapsulado e em grão

   N.º de trabalhadores: Cerca 
de 105

   Volume de negócios: 
34.046.886,30€

   Países onde está presente: 
Portugal, Espanha, França, 
Suíça, Bélgica, Alemanha, 
Polónia, Hungria (exportação)

ENTRE 2020 E 2021, A KAFFA REGISTOU:
+155,6% FORMAÇÕES AOS COLABORADORES 
-37,5% ACIDENTES DE TRABALHO  
18X MENOS DIAS DE AUSÊNCIA POR 
ACIDENTES DE TRABALHO

Ao lado: Instalações da Kaffa em Rio de Mouro (Sintra).  
Em cima: Cátia Figueiredo,  Técnica Superior 
de Segurança no Trabalho da Centralmed

  adequação, criação e atua-
lização de procedimentos 
adaptados aos trabalhos 
desenvolvidos pelos traba-
lhadores; 



voltámos ao inicio! Voltámos a se-
tembro após o primeiro verão sem 
restrições ou limitações. Voltámos ao 
momento das resoluções, dos novos 
compromissos, dos momentos em que 
definimos a mudança que queremos 
ver individualmente, para tudo ou to-

dos que dependem ou são influenciados por nós.
Mudanças e alterações que sabemos que fazem parte de 

um plano maior e melhor para cada um e que nos permitem 
contemplar a reinvenção, mas, acima de tudo, renovada a 
esperança  que cada rotina e tarefa diária nos transportará 
ao nosso tão almejado destino.

Em nada duvido que todos temos um elevado grau de com-
promisso ou, até poderei dizer, todos temos grandes sonhos. 
Mas, ao final do dia, no fim de setembro ou no fim do ano, o que 
falhou? Quase sem querer voltamos a entrar num novo ciclo, 
um mesmo ciclo com os mesmos sonhos, as mesmas resolu-
ções que por não estarem alcançadas voltam para lembrar que 
não fomos capazes, que não conseguimos. E, ano após ano, 
o sonho vai sendo esmagado pela rotina, pois não encontrei 
tempo, coragem, paciência ou qual seja a desculpa. E, é esse 
o mesmo ciclo que não nos permite avançar até à resolução 
seguinte, aquela que nos fará progredir ou desafiar, mas, acima 
de tudo, acreditar em nós! Pois em cada ano, ciclo, compro-
misso ou resolução seguinte, o que está em causa não será 
o que pretendemos atingir, 
mas a depositada confiança 
de que somos capazes e que 
conseguimos superar todos 
os nossos compromissos! 
No fundo e no fim do ciclo, a 
nossa rotina terá de ser ven-
cida pela nossa ambição ou 
pelos planos que temos para 
cada um de nós e dos nossos.

No fundo, a tomada de de-
cisão para a prática de exer-
cício anda sempre de mãos 
dadas com uma resolução 
ou até um sonho. Não fosse 
a resolução “perder peso”,  a 

Corporate Wellness

resolução número 1 e a mais 
comum no mundo inteiro.

Algo como “nesta nova eta-
pa vou perder peso, ganhar 
mais energia, recuperar da 
minha lesão, aumentar a au-
toestima, correr uma mara-
tona”... São tantas as áreas da 
nossa vida que são influen-
ciadas pelo nosso bem-estar 
físico e mental que mante-
mos a tal realidade sempre 

presente quando voltamos 
a ponderar em novas metas.

O meu convite vai no senti-
do de mudar de ciclo, de dar o 
primeiro passo, pois no fundo 
se pensarmos em consciência 
o que nos separa do passo se-
guinte ou dos nossos sonhos, 
veremos que é apenas conse-
guir dar hoje o passo seguinte, 
portanto, reforço: Comece hoje, 
agradeça amanhã!  

POR

Bruno Nunes 
Wellness Corporate Manager da Holmes 
Place Portugal

COMECE HOJE, 
AGRADEÇA AMANHÃ!

A NOSSA ROTINA TERÁ DE SER VENCIDA PELA 
NOSSA AMBIÇÃO OU PELOS PLANOS QUE TEMOS 
PARA CADA UM DE NÓS E DOS NOSSOS
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Bruno Nunes, Wellness Corporate 
Manager da Holmes Place Portugal

E,
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Com uma equipa de médicos e outros 
profissionais de saúde bastante robusta, 
e a videoconsulta a ganhar destaque, a 
Knower™ quis apostar num serviço de 
consultas à distância – projeto que saiu 
reforçado com a pandemia. Em julho de 
2021 lançou oficialmente a plataforma 
Knower™ Care Center.

m que consiste, concretamente, a plata-
forma Knower™ Care Center? 
A Knower™ Care Center é uma 
plataforma de videoconsultas e de 
serviços de saúde complementa-
res, na medida em que qualquer 
pessoa pode aceder a consultas de 

especialidades médicas, tais como medicina geral e fa-
miliar, pediatria, medicina interna, ortopedia, medicina 
desportiva, cardiologia, consulta do viajante, entre outras, 
e especialidades técnicas, como por exemplo nutrição e 
psicologia. Através da nossa plataforma pode, inclusive, 
solicitar serviços de enfermagem, apoio domiciliário e 
outros serviços de saúde. A nossa intenção é eliminar 
obstáculos no acesso à saúde, tirando o melhor partido 
da tecnologia disponível e favorecendo as sinergias entre 
os pacientes, os profissionais de saúde e a Knower™. 
Resultado disso é o fecho de parcerias com municípios 
e empresas para que possam adaptar o nosso serviço 
às suas realidades.

Corporate Wellness

A Knower™ Care Center 
parte de uma área de pres-
tação de serviços de saúde 
bastante sólida, pelo que 
conseguimos desenvolver 
serviços de saúde à medida 
das instituições, recorrendo 
às nossas equipas de profis-
sionais e à nossa experiência 
em gestão operacional.

Que mais-valias pode retirar uma 
empresa que ofereça aos seus 
colaboradores a possibilidade de 
usufruírem desta solução? 
Para começar, a diminuição do 

absentismo, pois os colabora-
dores não têm de abandonar o 
local de trabalho para ir a uma 
consulta, o que, paralelamen-
te, se repercute positivamente 
na produtividade global. Os 
empregadores podem utilizar 
a plataforma para promover o 
bem-estar entre os seus traba-
lhadores e ser parte ativa na 
promoção de saúde e na me-
lhoria de hábitos quotidianos. 
A pensar neles, a Knower™ Ca-
re Center desenvolveu um pla-
no de saúde corporate para que 
as empresas e o seu quadro 

“QUEREMOS ELIMINAR 
OBSTÁCULOS NO ACESSO À SAÚDE 
TIRANDO O MELHOR PARTIDO  
DA TECNOLOGIA DISPONÍVEL”

POR

Ana Rita Maciel 
RHmagazine

Nádia Bugia, 
Business Director 
da Knower™ Care, 
WELLOW™  GROUP
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NÁDIA BUGIA 
BUSINESS DIRECTOR DA KNOWERTM CARE, WELLOWTM GROUP

E
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de pessoal tenham condições 
bastante vantajosas, sendo 
que as organizações aderentes 
utilizam esta solução como um 
benefício salarial.

É um benefício forte no momento 
de atrair e reter talentos?
A proteção na saúde é um be-
nefício percebido como muito 
importante… diria que, para to-
dos os cidadãos. Falando por 

em deslocações e deixamos 
de adiar a nossa saúde. Por 
exemplo, muitas vezes o que 
precisamos é apenas de uma 
renovação de receituário ou 
algo mais “administrativo” da 
parte dos médicos, o que se 
resolve em poucos minutos 
numa videoconsulta. Hoje, não 
se justifica o adiamento de pe-
didos de exames, análises, re-
ceitas, declarações ou outros. 
E não esqueçamos a facilidade 
de falar com um psicólogo ou 
psiquiatra, pois em poucos 
minutos pode ter uma con-
sulta em caso de necessidade 
imediata e, inclusive, pode ser 
seguido(a) pelo mesmo profis-
sional de saúde na plataforma 
Knower™ Care Center.

Acelerada pela pandemia, a digi-
talização dos serviços de saúde 
veio para ficar e afigura-se uma 
tendência para os próximos anos?
Sem dúvida. A pandemia ace-
lerou os processos digitais 
em todas as áreas e sobre-
maneira na tele e videocon-
sulta. Ambas permanecerão 
nas nossas vidas durante 
muito tempo, porém, a con-
sulta por vídeo será a mo-
dalidade mais persistente e 
a que sofrerá grandes evo-
luções, pelo que, a telecon-
sulta (consulta por telefone) 
tenderá a perder terreno por 
obsolescência. Acredito que 
muito estará por vir. As con-
sultas remotas terão cada vez 
mais peso nas nossas rotinas 
de saúde física e mental, os 
exames complementares de 
diagnóstico ganharão novos 
contornos, a telemonitoriza-
ção tornar-se-á imprescindí-
vel e o apoio domiciliário será 
mais ágil. 

experiência própria, se tiver 
de optar entre uma empresa 
que me oferece um plano de 
saúde ou uma que não o faça, 
optarei pela primeira. Assim 
como, durante a minha carrei-
ra fui confrontada com várias 
pessoas que, em entrevista, 
me perguntaram objetivamen-
te se oferecíamos um plano ou 
seguro de saúde.

E para os colaboradores, quais as 
vantagens da telemedicina?
Facilidade, conforto, rapidez 
e eficiência. Quando fazemos 
uma videoconsulta percebe-
mos o quão próximos estamos 
daquele médico que nos aten-
de e está ali só para nós, sem 
distrações ou pressões. Para 
além disto, poupamos tempo 

KNOWERTM CARE CENTER

   Serviços: Videoconsulta, 
teleconsultas e apoio 
domiciliário

   Especialidades médicas: 12 

   Nº de pacientes registados: 
117

   Nº de profissionais  
de saúde registados: 58

AS ORGANIZAÇÕES ADERENTES  
UTILIZAM ESTA SOLUÇÃO COMO  

UM BENEFÍCIO SALARIAL

A Knower™ Care Center 
permite ter,  
em poucos minutos, 
uma consulta em 
caso de necessidade 
imediata
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resente em Portugal desde 2014, a 
Workplace Options™ providencia 
programas de bem-estar (EAP – 
Employee Assistance Programme), 
procurando ajudar os indivíduos a 
tornarem-se mais saudáveis, felizes 
e produtivos, tanto pessoal quanto 

profissionalmente. A empresa presta apoio via digital e 
presencial por meio de soluções personalizadas, data in-
telligence e uma rede global abrangente de fornecedores 
e profissionais credenciados, mantendo total confidencia-
lidade com aqueles que auxilia.

Com uma perspetiva holística e global, dada a sua ca-
pacidade de apoiar o colaborador e o seu agregado familiar 
em qualquer parte do mundo, a Workplace Options™ dispõe 
de uma vasta gama de soluções wellness, baseadas em:

   apoio emocional prestado por equipas de psicólogos;
   apoio na vertente prática da vida quotidiana, como life 
coaching;

   apoio no aspeto físico, como wellness coaching;
   eficácia organizacional, com serviço de aconselhamento 
on-site, resposta rápida a incidentes críticos, “new pa-
rent return to work” e consultoria de RH;

   eficácia individual – Revive, Presence, Pathways, Elevate;
   soluções digitais – app iConnectYou, website para mem-
bros.

“A Workplace Options™ distingue-se no mercado pela 
vasta diversidade de soluções que oferece, pelo seu alcance 
global – uma vez que servimos os nossos clientes de Portugal 
e Espanha para todo o mundo –, pela enorme experiência 
da nossa equipa clínica de psicólogos, que constitui sempre 

Corporate Wellness 

O CLIQUE PARA O APOIO  
AOS COLABORADORES

o primeiro contacto com os 
participantes que nos procu-
ram, e pela sua estratégia de 
melhoria contínua”, garante à 
RHmagazine Ricardo Sousa, 
Director of Business Solutions 
Iberia da Workplace Options™.

Ao apoiarem emocional 
e fisicamente os profissio-
nais das organizações, ga-
rantindo-lhes o máximo de 
bem-estar, os serviços da 
empresa procuram mitigar 

POR

Ana Rita Maciel
RHmagazine
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questões como o absenteís-
mo, presenteísmo e descon-
forto individual e aumentar 
a felicidade, bem-estar e efi-
ciência de todos os colabora-
dores, ao mesmo tempo que 
criam melhores condições de 
trabalho para todos.

Um caso de sucesso
Entre a sua carteira de clien-
tes, a Workplace Options™ 
conta com uma organização 

A Workplace Options™ tem nos Programas 
de Apoio a Colaboradores (EAP) o seu core 
business. Com muitas outras soluções de 
wellbeing, que vão desde o apoio emocional 
prestado por psicólogos ao wellness coa-
ching, a empresa conta, em Portugal, com 
mais de 170 clientes. Conheçamos um dos 
seus casos de sucesso.
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“AS NOSSAS SOLUÇÕES TÊM VINDO  
A ELIMINAR O ESTIGMA QUE CONTINUA  
A EXISTIR RELATIVAMENTE À SAÚDE MENTAL”, 
RICARDO SOUSA, DIRECTOR OF BUSINESS 
SOLUTIONS IBERIA DA WORKPLACE OPTIONS™

App iConnectYou

Ricardo Sousa, 
Director of 
Business 
Solutions Iberia 
da Workplace 
Options™

com 12.000 colaboradores 
em diversos locais do mun-
do, que desenvolveu uma 
abordagem proativa para o 
bem-estar das suas pessoas. 
Em que consistiu o projeto? 
Inicialmente, foi realizada 
uma auditoria ao apoio aos 
colaboradores disponível e 
verificou-se que as diferentes 
filiais da empresa adotavam 
uma abordagem individual 
de wellbeing: enquanto algu-
mas detinham pouca oferta 
de apoio aos trabalhadores, 
outras possuíam serviços 
mais completos, porém de 
diversos fornecedores. Ciente 
do benefício de ter um único 
parceiro que pudesse ofere-
cer apoio holístico, global e 
eficaz, mas também com en-
tendimento da diversidade 
e das necessidades de apoio 
localmente, esta empresa 
realizou uma prospeção do 

mercado global de EAP e 
encontrou na Workplace Op-
tions™ o parceiro ideal. 

“O cliente percebeu ainda 
que, tendo um único parceiro, 
estaria garantida a consistên-
cia nos relatórios, o que per-
mitiria sinergias e identificar 
tendências e necessidades de 
wellbeing da sua organiza-
ção”, diz Ricardo Sousa.

Os processos para o suces-
so deste projeto incluíram:

   envolver as equipas locais 
de RH durante a implemen-
tação para garantir a sua 

   implementar a solução em 
consonância com outras 
estratégias de wellbeing 
do cliente;

   providenciar um lança-
mento por fases, para 
atender às necessidades 
das equipas de RH locais, 
considerando outros con-
tratos que já estavam em 
vigor e permitindo que es-
ses terminassem;

   dinamizar vários webinars 
para os colaboradores e 
managers, de forma a ga-
rantir a compreensão e 
adesão ao programa.

Através da app iCon-
nectYou, customizada à ima-
gem do cliente, e à distância 
de um clique, os colaborado-
res têm acesso a várias fun-
cionalidades, entre as quais: 
videoconsultas com os psicó-
logos da empresa; o agenda-
mento de consultas presen-
ciais; conteúdos de webinars 
e outros sobre várias temá-
ticas, como mindfulness ou 
melhoria da qualidade do 
sono, e wellness coaching – 
perda de peso, nutrição, ces-
sação tabágica, etc...

Implementada a solução 
em todas as localizações e 
para todos os colaboradores 
do cliente, o account mana-
ger da Workplace Options™ 
monitoriza a utilização em to-
das as filiais, garantindo que 
naquelas em que está abaixo 
das expectativas, existe um 
foco para aumentar a cons-
ciencialização.

"As nossas soluções têm 
vindo a eliminar, ao longo dos 
anos, o estigma que continua 
a existir relativamente à saú-
de mental, e a facilitar o aces-
so ao apoio”, conclui Ricardo 
Sousa. 

   Service centers: EUA, Canadá, 
Reino Unido, Irlanda, Portugal, 
França, Bélgica, Emirados 
Árabes Unidos, Singapura, 
Japão, China, Índia, Indonésia e 
Alemanha

   Alcance global dos serviços: 
75 milhões de colaboradores, 
116.000 organizações, +200 paí-
ses e territórios, +100 idiomas

   Localização em Portugal: 
Lisboa (o maior service center 
da Europa)

   Nº de colaboradores em 
Portugal: 64

   Alcance local dos serviços: 
+170 empresas e subsidiárias

adesão (especialmente im-
portante, uma vez que em 
algumas filiais havia pouco 
entendimento do que era um 
EAP e de como este poderia 
apoiar os colaboradores);
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BRUNO GOUVÊA É O NOVO 
DRH DO SITEL GROUP  
PARA PORTUGAL E CRISTINA 
TEÓFILO PASSA A DIRETORA 
REGIONAL DE RH 

 O Sitel Group, empresa especializada em serviços de 
Customer Experience Management, anunciou a sua nova 
estrutura organizacional para os Recursos Humanos. 
Cristina Teófilo, até aqui DRH da Sitel® Portugal, passa a 
ser Diretora Regional de Recursos Humanos para Portugal, 
Espanha, Grécia e Itália. Bruno Gouvêa assume a função 
de DRH para Portugal, reportando diretamente à nova 
Diretora Regional. O recém-nomeado líder compromete-se 
a dar seguimento à estratégia definida para Portugal, em 
conjunto com Cristina Teófilo, ao nível da cultura de pessoas, 
performance e desenvolvimento de talentos.

LEONEL BRANQUINHO 
ASSUME CARGO  
DE DIRETOR DE PESSOAS  
& ORGANIZAÇÃO  
DA REAL FOOD

 Com mais de 20 anos de experiência 
na área de Recursos Humanos, Leonel 
Branquinho é o novo Diretor de Pessoas 
& Organização da Real Food. Após quase 
quatro anos na função de Gestor de Pessoas 
na multinacional Cerealto Siro Foods, Leonel 
Branquinho tem agora à sua responsabilidade 
a gestão das equipas do h3, Café3 e Tomatino. 
As três marcas da Real Food têm planos de 
crescimento e expansão ainda em 2022, tais 
como o desenvolvimento de uma estratégia 
para captar talento e a promoção da 
progressão de carreira dos seus mais de 1.000 
colaboradores.
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uma altura em que o coaching deixa 
de ser moda e passa a afigurar-se uma 
necessidade das empresas, o concei-
to vem adquirindo forma e torna-se 
numa ferramenta extremamente im-
portante para trabalhar em prol do 
desenvolvimento das organizações 

e maximizar resultados. Este processo é, cada vez mais, 
fundamental para o desenvolvimento de líderes, equipas 
e, essencialmente, empresas, atuando como uma forma de 
treino, que permite, sobretudo, aumentar a produtividade, 
por via da melhoria do desempenho pessoal. 

N
No Dossier Especial “Coa-

ching”, começamos por apre-
sentar-lhe o business case da 
CoachHub, que teve por base 
a adoção dos seus serviços 
de coaching digital por par-
te do BNP Paribas – perceba 
de que forma as soluções da 
CoachHub têm permitido 
potenciar o desempenho dos 
líderes do grupo financeiro 
francês. 

Numa entrevista a Helder 
Gonçalves, o coach e CEO da 
Coaching 5 aborda o seu per-
curso no coaching, bem como 
os projetos e soluções da em-
presa, que se rege por uma 
metodologia personalizada e 
inovadora, assente nos cin-
co círculos de coaching: coa-
ching individual, coaching 
com os líderes, coaching das 
equipas, coaching de part-
ners e a dinâmica comercial. 

Leia, também, o artigo 
da autoria do CEO da Ynner 
Treinamentos, Yuri Trafane, 
que expõe a abordagem do 
Coaching de Pontos Fortes da 
Gallup – empresa global de 
analytics e aconselhamento, 
que ajuda líderes e organiza-
ções a resolver os seus pro-
blemas mais prementes. 

Dossier Especial

COACHING



O
BNP Paribas é um dos maiores bancos 
da Europa, com presença em 75 paí-
ses. Estabelecido em Portugal desde 
1985, foi um dos primeiros bancos 
estrangeiros a operar no país e, des-
de então, tem vindo a consolidar a 
sua presença no mercado português. 

À data de hoje, são 7.100 colaboradores, espalhados pelas 14 
empresas do grupo, em Lisboa e no Porto. A atividade tem 
sido vista como um sucesso e o objetivo é crescer ainda mais.

É com os olhos postos nesse crescimento, no desenvolvi-
mento da organização e das suas pessoas, que o grupo tem 
apostado no coaching – um processo já utilizado em várias 
regiões do mundo, onde o BNP Paribas está presente, e que 
foi também aplicado em Portugal.

Mas porquê a necessidade da empresa recorrer ao coaching? 
Em tempos disruptivos como os que vivemos, a retenção e o 
engagement de talentos tornaram-se um desafio de negócio 
central e o sucesso organizacional é, agora, medido pela capaci-
dade de adaptação rápida à mudança. “Adotar esta cultura ágil 
e este mindset de crescimento só pode ser possível se nós, nos 
RH, capacitarmos os colaboradores a desenvolverem as suas 
competências com uma aprendizagem contínua”, diz à RHma-

Dossier Especial Coaching Business Case

gazine Sylvie Le Pottier, Head of 
HR do BNP Paribas Portugal. 
“Queremos proporcionar aos 
nossos colaboradores oportu-
nidades de crescimento e de 
desenvolvimento profissio-
nal, a fim de os preparar para 
enfrentarem novos desafios 
e serem os nossos líderes do 
amanhã”, acrescenta.

3.500 coaches, 60 idiomas, uma 
plataforma
Para auxiliar as empresas no 
cumprimento desse objetivo, 
a CoachHub, enquanto so-
lução de aprendizagem per-
sonalizada, flexível, digital e 
inovadora, tem tido um papel 

importante.  Trata-se de uma 
plataforma digital com +3.500 
coaches executivos certifica-
dos – distribuídos por seis 
continentes e que prestam 
assistência em mais de 60 
idiomas – que possibilita a 
cada colaborador a oportu-
nidade de optar pelo melhor 
coach na sua jornada, com 
base no seu perfil e preferên-
cias, e a gestão dos programas 
de coaching através de um 
dashboard. Para a parceria, 
contribuiu o facto de  o grupo 
financeiro francês procurar 
serviços de coaching que pu-
dessem acompanhar todos os 
níveis de liderança, em qual-

POR

Ana Rita Maciel  
RHmagazine

COMO O BNP PARIBAS ESTÁ  
A PREPARAR OS LÍDERES  
DO AMANHÃ COM RECURSO  
AO COACHING

SETEMBRO OUTUBRO  2022 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

64

O grupo financeiro francês tem visto 
no coaching uma ferramenta ideal para 
potenciar o desempenho dos seus líderes. 
Em Portugal, o coaching é implementado 
em duas vertentes: talento de elevado 
potencial – “Leaders for Tomorrow” – e 
liderança no feminino – “She Leads”. 



Saiba mais em rhmagazine.pt

quer fase de carreira – desde 
os talentos emergentes (com 
três a oito anos de experiên-
cia profissional) até aos cargos 
mais altos de gestão. 

No BNP Paribas Portugal, 
o coaching foi então imple-
mentado em dois programas 
distintos: “Leaders for Tomor-
row”, com o intuito de preparar 
a próxima geração de líderes, 
potenciais sucessores do co-
mité executivo do grupo, e 
"She Leads", que potencia as 
líderes femininas seniores a 
atingir os mais altos níveis da 

organização – ambos com a 
duração de um ano.

Tal como explica à RHmaga-
zine Duarte Pacheco Carvalho, 
Account Director & Strategic 
Consultant na CoachHub, “a 
implementação revelou-se 
um processo bastante simples, 
realizado no dia em que o clien-
te pretendeu dar início ao pro-
grama, e fez-se tanto para os 
colaboradores – que têm aces-
so à plataforma no seu desktop 
ou via app para os dispositivos 
móveis –, como para a equipa 
de HCM do BNP Paribas, que 

coaching à sua disponibilidade 
e disponibilidade dos coaches, 
oferece um número de sessões 
ilimitado durante o período em 
que o BNP Paribas disponibi-
liza o acesso à plataforma e 
faculta diverso conteúdo com-
plementar (vídeos, artigos e áu-
dios), que aborda os diferentes 
temas das sessões realizadas 
(18 áreas de foco).

Para Sylvie Le Pottier, as van-
tagens do coaching são inegá-
veis e o feedback dos talentos 
da organização tem sido muito 
positivo, contudo sublinha a 
importância de um follow-up 
minucioso, para assegurar que 
os participantes se comprome-
tem, de facto, com o programa 
de coaching, e de ter, pelo 
menos, dois touchpoints com 
o manager direto dos forman-
dos. “O coaching permite aos 
participantes destacarem-se e 
tornarem-se altamente efica-
zes. Desta forma, contribui pa-
ra alcançar os nossos objetivos 
empresariais e impulsionar a 
eficiência organizacional”, con-
clui a Head of HR. 

“ADOTAR UMA CULTURA ÁGIL E UM MINDSET 
DE CRESCIMENTO SÓ É POSSÍVEL SE 
CAPACITARMOS OS COLABORADORES A 
DESENVOLVEREM AS SUAS COMPETÊNCIAS 
COM UMA APRENDIZAGEM CONTÍNUA”
SYLVIE LE POTTIER, HEAD OF HR DO BNP PARIBAS PORTUGAL
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pode avaliar o desenvolvimen-
to e o retorno do investimento 
na sua equipa através do painel 
de gestão da CoachHub”. Esse 
painel permite, entre outras 
funcionalidades, monitorizar 
o feedback dos colaboradores, 
a satisfação e os pontos for-
tes organizacionais e acom-
panhar a concretização de 
objetivos e as prioridades de 
desenvolvimento.

Para além dos benefícios já 
referidos, a plataforma da Coa-
chHub permite que os colabo-
radores adaptem as sessões de 

A plataforma da CoachHub 
faculta diverso conteúdo 
complementar às sessões 
de coaching, como vídeos, 
artigos e áudios

  SYLVIE LE POTTIER, Head of 
HR do BNP Paribas Portugal, está 
no grupo BNP Paribas desde 2001, 
tendo, aí, assumido vários cargos, 
nomeadamente, em auditoria, 
compliance e risco operacional 
em finanças pessoais. Em 2013, 
mudou-se para o CIB (Corporate 
and Institutional Banking), como 
Regional HR Business Partner 
para a região da APAC. Foi em 
meados de 2021 que abraçou o 
seu atual papel em Portugal.



E
m 2010, o coaching não era tão valorizado 
nem um tema tão falado como é atual-
mente. Porque é que surgiu, naquela al-
tura, o seu interesse pela área? 
Depois de 20 anos em Lisboa a tra-
balhar na área da comunicação e 
do marketing, surgiu a necessida-

de de fazer uma alteração na minha vida. Ainda não 
conhecendo, na sua completa forma, o coaching, o tema 
suscitou-me algum interesse, sobretudo, depois de as-
sistir a uma palestra da Cris Carvalho. 

Depois de quatro anos em duas associações empre-
sariais, fui formador e, mais tarde, altura em que me 
despedi da minha então entidade empregadora, depa-
rei-me com um anúncio da ActionCOACH, que estava 
a pedir franchisados. Já com a ideia de me mudar para 
o Algarve, e com uma vontade enorme de montar a mi-
nha própria empresa, tive a oportunidade de estudar a 
marca durante mais de um ano, enquanto aguardava o 
financiamento do projeto colocado no IEFP. Fiquei fas-
cinado pela marca e pela facilidade com que o coaching 
poderia fazer a diferença nas empresas. Durante esse 
período de estudo, o projeto foi aprovado e, em 2010, fui 
certificado como business coach, em Las Vegas. Nesse 
ano, iniciei a minha atividade no Algarve. 

Surgiram, nos primeiros meses, algumas dificulda-
des, pois foi difícil começar a angariar clientes. Hoje, a 
visão que se tem do coaching é diferente daquela que 
se tinha na altura; hoje, não é olhado como uma moda, 
mas sim como uma necessidade das empresas.

Dossier Especial Coaching     Entrevista

E como tem sentido a evolução do 
coaching ao longo destes anos?
O mercado evoluiu muito. 
Quando entrei no ramo, o 
conceito ainda não era muito 
conhecido. A partir de 2012, 
viu-se alguma evolução, e 
mais pessoas começaram a ir 
à televisão falar sobre o tema. 
Em 2014, começa a haver uma 
vaga de formação nesta área e 
surgem os mais variados tipos 
de coaching – de vida, negó-

cios, matrimónio, etc. Hoje, há 
coaches para diversas áreas 
que ninguém previa; novas 
vertentes nasceram e estão a 
ganhar espaço no mercado. 

Qual é, na sua opinião, a importân-
cia do coaching para o sucesso das 
empresas? 
Muitas vezes, o empresário 
sabe o que pretende para a 
empresa, mas a forma como 
implementa determinados 

POR

Ana Rita Maciel  
RHmagazine

“HOJE, O COACHING NÃO É 
OLHADO COMO UMA MODA, MAS 
SIM COMO UMA NECESSIDADE 
DAS EMPRESAS”
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HELDER GONÇALVES 
CEO E COACH DA COACHING 5 
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processos na sua equipa não é 
a mais correta – tem o conhe-
cimento, mas não a técnica. O 
coaching é um treino, e o que 
faz, essencialmente, é um ali-
nhamento entre o empresário, 
a empresa, os seus objetivos e 
a sua equipa. Primeiramen-
te, faz-se o alinhamento com 
o empresário, projeções para 
o futuro a curto e médio pra-
zo, tentando perceber o que 
se vai estruturar ao nível de 
programa de coaching e, de-
pois, é estabelecida a ponte 
com a empresa, em diferentes 
abordagens.

Em plena pandemia, criou  a mar-
ca Coaching 5, que apresenta como 
tendo uma metodologia diferencia-
da.  Que metodologia é esta? 
Quem recebe o coaching da 
Coaching 5 sabe que terá de se 
dedicar nos cinco dias da se-
mana – daí, a origem do nome 
(mas não só). Estes cinco dias 
são também cinco maneiras 

de celebrar (“Dá cá mais 5!”). 
Para além disso, o “5” repre-
senta os cinco círculos de coa-
ching existentes [ver imagem]: 
coaching individual, coaching 
com os líderes, coaching das 
equipas, coaching de partners 
e a dinâmica comercial. Existe 
também o coaching à medida, 
uma vertente mais personali-
zada, em que se cria progra-
mas com academias temáticas. 

A Coaching 5 diferencia-se 
no mercado por ter um aten-
dimento muito personalizado, 
em que os clientes podem en-
trar em contacto com o coach 
num espaço de tempo extra 

convidados, que funcionam 
quase como um coaching de 
grupo, onde são partilhadas 
ideias entre os participantes, 
a respeito das necessidades 
das suas empresas.

Temos, ainda, o programa 
Coaching 5 (a)live, partilhado 
no Youtube e Facebook, com 
uma duração de 45 minutos, 
em que, quinzenalmente, re-
cebemos um convidado espe-
cializado, que aborda temas 
específicos.

Com os nossos parceiros, 
também podemos fazer even-
tos de teambuilding.

Que balanço faz deste primeiro ano 
de atividade da Coaching 5? 
Até aos primeiros meses de 
2022, foi preciso manter o pro-
cesso online, o que dificultou 
a criação de elos. Foi um ano 
atípico, porque o presencial – 
pelo menos, na fase inicial do 
coaching – é essencial. No en-
tanto, houve também abertura 
do mercado, uma vez que ape-
sar de a marca não ser conhe-
cida, o coach era, o que trouxe 
menos resistência à marca.

No futuro, pretendo con-
solidar ainda mais o concei-
to, criar no canal do Youtube 
uma academia online sobre 
determinadas temáticas – ou 
seja, passar o Coaching 5 (a)
live para uma vertente mais 
didática –, estreitar relações 
com os parceiros e fazer um 
estudo de opinião de mercado, 
para perceber como posso sa-
tisfazer melhor as empresas da 
zona algarvia. Vou estar atento 
ao mercado, procurando ino-
var os serviços de coaching ao 
longo do tempo. 

A COACHING 5 DIFERENCIA-SE NO MERCADO 
POR TER UM ATENDIMENTO MUITO 
PERSONALIZADO, EM QUE OS CLIENTES 
PODEM ENTRAR EM CONTACTO COM O 
COACH, NUM ESPAÇO DE TEMPO EXTRA 
PROGRAMA, DURANTE A SEMANA
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programa, durante a semana; 
há este direito de comunicar 
com o coach, para que deter-
minadas necessidades sejam 
orientadas e completadas, o 
que requer alguma disponibi-
lidade adicional. 

Para além do desenho e implemen-
tação de programas de coaching, 
que outros serviços oferecem? 
Existem academias especí-
ficas, temáticas, que podem 
ser criadas e personalizadas 
dentro das empresas, de acor-
do com as suas necessidades 
reais. Além disso, dinami-
zamos masterclasses com 

Helder Gonçalves,  
CEO e Coach  
da Coaching 5

Para mais informações sobre a Coaching 
5, visite o site www.coaching5.pt



C
om mais de 80 anos de história e 
atuação em mais de 160 países, a 
Gallup é, nos dias que correm, a or-
ganização que melhor conhece as 
atitudes e comportamentos huma-
nos ao redor do mundo. Nomeada-
mente no ambiente organizacional: 

colaboradores líderes e clientes. É também responsável 
pela criação do CliftonStrengths*, metodologia utilizada 
por mais de 90% das empresas que compõem o ranking da 
Fortune 500, que permite que uma pessoa fique a conhecer 
os seus talentos dominantes e se desenvolva a partir daí. 
Uma abordagem diferente de tudo o que tem sido, e ainda 
é, usado. A metodologia em questão propõe uma mudança 
de paradigmas que tem levado a resultados significativos.

Donald Clifton criou a abordagem através da cons-
tatação científica de que o sucesso é obtido através do 
aperfeiçoamento de forças a partir dos talentos. E para 
fomentar o novo paradigma, a   Gallup criou o Gallup 
Global Strengths Coach (GGSC), uma certificação que 
forma coaches e líderes para que estes sejam capazes de 
orientar as pessoas que se pretendem desenvolver com 
base nessa perspetiva. O GGSC está entre as formações 
de coaching mais respeitadas e reconhecidas no mundo.

Foco na força, não nas fraquezas
É possível que, nos dias que correm, o seu entendimento 
do conceito de coaching esteja assente na ideia da prá-
tica tradicional, em que o foco está no ciclo contínuo de 
identificação de falhas e áreas de melhoria, seguido da 
elaboração de um plano que leve ao aperfeiçoamento do 
indivíduo. Resumidamente, essa abordagem interpreta 
que corrigir, ou eliminar, os pontos fracos é o caminho 
para alcançar o sucesso. 

Porém, após mais de cinco décadas de pesquisas e apli-
cações consistentes, a Gallup tem vindo a revolucionar a 
forma de se pensar o “coaching”, através da abordagem do 

Dossier Especial Coaching Artigo

Coaching de Pontos Fortes. A 
proposta apresenta uma mu-
dança significativa de paradig-
ma: o desenvolvimento ocorre 
através dos talentos dominan-
tes do indivíduo, validando um 
caminho de menor resistência 
e maior envolvimento em opo-
sição à insistência em focar nas 
áreas de maior dificuldade.

Este processo inicia-se a 
partir da identificação dos ta-
lentos, aquilo que sente ou faz 
de forma natural e que pode ser 
usado de forma produtiva. A 
forma mais eficaz de proceder 
a esta identificação é através do 
Assessment CliftonStrengths, 
uma ferramenta psicométrica 
sofisticada, baseada em People 

POR

Yuri Trafane  
CEO da Ynner Treinamentos

COACHING DE PONTOS FORTES*: 
UMA NOVA FORMA DE LIDERAR 
BASEADA NOS TALENTOS

A GALLUP CRIOU O GALLUP GLOBAL 
STRENGTHS COACH (GGSC), UMA 
CERTIFICAÇÃO QUE FORMA COACHES E 
LÍDERES PARA QUE ESTES SEJAM CAPAZES 
DE ORIENTAR AS PESSOAS QUE SE 
PRETENDEM DESENVOLVER
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Analytics, que fornece um re-
latório personalizado que será 
explorado pelo líder ou coach 
certificado, no desenvolvimen-
to do coachee em três fases. 

A primeira fase é a identifi-
cação dos talentos, etapa em 
que o coach auxilia o coachee 
a compreender e a ganhar in-
timidade com os seus pontos 
fortes. Depois, é realizada a 
valorização dos talentos, on-
de o coachee irá apropriar-
-se dos talentos que possui. 
A ideia é que quanto mais a 
pessoa toma posse de si pró-
pria, mais trabalhará positiva 

e intencionalmente de forma 
a destacar os seus pontos for-
tes. Por fim, a última fase é 
a aplicação dos talentos, que 
aqui já se encontram desen-
volvidos como pontos fortes 
e que se irão transformar em 
ferramentas de realização e 
alcance de objetivos pessoais.

Eficácia na Prática
A abordagem do Coaching de 
Pontos Fortes tem vindo a con-
quistar o mundo e a demons-
trar sucesso por onde passa. 
A Estée Lauder Companies 
(ELC), por exemplo, é uma em-
presa que possui consumido-
res em aproximadamente 150 
países em todo o mundo. Estes 

da empresa, que há 75 anos se 
tem vindo a tornar a referên-
cia de como incentivar estra-
tegicamente os pontos fortes 
da empresa, departamentos, 
equipa ou indivíduos. 

Certificação em Coach de Pontos 
Fortes
A exemplo da Estée Lauder 
Companies, para alcançar 
o sucesso é fundamental o 
olhar treinado e qualificado 
do coach ou “líder de pon-
tos fortes”. É este quem irá 
assumir um papel central 
no processo de identifica-
ção e aperfeiçoamento dos 
talentos de cada indivíduo. 
Para isso, a Ynner oferece 
a formação de “Coaches de 
Pontos Fortes”, totalmente 
em português, representando 
oficialmente a Gallup em Por-
tugal. É o curso mais respei-
tado do mundo, já que a sua 
conceção é fruto do trabalho 
de reconhecidos profissio-
nais, cientistas e estudiosos 
do comportamento.  

O COACHING DE PONTOS FORTES APRESENTA 
UMA MUDANÇA SIGNIFICATIVA DE PARADIGMA: 
O DESENVOLVIMENTO OCORRE ATRAVÉS 
DOS TALENTOS DOMINANTES DO INDIVÍDUO, 
VALIDANDO UM CAMINHO DE MENOR 
RESISTÊNCIA E MAIOR ENVOLVIMENTO  
EM OPOSIÇÃO À INSISTÊNCIA EM FOCAR  
NAS ÁREAS DE MAIOR DIFICULDADE
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entenderam que para respon-
der de forma adequada a todas 
estas comunidades, a sua força 
de trabalho e produtos devem 
refletir e representar essa di-
versidade global.

Por conseguinte, a liderança 
da empresa articulou de forma 
consistente uma visão e mis-
são em que os pontos fortes 
do seu portfólio diversificado 
e pessoas são valorizados. 
Isto é, estes capacitam e esti-
mulam os seus colaboradores 
a apoiar-se nos seus talentos 
naturais de forma significati-
va, de forma a maximizar o seu 
bem-estar e valor estratégico. 
Para isso, a Estée Lauder Com-
panies infundiu o CliftonStren-
gths na base da sua cultura, 
utilizando-o para mapear os 
principais processos, sistemas 
e métricas. O resultado destes 
esforços é a base de sucesso 

Yuri Trafane  
CEO da Ynner Treinamentos

NOTA: Abordagem desenvolvida 
com base em cinco décadas de 
pesquisa feita pela Gallup, uma das 
empresas mais respeitadas do mundo 
no campo de People Analytics.

Saiba mais sobre a Ynner em  
https://www.ynner.com.br/pt

A certificação é ministrada 
por instrutores preparados 
e licenciados pela Gallup
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rate os seus colaboradores como estre-
las de cinema é o mote da 4.ª edição do 
Global Talent Day, agendada para o dia 
25 de outubro, no Fórum Tecnológico da 
Lispolis, em Lisboa.

Neste congresso, destinado aos profis-
sionais de RH, serão abordados temas co-

mo benefícios flexíveis, coaching no desenvolvimento de líderes, 
gestão da mudança, desafios do recrutamento, modern corporate 
learning, employee experience, upskilling e reskilling, entre ou-
tros. Durante o dia, serão dinamizadas diversas mesas redondas, 
apresentados case studies e promovidos workshops, onde pode 
ouvir as boas-práticas de cerca de 30 especialistas e speakers. 
Paralelamente, na área de exposição e networking encontra um 
leque de produtos e serviços, que visam apoiar o dia a dia dos RH. 

T
A edição de 2022 do Global 

Talent Day conta com o pa-
trocínio premium da Cobee e 
Goodhabitz, bem como com 
patrocínio da Cegoc, Coa-
chHub, Eurofirms Group, 
Get the Job, ISEG – Executi-
ve Education, Microsoft e Olx 
Emprego, e com a presença 
dos seguintes expositores: 
ATEC, B-Training Consulting, 
Cezanne, Fluentify, Future 
Healthcare, Global Interna-
tional Relocation, Grow-ing,  
Holmes Place, Inovflow,  

InPar, ISQe/Cornestone, 
Learninghubz,  Networkme, 
Nutrium Care, Olisipo, Sei-
nes, SGS Academy, Talentia 
Software e Workwell. É ain-
da apoiada pela Delta Cafés 
e RHmagazine.

A entrada no Global Ta-
lent Day é gratuita e reser-
vada a profissionais de RH 
no ativo de empresas não 
fornecedoras do setor. Mais 
informações e inscrições em 
globaltalentday2022.iirh.pt. 
Contamos consigo? 

UM CONGRESSO RH 
EM CRESCIMENTO
GLOBAL TALENT DAY

PATROCINADOR PREMIUM

APOIO MEDIA PARTNER

EXPOSITORES

PATROCINADORES

UM CONGRESSO RH  
EM CRESCIMENTO
Profissional RH contamos consigo!

INSCREVA-SE JÁ!
#GTD2022
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omo é que o coaching pode apoiar a trans-
formação organizacional?
O mundo corporativo tem consciên-
cia de que a maioria dos processos 
de transformação não atinge os re-
sultados desejados, dentro do tem-
po esperado, gerando altos custos e 

desperdício de recursos pelo caminho. Atualmente as or-
ganizações começam a compreender que os processos de 
transformação não são atingidos apenas com base numa 
visão e num bom planeamento, mas sim em incorporar a 
componente humana e em ajudar a que os líderes consigam 
a dedicação e compromisso das suas equipas durante todas 
as fases do processo de transformação. O coaching pode 
apoiar, tanto os líderes, como as suas equipas a ultrapassar 
resistências e manter a resiliência ao longo desse processo. 

No processo de coaching, o líder tem um espaço seguro 
para integrar as suas próprias necessidades emocionais, 
além de estabelecer, em conjunto com o seu coach, um pla-
no de desenvolvimento onde pode trabalhar e melhorar 
aspetos fundamentais requeridos aos líderes de processos 
de transformação. 

Como é que os DRH devem “vender” o coaching às suas direções 
gerais?
Os Recursos Humanos devem procurar sentirem-se à 
vontade com soluções de ponta, soluções inovadoras 
e que, com isso, ajudem as empresas a ganhar terreno 
no campo digital. Devem transmitir aos seus stakehol-
ders internos esse domínio sobre as melhores soluções 
disponíveis no mercado no âmbito do desenvolvimento 
humano. A “venda” interna de coaching não é diferente. 
Os RH devem propor coaching ou simplesmente introdu-
zir o coaching nos seus programas de desenvolvimento, 
uma vez que é uma solução altamente individualizada 

e que ajuda a que mudanças 
de comportamento aconte-
çam e permaneçam com o 
passar do tempo, o que na 
maioria das vezes não acon-
tece se o desenvolvimento 
for apenas baseado em pro-
gramas mais técnicos.

Por outro lado, com a re-
cente introdução de solu-
ções de coaching digital, 
como a que oferecemos na 
CoachHub, os RH têm a pos-
sibilidade de oferecer uma 
ferramenta de desenvolvi-
mento a um número muito 
superior de colaboradores da 
sua organização, mantendo 
todos os benefícios que um 
processo individual de coa-
ching pode alcançar, mas 
com maior flexibilidade e 

customização às diferentes 
necessidades dos colabora-
dores e do negócio. 

Que tipo de retorno de investi-
mento é possibilitado pelo coa-
ching digital?
Desenhamos programas de 
coaching que tenham o im-
pacto desejado e necessário 
para cada organização e/ou 
para cada grupo dentro das 
organizações. Assim, o dese-
nho da nossa solução passa 
por estabelecer, em conjunto 
com os RH, o retorno ou os 
objetivos esperados para o 
investimento nos programas 
de coaching, e identificar 
que instrumentos (normal-
mente já disponíveis dentro 
da organização) ajudam na 

C

"O COACHING PODE APOIAR 
TANTO OS LÍDERES COMO  
AS SUAS EQUIPAS"

POR
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ALGUNS DOS RESULTADOS OU IMPACTOS 
[DO COACHING DIGITAL] OBSERVADOS SÃO: 
DIMINUIÇÃO DO TURNOVER, AUMENTO 
DE “READINESS” DE “HIGH POTENTIALS” 
SELECIONADOS EM PLANOS DE SUCESSÃO 
ESTRATÉGICOS, PERCENTAGEM DE 
PROMOÇÃO INTERNA VS. RECRUTAMENTO 
EXTERNO, MENOR ABSENTISMO (…)

DUARTE PACHECO DE CARVALHO 
ACCOUNT DIRECTOR & STRATEGIC CONSULTANT NA COACHHUB
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POR OUTRO LADO, COM A RECENTE 
INTRODUÇÃO DE SOLUÇÕES DE COACHING 
DIGITAL, COMO A QUE OFERECEMOS NA 
COACHHUB, OS RH TÊM A POSSIBILIDADE 
DE OFERECER UMA FERRAMENTA DE 
DESENVOLVIMENTO A UM NÚMERO MUITO 
SUPERIOR DE COLABORADORES DA SUA 
ORGANIZAÇÃO, MANTENDO TODOS OS 
BENEFÍCIOS QUE UM PROCESSO INDIVIDUAL 
DE COACHING PODE ALCANÇAR, MAS COM 
MAIOR FLEXIBILIDADE E CUSTOMIZAÇÃO 
ÀS DIFERENTES NECESSIDADES DOS 
COLABORADORES E DO NEGÓCIO

avaliação desses resultados.
Alguns dos resultados ou 

impactos observados são: 
diminuição do turnover, 
aumento de “readiness” de 
“high potentials” seleciona-
dos em planos de sucessão 
estratégicos, percentagem 
de promoção interna vs. re-
crutamento externo, menor 
absentismo, percentagem 
de promoção de grupos de 
diversidade, percentagem 

de posições de liderança 
ocupadas por mulheres, 
redução do nível de stress, 
maior satisfação e nível 
do compromisso dos cola-
boradores, mudanças de 
comportamento dos líderes 
(normalmente observadas 
em avaliações 360), nível 
de sucesso de processos de 
transformação, entre outros.

O vosso coaching é dirigido mais 
às lideranças ou a outros cola-
boradores? 

A nossa missão é tornar o 
coaching acessível a todos 
os colaboradores indepen-
dentemente do cargo ou 
departamento a que perten-
cem nas suas organizações, 
pois é parte integrante de 
um processo de desenvol-
vimento em que cada pro-
fissional pode beneficiar ao 
desenvolver as suas com-
petências e capacidades no 
desempenho das suas fun-
ções. Cabe a cada empresa o 
papel de decisão, consoante 
as suas necessidades e obje-
tivos num determinado pe-
ríodo, quem poderá benefi-
ciar mais com este processo 
e onde o coaching será mais 
necessário. 

 
A CoachHub chegou há pouco 
tempo a Portugal. Qual o balanço 
até ao momento e quais as vossas 
perspetivas para 2023?
A chegada da CoachHub a 
Portugal foi algo natural, 
uma vez que também já tí-
nhamos alguns clientes que, 

através dos seus HQ, faziam 
a implementação da plata-
forma para colaboradores 
portugueses. Verificamos 
uma grande oportunidade 
de crescimento neste mer-
cado que segue as tendên-
cias internacionais de apli-
car coaching nos planos de 
L&D dos seus colaborado-
res, registando uma forte 
penetração em diferentes 
setores com elevado poten-
cial como a banca, retalho, 
hotelaria e TI em posições 
de team leaders, mid e se-
nior management, tal como 
ocorre na Europa e nos EUA. 
Prevemos para 2023 um ano 
de crescimento no mercado, 
considerando a oferta única 
da CoachHub, a satisfação e 
os resultados para os nossos 
clientes e utilizadores (co-
laboradores) da plataforma 
que resultam num maior 
investimento das organiza-
ções para tornar o coaching 
mais acessível aos seus co-
laboradores. 

Duarte Pacheco 
 de Carvalho, CoachHub
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eja em Hollywood, em Sidney ou no 
Alasca, as estrelas da sua organiza-
ção são todos os colaboradores que, 
dia após dia e independentemente 
da sua localização, trabalham dia-
riamente em prol de obter todos os 
Óscares da Academia.

As preferências certamente serão distintas, seja por fil-
mes de ficção, romance, ação ou uma boa comédia musical, 
porque o interesse de cada um certamente que será muito 
variado dentro de toda a equipa.

A Cobee proporciona a todos os colaboradores os mais 
variados filmes e/ou séries, para que cada um possa cele-
brar a conquista dos Óscares à sua maneira e em conjun-
to com toda a organização. Com uma solução totalmente 
digital, através de três produtos muito intuitivos - uma 
plataforma, uma app e um cartão.

A empresa conseguirá gerir todos os seus benefícios, 
através de uma única plataforma, sejam eles o Cartão de 
Alimentação, Vales Creche & Educação, Formação, Seguros, 
Saúde e Bem Estar, entre muitos outros; os colaboradores, 
com o seu cartão Cobee e a App, poderão escolher quais os 
benefícios que se adaptam às suas necessidades de uma 
forma simples, intuitiva e sem existir uma programação 
semestral ou anual, porque o colaborador poderá utilizar 
a solução só no momento em que lhe for mais oportuno.

É possível adaptar a solução tanto para Startups, PME 
ou para as “big four”, contando a Cobee já com milhares 
de parceiros entre Portugal, Espanha e a América Latina.

Com a Cobee as estrelas de cinema são os colaboradores, 
pela possibilidade de adaptar os benefícios consoante as 
suas necessidades, seja simplesmente para um cartão de 
alimentação ou para uma wallet multibenefícios.

Em conjunto com a Cobee, poderá proporcionar todos 
os Óscares da Academia aos colaboradores! 

S

TRATE OS SEUS 
COLABORADORES 
COMO ESTRELAS 
DE CINEMA

POR

Edgar Campos
Senior Account Executive da Cobee
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A EMPRESA CONSEGUIRÁ 
GERIR TODOS OS SEUS 
BENEFÍCIOS, ATRAVÉS DE 
UMA ÚNICA PLATAFORMA, 
SEJAM ELES O CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO, 
VALES CRECHE & EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, 
SEGUROS, SAÚDE E BEM ESTAR; OS 
COLABORADORES, COM O SEU CARTÃO 
COBEE E A APP, ESCOLHERÃO QUAIS OS 
BENEFÍCIOS QUE SE ADAPTAM ÀS SUAS 
NECESSIDADES DE UMA FORMA INTUITIVA 
E SEM EXISTIR UMA PROGRAMAÇÃO 
SEMESTRAL OU ANUAL, PORQUE PODERÃO 
UTILIZAR A SOLUÇÃO SÓ NO MOMENTO  
EM QUE LHES FOR MAIS OPORTUNO

Edgar Campos, Senior Account 
Executiveda Cobee

QR Code para os benefícios 
flexíveis concebidos pela Cobee
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scolhemos a employee experience para o 
GTD deste ano. É um tema pertinente no 
contexto atual?
É o tema mais pertinente, mais co-
mentado e mais discutido no atual 
contexto, onde a escassez de talento 
dita as regras de contratação e reten-

ção nas empresas, diretamente ligada ao sucesso ou insu-
cesso das mesmas, nesta fase de incerteza.

A questão fulcral prende-se, justamente, com a forma co-
mo a empresa vê as suas pessoas. Nos dias de hoje, a empre-
sa que ainda encarar dois lados numa só cultura (de um lado, 
os “diretores”; no outro eixo, “os colaboradores”) poderá vir 
a sofrer sérias consequências, a curto-médio prazo, na área 
da atração e, principalmente, na retenção do seu talento. 

Num cenário inverso (o ideal, mas concretizável), a em-
presa que vive uma cultura de partilha e colaboração, em 
que os “diretores” são, também eles, os colaboradores, 
onde todos têm a mesma vivência, a mesma perceção dos 
valores, os líderes terão em mãos o desafio mais nobre que 
alguém pode ter numa empresa (e na vida): inspirar e pro-
porcionar aos outros uma experiência positiva, de apren-
dizagem contínua, partilha, flexibilidade e autonomia, de 
evolução constante, pessoal e profissional. Esta vivência 
vai permitir a todas as pessoas serem mais criativas, mais 
ágeis, mais realizadas. 

Como tem a Eurofirms trabalhado no mercado do recrutamento? 
Quais os vossos pontos fortes?
O Grupo Eurofirms, à semelhança de outras empresas do 
setor, não passa imune à escassez de talento, que tantos 
desafios coloca à área do recrutamento. Contudo, e porque 
a nossa cultura e valores assentam no compromisso cole-
tivo, de proporcionar o bem-estar diário a cada pessoa, e, 
porque acreditamos, genuinamente, que a nossa equipa 
é constituída por pessoas verdadeiramente felizes (mais 

unidas, saudáveis, compro-
metidas, produtivas), conse-
guimos manter uma dinâmica 
de trabalho que nos permite 
inovar, ir mais além, assumin-
do um papel de “coach” dos 
candidatos, das equipas e dos 
clientes, gerando confiança.

Perspetiva que esta falta de talento se 
vá manter ou inverter-se-á?
Na minha já longa expe-
riência em consultoria de 
recursos humanos, já “vivi” 

várias épocas do mercado de 
trabalho, o que hoje me per-
mite, por um lado, não “des-
curar” e pensar em novas 
estratégias para mantermos 
a energia e a atitude positiva 
que nos farão continuar a fa-
zer o nosso melhor todos os 
dias e, por outro, tranquilizar 
as equipas, os meus colegas 
(principalmente os mais jo-
vens), de que vai correr tudo 
bem e a vida é feita de ciclos, 
sempre. 

E

"NA EMPRESA QUE VIVE UMA CULTURA  
DE PARTILHA E COLABORAÇÃO,  
AS PESSOAS SÃO MAIS CRIATIVAS, ÁGEIS  
E REALIZADAS”
CRISTINA ROSA 
NATIONAL LEADER PERMANENT PLACEMENT NO GRUPO EUROFIRMS
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Cristina Rosa, National Leader Permanent Placement no Grupo Eurofirms
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pensar nas empresas portuguesas e 
nos seus talentos internos, a Saúde 
Prime desenvolveu produtos especiais 
para cumprir a sua missão: proporcio-
nar aos nossos clientes as melhores 
condições de saúde, vida e bem-estar.  

Desde sempre procurámos inovar, 
oferecendo soluções de saúde que criaram uma nova tipo-
logia de oferta relativamente à habitualmente disponível. No 
seguimento do nosso ADN, acelerámos o desenvolvimento de 
um projeto interno do Grupo Future Healthcare no âmbito da 
telemedicina, de forma a responder às necessidades emer-
gentes levantadas pela pandemia. Era urgente robustecer a 
observação no momento da videoconsulta, por ser uma forma 
segura de dar continuidade aos cuidados de saúde dos clien-
tes de planos e seguros de saúde geridos pela Saúde Prime. 
A verdade é que esta realidade tem vindo a ser potenciada, 
mesmo após pandemia, e acreditamos que será um caminho 
que nos levará a muitas mais novidades e novos paradigmas. 

A Future Healthcare Virtual Clinic (FHVC), unidade de saú-
de que integra o Grupo Future Healthcare, combina tecnolo-
gia e competência clínica, conectando-se às pessoas quando e 
onde for necessário. Foi através da FHVC que implementámos 

o Gabinete Clínico, pensado 
para a sua empresa e para os 
seus talentos. Este disponibi-
liza um serviço de consultas 
médicas à distância: o Serviço 
de Atendimento Permanente 
e a Consulta Programada. 

O serviço de videoconsulta 
é potenciado pela solução de 
Observação Médica Remota 
(OMR) - sempre que se justi-
fique e em circunstâncias que 
não requerem um exame e/ou 
procedimento presencial. Atra-
vés desta, a capacidade clínica, 
em consulta remota, torna-se 
cada vez mais próxima da con-
sulta presencial, aumentando 
o alcance da medicina digital. 
Inclui, no momento, um ino-
vador dispositivo médico que 
permite a auscultação de sons 
cardíacos, pulmonar e abdo-
minal, medição de frequência 
cardíaca e temperatura, ob-
servação do canal auditivo e 
da garganta e ainda avaliação 
de imagens de alta qualidade 
(nomeadamente da pele), pelo 
médico à distância. 

Sugerimos vivamente que 
nos consulte para conhecer 
os planos e seguros de saú-
de. São inúmeras as mais-va-
lias: a promoção ao acesso 
de cuidados de saúde e de 
prevenção na sua empresa, 
acompanhamento dos cola-
boradores, por parte de uma 
equipa clínica multidiscipli-
nar e dedicada, sem limite de 
utilizadores, redução de tem-
po despendido e certamente 
maior comodidade. Tudo isto 
se traduz em redução de ab-
sentismo por motivos de saú-
de, assim como em reforço da 
satisfação e produtividade 
dos talentos da casa. 

Falámos aqui de uma solu-
ção corporativa, mas também 
se encontra disponível para 
utilização familiar. A

A VIDEOCONSULTA DA SAÚDE 
PRIME VEIO PARA FICAR
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FOI ATRAVÉS DA FHVC QUE IMPLEMENTÁMOS 
O GABINETE CLÍNICO, PENSADO PARA A SUA 
EMPRESA E PARA OS SEUS TALENTOS. ESTE 
DISPONIBILIZA UM SERVIÇO DE CONSULTAS 
MÉDICAS À DISTÂNCIA: O SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO PERMANENTE E A CONSULTA 
PROGRAMADA

Contactos: comercial@saudeprime.pt 
| 21 040 24 21 (chamada para a rede  
fixa nacional)|  96 591 39 31 (chamada 
para a rede móvel nacional)

Solange Gregorio, Head of Portugal Retail da Saúde Prime
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ual a pertinência da employee experience no 
atual contexto laboral e empresarial?
O tema do employee experience é uma 
das matérias mais importantes atual-
mente nas organizações porque ao 
longo dos últimos anos traduziu uma 
mudança significativa no entendimento 

das empresas relativamente aos seus colaboradores. Anterior-
mente, as grandes preocupações neste tema tinham como 
pressupostos a qualidade ao nível do espaço de trabalho e o 
salário competitivo. Neste momento, é fundamental agilizar a 
autonomia no trabalho, a aprendizagem constante/formação 
de acordo com as tendências para as posições desempenha-
das, a flexibilidade no trabalho desenvolvido e a possibilidade 
de liderança de projetos e/ou trabalhar em complementarida-
de com os líderes da sua organização. Os colaboradores das 
organizações querem cada vez mais ter a possibilidade de 
fazer parte de empresas que têm o propósito de “People First”, 
que apostam na mais-valia de ambientes mais colaborativos 
e diferenciados para explorar todas as soft skills das pessoas. 

Recrutar talento é quase impossível 
atualmente?
Recrutar talento é cada vez 
mais fundamental para o 
crescimento das organiza-
ções de forma transversal no 
mercado em Portugal. O re-
crutamento é essencial para 
o crescimento da organiza-
ção, independentemente do 
setor em que atue, porque po-
de trazer melhorias efetivas 
ao negócio das organizações, 
além do posicionamento no 
próprio mercado em termos 
de marca empregadora. De 
acordo com a nossa experiên-
cia, todas as organizações 
que pretendem consolidar a 
sua posição no mercado têm 
que ter capacidade de atrair 
os melhores talentos para a 
sua organização, alinhados 
com o seu propósito e com 
capacidade de proporcionar 
desafios e oportunidades de 
desenvolvimento contínuo.

A Get The Job apresenta-se 
cada vez mais como um par-
ceiro de negócio, com solu-
ções ao nível do recrutamen-
to e selecção, cujo mindset é 

o foco na solução, agilidade 
e conhecimento da organi-
zação que confia no nosso 
serviço para identificar os 
melhores talentos.

O que é que estes talentos mais 
valorizam para mudar de empresa?
O mercado tornou-se muito 
mais pró-ativo do que pro-
priamente reativo, pelo que é 
necessário ter uma capacida-
de de conhecimento do mer-
cado global e não apenas do 
setor em específico para que 
o package salarial seja atrativo, 
quer em termos de vencimen-
to base, mas também em todos 
os fringe benefits, que cada vez 
mais têm um peso importante 
na decisão da mudança ou não 
de função. Um jovem talento 
pretende juntar estes aspetos 
à possibilidade de trabalhar 
numa empresa que esteja 
alinhada com os seus objeti-
vos pessoais e de desenvol-
vimento profissional, através 
do crescimento e/ou formação 
em diversas áreas como um 
ponto importante para o seu 
trajeto na organização. 

Q

"OS COLABORADORES QUEREM 
FAZER PARTE DE EMPRESAS 
'PEOPLE FIRST'"
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UM JOVEM TALENTO PRETENDE TRABALHAR 
NUMA EMPRESA QUE ESTEJA ALINHADA  
COM OS SEUS OBJETIVOS PESSOAIS  
E DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

RICARDO PRAZERES 
CEO DA GET THE JOB
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que faz a GoodHabitz e como pode ajudar 
os seus clientes no desenvolvimento dos 
respetivos colaboradores?
A GoodHabitz é uma empresa 
EdTech que pretende ajudar as or-
ganizações a apostar de uma forma 
dinâmica, divertida e acima de tu-

do personalizada, no crescimento pessoal dos seus cola-
boradores. Através de uma subscrição, os colaboradores 
podem ter acesso a mais de 150 cursos online de soft 
skills, idiomas, competências digitais, nas mais variadas 
áreas transversais que são cruciais nos diferentes seto-
res de atividade. Todos os cursos são desenvolvidos com 
base em métodos didáticos e únicos, contêm conteúdos 
altamente apelativos, inovadores, divertidos, ajustados 
a diferentes perfis, e permitem a cada colaborador fazer 
a gestão autónoma da sua formação.

A gestão autónoma de que fala é um dos elementos distintivos 
da vossa proposta?
Acreditamos que, no contexto atual, esta aposta na ges-
tão autónoma da formação, mais do que um “nice to ha-
ve”, é obrigatória para uma gestão organizacional capaz 

de dar resposta ao momen-
to atual. Cada colaborador 
tem um perfil diferente e, 
inerentemente, necessida-
des diferentes. Como tal, o 
que a GoodHabitz defende 
é que os colaboradores se-
jam os protagonistas do seu 
desenvolvimento pessoal e 
que encontrem nos conteú-
dos e cursos que disponibi-
lizamos um caminho para 
que o crescimento pessoal 
e profissional aconteça.

Que clientes já aderiram às solu-
ções da GoodHabitz?
Neste momento, em Por-
tugal, já estamos a ajudar 
clientes como a Jerónimo 
Martins, o Grupo DIA, a 
Credibom e o Grupo Medin-
far a dar o “papel principal” 
aos seus colaboradores no 

que diz respeito ao seu 
desenvolvimento pessoal. 
No caso do Grupo Medin-
far, por exemplo, que é uma 
empresa do sector farma-
cêutico, apesar de terem 
perfis bastante diversos 
dentro da organização, de 
diferentes gerações, áreas 
de negócio - laboratório, 
armazém, indústria e áreas 
de suporte -, com ritmos de 
aprendizagem, interesses 
e necessidades diferentes, 
através da GoodHabitz con-
seguem oferecer oportuni-
dades iguais para todos os 
colaboradores e colocar à 
sua disposição ferramentas 
para o seu desenvolvimen-
to pessoal da forma que ca-
da um deles quer e gosta.

Por utilizarmos um mo-
delo disruptivo, menos 
tradicional que ativa a 
motivação intrínseca de 
cada pessoa, o nosso mé-
todo aumenta a adesão dos 
colaboradores à formação, 
promove uma cultura de 
aprendizagem que poten-
cia o sucesso dos colabo-
radores e organizações e 
torna-se uma solução ape-
lativa e intuitiva para tam-
bém dar resposta a obriga-
ções legais respeitantes a 
horas de formação. 

O

"O NOSSO MÉTODO AUMENTA  
A ADESÃO DOS COLABORADORES 
À FORMAÇÃO"
A formação igual para todos é um 
obstáculo à diversidade que compõe 
cada organização e à própria motivação 
dos colaboradores. O exemplo de 
como proceder sob o paradigma 
inverso, fomentando a autonomia e a 
individualidade, pela voz de quem está  
a protagonizá-lo.

CLÁUDIA CERQUEIRA  
COACH NA GOODHABITZ

Cláudia Cerqueira  
Coach na GoodHabitz
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forma de trabalhar numa empresa 
de consultoria como a INOVFLOW 
implica que trabalhemos com vários 
clientes ao mesmo tempo, de várias 
áreas de negócio, em projetos de di-
mensão variada e com necessidades 
de apoio diferentes. Isto exige uma 

enorme capacidade de adaptação, autonomia, dedicação, 
empatia, vontade de fazer sempre melhor, capacidade de 
fazer diferente e, acima de tudo, muita responsabilidade e 
compromisso.

Por isso afirmamos que os nossos colaboradores têm 
muito mais do que competências técnicas e é disso que 
nos orgulhamos. São o que nos diferencia da nossa con-
corrência.

As nossas pessoas são curiosas, têm visão, são determi-
nadas e crescem connosco. É esse o segredo dos nossos 11 
anos de existência e crescimento contínuo.

As características enunciadas permitiram que, mesmo 
alterando todas as condicionantes externas e internas, 

estas pessoas tenham sido 
sempre capazes de se adap-
tar às mudanças que foram 
sendo propostas, fosse pela 
organização - com vista ao 
crescimento pessoal com a 
atribuição de outras respon-
sabilidades, fosse por força 
das circunstâncias das altera-
ções do mercado. Estiveram 
sempre à altura do desafio!

Ainda nem se falava em 
trabalho remoto ou trabalho 
híbrido e já nessa altura o 
nosso “escritório” era onde 
o cliente precisasse de nós, 
onde fossemos capazes e 
tivéssemos as melhores 
condições de desempenhar 
o nosso trabalho ao mais 
alto nível, respondendo nos 
timings acordados com os 
clientes.

Temos um ambiente de 
trabalho leve, fluido e ágil, 
que fomenta a comunicação 
e uma cultura de feedback 
onde partilhamos objetivos, 
dificuldades, conquistas e 
melhorias.

Acreditamos nas nossas 
pessoas, apostamos nelas, re-
tiramo-las da zona de conforto 
- com novas responsabilidades, 
objetivos e projetos - e assisti-
mos, orgulhosamente, ao seu 
crescimento: pessoal e profis-
sional.

Cuidamos das nossas pes-
soas e elas cuidam de nós e dos 
nossos clientes. 

Porque negócios fazem-se 
com pessoas. Pessoas com as 
quais nos identificamos, com 
quem criamos empatia, que nos 
transmitem segurança, que têm 
o mesmo propósito e que têm a 
capacidade de nos fazer sentir 
únicos.

É isso que as nossas pessoas 
são para nós: únicas!

Esta envolvente faz com que 
elas saibam que são parte de al-
go maior e que deram o seu con-
tributo na construção do que é 
hoje a INOVFLOW, sabendo que 
vão continuar a contribuir para 
aquilo que será amanhã.

É assim que seguimos, juntos 
para o futuro! 

A

O SEGREDO DO NOSSO SUCESSO? 
APOSTAMOS NAS PESSOAS!

POR

Graciela Martins 
People and Culture Manager  
da Inovflow Business Solutions

      ESPECIAL 
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ACREDITAMOS NAS NOSSAS PESSOAS, 
APOSTAMOS NELAS, RETIRAMO-LAS 
DA ZONA DE CONFORTO - COM NOVAS 
RESPONSABILIDADES, OBJETIVOS 
E PROJETOS - E ASSISTIMOS, 
ORGULHOSAMENTE, AO SEU CRESCIMENTO: 
PESSOAL E PROFISSIONAL

Graciela Martins, People and Culture Manager 
da Inovflow Business Solutions
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orquê? Porque deverá a sua empresa 
tratar os seus colaboradores como es-
trelas de cinema!?

Ao longo dos anos, nas diversas em-
presas onde trabalhei (ou com as quais 
colaborei), identifiquei múltiplos níveis 
de compromisso e entrega por parte dos 

colaboradores para com as suas empresas. Por conveniência, 
optei por agrupar todas essas pessoas em três grandes grupos:

0 – O que dorme maravilhosamente bem
1 – O que sonha com os problemas
2 – O que sonha com a inovação
As pessoas que dormem maravilhosamente bem correspon-

dem aos cumpridores. São pessoas focadas no cumprimento 
das suas obrigações. Cumprem os seus horários, bem como 
as tarefas que lhes são atribuídas. E ponto final. Caso ocorra 
um problema, não levam esse problema para casa. Caso haja 
trabalho acumulado para executar, não fazem nenhum esforço 
adicional para o recuperar. 

O grupo seguinte corresponde às pessoas que não conse-
guem ficar indiferentes a esses mesmos problemas e anoma-
lias. Efetivamente, levam (fisicamente ou nas suas cabeças) 
os problemas para casa. 

Por fim, temos o grupo dos que sonham com a inovação. 
Estas pessoas não precisam de tropeçar em problemas, 
anomalias, imprevistos, etc., como estímulo para começar 
a pensar em alternativas e em novas e melhores formas de 
fazer as coisas. Estas pessoas podem estar a trabalhar em 
empresas onde, aparentemente, parece estar tudo bem... 
e, no entanto, passam boa parte do seu tempo (consciente 
ou inconscientemente) a pensar em melhorias e inovações. 

Na minha opinião, a palavra-chave é “Ownership”. Sen-
tido de pertença. Estas pessoas não estão a trabalhar para 
a empresa. Estas pessoas estão a trabalhar para si. Daí que, 
segundo as minhas observações, as empresas onde encon-
tro mais pessoas que “sonham com inovação” são aquelas 
onde as pessoas sentem que estão a trabalhar (não para a 
empresa) mas para si próprias, porque elas são a empresa 
e a empresa são elas. 

As estrelas de cinema sentem-se como as donas do filme. 
Trabalham (e dão o seu máximo) para que o SEU filme seja 
um sucesso. Sim, sabem que o filme também é do produto, 

P

OS COLABORADORES NO CENTRO 
DA ORGANIZAÇÃO

POR

Rui Santos
Diretor Geral da InPar e Presidente  
da Direção da AproCS
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Rui Santos, Diretor Geral da InPar  
e Presidente da Direção da AproCS

do realizador, da toda a equi-
pa técnica... mas, no essen-
cial, sentem que aquele é o 
SEU filme. Trate os seus co-
laboradores como estrelas de 
cinema, para que estes não 
sintam que estão a trabalhar 
PARA SI, mas sim que estão a 
trabalhar consigo PARA ELES 
PRÓPRIOS. Não estão a traba-
lhar para a empresa, mas sim 
na empresa – na SUA empre-
sa, na empresa DELES.

Quando falam com os 
amigos os primeiros grupos 
referem-se à empresa onde 
trabalham como “Eles, lá na 
empresa”. Só quando eu me 
sinto comprometido com a 
empresa é que me refiro a ela 
como “Nós, cá na empresa”.

O sentido de pertença con-
segue milagres.

A pergunta que terá de fa-
zer a si próprio é: a troco de 
quê é que alguém estará dis-
posto a dar-lhe (a si) algo tão 
precioso como o seu tempo e 
energia extra. 
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scolhemos o tema do employee experience 
para o GTD 2022. O que podem fazer as em-
presas neste campo?
É imperioso as empresas terem uma 
postura people centric. O mundo mu-
dou - e está a mudar - a uma veloci-
dade vertiginosa, e a experiência dos 

colaboradores e clientes é cada vez mais um termo central 
para as estratégias das organizações. Criar experiências 
únicas e com propósito é fundamental para reter o talento 
e gerar negócio, pelo que o tema não podia ser mais rele-
vante. Parabéns pela escolha!

A transformação das equipas para enfrentar o nosso mundo incerto 
é uma prioridade das empresas. Que tipo de formação/cursos é que 
as empresas estão a pedir ao ISEG?
As empresas estão muito conscientes da importância dos 
soft skills, assumindo a necessidade de transformar mind-
sets para desenvolver gestores e líderes mais capazes de 
criar valor para as pessoas e, consequentemente, para as 
organizações. Simultaneamente, o upskiling e reskilling 
das equipas é crucial num período em que a transformação 
digital é uma certeza e o domínio de ferramentas como AI, 
Machine Learning e gestão de Data são temas centrais para 
o negócio – e são áreas core do ISEG na perspetiva da gestão.

Que tendências prevê para 2023?
As áreas comportamentais de liderança e gestão da mu-
dança estarão no topo da agenda, assim como o reskill 
necessário para a evolução dos negócios para experiências 
mais impactantes para os clientes e profissionais. Em linha 
com estes temas, o digital e sustentabilidade continuarão 
a estar no topo da agenda. No ISEG Executive Education 
estamos atentos e mantemos uma oferta totalmente ali-
nhada com estas necessidades. Apresentamos alguns dos 
destaques do nosso portfólio para 2023:

   Leading HR Branding: Empowering People & Companies 
(em parceria com a Empower Brands Community)

   Mastering Change Management
   Empowering Leadership

   Data Science: an Immersi-
ve Overview (em parceria 
com o Técnico+)

   Pós-Graduação em Data 
Science & Business Analy-
tics (em parceria com a 
Microsoft)

   Pós-Graduação em Applied 
Artificial Intelligence & Ma-
chine Learning (em par-
ceria com a Amazon Web 
Services)

   eCommerce Management
   Pós-Graduação em Mar-

keting Digital (em parceria 
com a Google, Industria 4.0 
e PHD)

   Sustainability: A Corporate 
Journey (em parceria com 
o GRACE e Sair da Casca)

   Sustainable Finance: green 
and climate finance (com 
o apoio institucional do 
Ministério do Ambiente e 
Ação Climática)

   Pós-Graduação em Gestão 
da Sustentabilidade (em 
parceria com a EDP) 

E

"É IMPERIOSO AS EMPRESAS TEREM 
UMA POSTURA PEOPLE CENTRIC”
CATARINA PAIVA  
DIRETORA DO ISEG EXECUTIVE EDUCATION 
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mercado de trabalho está cada vez 
mais competitivo e, para atrair a no-
va geração de rockstars, as empresas 
precisam comunicar cada vez mais e 
melhor com o público jovem. 

Cerca de 82% dos estudantes uni-
versitários afirmam não saber qual a 

carreira que gostariam de seguir e 63% reconhecem que, 
mesmo ao adquirirem conhecimento técnico no ensino su-
perior, ainda não se sentem preparados para ingressarem 
no mercado de trabalho. 

Para se destacarem no universo empresarial, onde a 
procura dos melhores talentos é um dos principais objeti-
vos de recrutamento, as empresas procuram as melhores 
formas de comunicar a sua cultura organizacional e a sua 
oferta de trabalho. Pensam ainda como podem ajudar estes 
jovens talentos a desenvolverem as suas skills enquanto 
profissionais. 

Através da Networkme, a plataforma que ajuda jovens 
a descobrirem qual carreira seguir e empresas a recrutar 
talento jovem, estas comunicam para uma audiência de 
dezenas de milhar de estudantes. Os utilizadores, para 
além de acederem a oportunidades exclusivas, podem 
ainda realizar desafios que apresentem situações reais, 
propostas por profissionais de empresas parceiras e que 
retratam situações comuns no dia a dia de cada função.

O

COMO ATRAIR A NOVA GERAÇÃO  
DE ROCKSTARS DO MERCADO  
DE TRABALHO?

POR

Felipe Vieira 
Co-founder & CEO da Networkme
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Felipe Vieira, Co-founder & CEO da Networkme

Ao promover a partici-
pação nestas atividades, as 
empresas podem avaliar os 
candidatos com o melhor en-
quadramento cultural, com o 
maior conhecimento sobre 
uma determinada carreira e 
com o background necessá-
rio para a posição. Os verda-
deiros rockstars do mercado 
de trabalho. 

No último semestre, vimos 
empresas a dobrar o número 
de candidaturas do ano an-

terior e com perfis mais ali-
nhados com as suas posições. 
A atratividade da empresa é 
diretamente proporcional a 
qualidade da sua comunica-
ção e a experiência que pro-
porciona aos seus candidatos. 

A plataforma trabalha com 
um sistema de subscrição 
mensal, que está a oferecer 
condições especiais para 
todas as empresas que utili-
zarem a referência do Global 
Talent Day. 

ATRAVÉS DA NETWORKME,  
A PLATAFORMA QUE AJUDA JOVENS  
A DESCOBRIREM QUAL CARREIRA SEGUIR 
E EMPRESAS A RECRUTAR TALENTO 
JOVEM, ESTAS COMUNICAM PARA UMA 
AUDIÊNCIA DE DEZENAS DE MILHAR DE 
ESTUDANTES
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ual a importância e atualidade do tema “ex-
periência do colaborador”?
Este é um tópico extremamente 
relevante, pois estamos a assistir a 
diversas mudanças nos modelos de 
trabalho e nas dinâmicas de equipa. 
O bem-estar, a satisfação e a reali-

zação dos colaboradores são centrais para as empresas 
empregadoras, pois traduzem-se em equipas ágeis, efi-
cientes e produtivas, que garantem 
a complementaridade das tarefas e a 
qualidade constante nos resultados. 
Como sabemos, o employer branding é 
também uma aposta que tem também 
vindo a desenvolver-se cada vez mais, 
o que vai de encontro à retenção de 
talento, experiência do colaborador e 
reputação da empresa. 

Conhecemos o OLX pela compra e venda de 
todo o tipo de produtos, mas nem tanto pela 
área de emprego. Como estão a implementar 
esta área?
O recrutamento e o emprego são 
áreas nas quais o OLX já tem vindo 
a apostar fortemente, com sucesso. 
Verificámos um crescimento anual de 
40% das ofertas de emprego, existin-
do em média cerca de 30 mil ofertas 
por mês, que resultam em mais de 
100 mil candidaturas. É uma área na 
qual vamos continuar a apostar, uti-
lizando os dados que temos disponí-
veis para otimizar a plataforma para 
os clientes profissionais. O feedback 
que temos dos recrutadores é de que 

existe um número limitado 
de candidatos ideais para 
cada posição e encontrá-lo 
é um processo que consome 
tempo e dinheiro. O nos-
so objetivo é facilitar este 
processo, através de funcio-
nalidades como o contacto 
direto por chat ou chamada, 
que permite aos recrutado-
res obter cinco vezes mais 
candidatos através do OLX. 

Conseguimos, face a 2021, 
aumentar em 60% os utili-
zadores ativos na categoria 
de emprego, subindo para 
cerca de 415 mil possíveis 
candidatos por mês. 

Para que modo de recrutamento 
está a OLX melhor preparada e que 
tipo de contrato propõe às empre-
sas?
A categoria de emprego do 
OLX, neste momento, está 
sobretudo direcionada para 
empregos técnicos, manuais 
ou operacionais, nomeada-
mente os que a sociologia do 
trabalho denomina como em-
pregos de “colarinho cinzento 
e azul”. Oferecemos às em-
presas utilizadoras da plata-
forma a possibilidade de um 
processo de recrutamento 
rápido e eficiente, facilitado 
pelo contacto direto com os 
candidatos e adaptado a pes-
soas com todo o tipo de litera-
cia digital. Temos ainda uma 
oferta muito competitiva para 
o recrutador, em relação a ou-
tras plataformas, no que diz 
respeito ao custo-benefício 
por candidato. Relativamen-
te ao tipo de contrato, temos 
flexibilidade de acordo com 
as necessidades e timings 
das empresas recrutadoras, 
muitas delas com requisitos 
sazonais. 

Q

"FACE A 2021, AUMENTÁMOS  
EM 60% OS UTILIZADORES ATIVOS 
NA CATEGORIA DE EMPREGO"
MARCO PAIVA  
HEAD OF SALES DA OLX PORTUGAL
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criação de uma cultura amigável 
para as “estrelas” pode começar 
pelo reconhecimento de que, ge-
ralmente e acima de tudo, elas an-
seiam por desafios. São ambicio-
sas e, assim, são estimuladas pela 
perspetiva de enfrentar algo que 

nunca fizeram antes. Atribuições mais extensas são 
fundamentais para as manter envolvidas e também 
formá-las para uma possível futura promoção. 

Muito se fala que uma equipa motivada faz toda a 
diferença para uma empresa crescer e prosperar. Na 
Seines consideramos que a melhor moti-
vação que se pode dar para um colabora-
dor são cortesia e claro profissionalismo. 
Mas é preciso tratar dessa questão com 
alguns cuidados. Tratar bem um colabo-
rador é ser atencioso, respeitá-lo acima 
de tudo, jamais denegrir a sua imagem, 
nunca ofendê-lo diante dos colegas ou 
mesmo num encontro reservado.

Tratar bem um colaborador é também 
ouvir sua opinião, integrá-lo em projetos 
especiais, pois são essas atitudes que 
fazem com que o mesmo se sinta impor-
tante dentro da organização.

A Seines aposta em formações recor-
rentes para os seus colaboradores, todas 
elas  de acordo com a sua área específica 
de trabalho.

Como motivar um colaborador e fazê-lo sentir-se 
bem numa organização? 
Seja um líder e saiba ouvir a opinião de 
todos!

Deve-se criar espaço para desenvol-
ver e valorizar cada membro da equipa, 
evoluindo as melhores habilidades de 

cada, promovendo a satis-
fação mútua e a melhoria 
de desempenho.

O investimento em equi-
pamentos e ferramentas 
ergonómicas é um exem-
plo disso. A disponibiliza-
ção de serviços de acom-
panhamento psicológico, 
horários e profissionais 
que promovam a ginástica 
laboral podem auxiliar.

Faça o colaborador sen-
tir-se bem dentro do seu 
ambiente de trabalho, opte 
por cores neutras, plantas, 

música, etc. Utilize am-
bientadores com aromas 
neutros. A temperatura do 
espaço também é impor-
tante, e nunca esquecer de 
fazer uma limpeza regular 
dos ar condicionados.

Algumas empresas op-
tam por terem caixas de 
“sugestões” onde anoni-
mamente os colaborado-
res podem dar sugestões 
de melhoria, reclamações. 
Também existem questio-
nários online para o mes-
mo efeito. Mas contudo não 
veja as reclamações como 
um ponto negativo, mas 
sim como uma oportuni-
dade de crescimento! 

Manter uma comunicação clara.
É importante que os ges-
tores e responsáveis de 
equipa tenham sempre a 
sua porta aberta, para re-
ceber e ouvir os seus cola-
boradores e tentar perce-
ber o que se passa dentro 
da organização, quais os 
pontos forte e os pontos 
fracos. Faça uma análise 
SWAT ou melhor ainda, 
encoraje aos colaborado-
res fazê-la, e desta forma 
podemos saber mais sobre 
o que pensam os seus cola-
boradores e como ter uma 
ação de prevenção e não de 
resolução. 

Unir para motivar e mo-
tivar para vencer! 

A

COLABORADOR: A JOIA QUE 
IMPORTA PRESERVAR
KATE VASCONCELOS 
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO NO GRUPO SEINES

SETEMBRO OUTUBRO  2022 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

Kate Vasconcelos, Analista de Desenvolvimento do Grupo Seines
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ão cada vez mais as empresas preo-
cupadas com o bem-estar dos seus 
colaboradores. Seja por uma trans-
formação das relações laborais, e 
de como a sociedade perspetiva o 
trabalho, seja por uma necessidade 
crescente de atrair talento, é um facto 

inegável que a employee experience se tornou num aspeto 
fulcral da transformação estratégica das organizações.

Hoje, todos nós valorizamos e procuramos experiências 
diferentes e enriquecedoras, tanto na vida pessoal como, 
naturalmente, no contexto de trabalho. Esta mudança de 
paradigma tem um enorme impacto na forma como as 
empresas, e os seus líderes, atraem, desenvolvem e retêm 
talento ao longo do seu ciclo de vida. Gerir o engagement 
dos colaboradores passou uma das melhores ferramentas 
que as empresas dispõem atualmente, designadamente, 
pelo impacto que as motivações das suas pessoas têm nos 
resultados do negócio.

Neste contexto, é urgente e 
inevitável uma mudança de 
mindset por parte de quem 
tem a responsabilidade de 
gerir e desenvolver pessoas 
e equipas, evoluindo para 
um modelo de intervenção 
em que os colaboradores são 
ouvidos de forma contínua 
e envolvidos na construção 
das soluções, tendo por base 
as metodologias de emplo-
yee experience.

Segundo dados recentes, 
Portugal é o segundo país do 
mundo com maior escassez de 
talento, com 67% dos empre-
gadores portugueses a terem 
alguma dificuldade em encon-
trar os candidatos certos e 18% 
a sentirem muita dificuldade 
na contratação. Mas a verdade 

é que o cerne da questão es-
tá uns passos atrás, pois não 
basta querer contratar talento, 
é preciso formá-lo, atraí-lo e, 
por fim, retê-lo.

Por essa razão é preciso 
olhar para a formação e pa-
ra as entidades formadoras 
com o foco e dedicação que 
merecem, olhando para o fu-
turo e para as necessidades 
de recrutamento que surgi-
rão. Os resultados alcança-
dos pela aposta em formação 
nem sempre são visíveis de 
forma direta ou facilmente 
mensuráveis. Contudo, o im-
pacto que têm na retenção 
dos colaboradores é inegá-
vel. O investimento feito no 
desenvolvimento dos co-
laboradores é um boost no 
sentido de evoluir as suas 
skills, promovendo a sua sa-
tisfação com a organização 
e contribuindo para ótimos 
resultados na empresa.

Com uma grande varie-
dade de cursos digitais ou 
presenciais, e brevemente 
também com competências 
na área das soft skills, a SGS 
Academy disponibiliza for-
mações que utilizam dados 
da indústria; criam soluções 
flexíveis para dar resposta às 
necessidades dos colabora-
dores; identificam as meto-
dologias de formação ade-
quadas para salvaguardar o 
cumprimento dos objetivos 
da formação nas empresas e, 
por fim, ajudam a fortalecer 
as metas de melhoria contí-
nua. Adicionalmente, a SGS 
Portugal tem serviços de con-
sultoria onde audita, acompa-
nha e implementa processos 
de employee experience com 
resultados demonstrados em 
diferentes clientes. 

S

SOFIA FRANCO 
ACADEMY MANAGER DA SGS PORTUGAL
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Sofia Franco, 
Academy 
Manager da 
SGS Portugal

COLABORADOR: A NOVA 
“ESTRELA” DA COMPANHIA

POR

Redação
RHmagazine

      ESPECIAL 
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m longo caminho se percorreu desde 
que surgiu o conceito dos escritórios 
contemporâneos. Das longas horas 
despendidas no escritório, passou-
-se para o foco na produtividade e na 
satisfação do colaborador. Das pes-
soas como números que facilmente 

eram substituíveis, para um olhar mais estratégico onde 
os colaboradores são também pessoas com necessidades. 

Nos últimos anos vimos nascer vários departamentos filhos 
dos Recursos Humanos: Happiness & Engagement,  Employee 
experience, People development,  Compensation & Benefits,  
Wellbeing, entre muitos outros. E o que têm em comum estas 
equipas? Melhorar o bem-estar dos colaboradores. 

Prova de que realmente entrámos numa nova era da 
gestão de pessoas e organizações. 

E em que consiste de facto esta humanização?  
É complexamente simples e partilho alguns pontos-cha-

ve: colocar o colaborador no centro é dar-lhe liberdade de 
escolha do seu local de trabalho e horário a cumprir, apelar 
à responsabilidade individual e confiar que o colaborador 
irá corresponder às expetativas sem ser preciso micro-
management. Conceito este que, hoje em dia, está quase 
completamente ultrapassado. 

O conceito de encarar o colaborador como máquina ficou 
no século passado e apenas se pode pensar em empresas 
do futuro se continuarmos a seguir o rumo da humaniza-
ção do colaborador e tê-lo sempre em consideração nas 
mudanças de políticas e processos.  

Não existe receita certa para melhorar o bem-estar dos 
colaboradores, depende sempre da cultura empresarial 

e das necessidades indivi-
duais, porém, quaisquer ati-
vidades que incentivem ao 
convívio, à criação de laços 
interpessoais, ao reforço da 
preocupação e suporte que 
está disponível para os cola-
boradores, tem sempre be-
nefícios para todas as partes 
envolvidas. 

Para a Workwell, o bem-
-estar individual é um 
precursor fundamental do 
engagement e assenta em 
cinco pilares: físico, men-
tal, profissional, financeiro 
e social. É com base na ar-
ticulação destas várias va-

lências que implementamos 
programas e iniciativas com 
o objetivo que as organiza-
ções percebam que o recur-
so mais importante são, de 
facto, as pessoas. 

E estas têm de estar sem-
pre no spotlight, serem o 
centro e fazerem parte de 
qualquer operação ou de-
cisão.   

Estes pequenos passos 
para as organizações têm 
um contributo inimaginável 
no bem-estar individual e 
coletivo da sociedade, apro-
ximando-nos de um mundo 
melhor. 

U

A PREOCUPAÇÃO MUDOU  
DE RUMO

POR

Beatriz Rebordão
Project Manager na Workwell

      ESPECIAL 
Global Talent Day
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PARA A WORKWELL, O BEM-ESTAR 
INDIVIDUAL É UM PERCURSOR 
FUNDAMENTAL DO ENGAGEMENT  
E ASSENTA EM CINCO PILARES: FÍSICO, 
MENTAL, PROFISSIONAL, FINANCEIRO  
E SOCIAL

Beatriz Rebordão, Project Manager na Workwell
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DÊ O SALTO

Autoria: Pedro B.  
da Camara
Editora: Editora RH

 A gestão por competências 
ocupa, hoje, um lugar central 
num modelo integrado de gestão 
de pessoas. É esta a temática 
desenvolvida na presente obra, que 
está dividida em duas partes: na 
parte I, é feita uma breve introdução 
à gestão por competências e traça-
do um itinerário para a construção 
do modelo de competências de uma 
organização; a parte II consiste num 
dicionário de competências, que 
contém 146 competências pessoais, 
interpessoais, de liderança e gestão 
e técnico-profissionais, com a 
respetiva definição e matrizes 
de indicadores comportamentais 
observáveis.

Libris Club

DICIONÁRIO  
DE COMPETÊNCIAS

Autoria: Joe Navarro com Toni 
Sciarra Poynter
Editora: Penguin Random House 
Grupo Editorial Portugal

 Do autor bestseller 
internacional e ex-agente do FBI 
Joe Navarro, este livro lança um 
olhar sobre os cinco princípios 
poderosos que diferenciam as 
pessoas excecionais – lições que o 
autor tão arduamente aprendeu, ao 
perseguir espiões e criminosos em 
todo o mundo, ao serviço do FBI. 
Joe Navarro trabalhou como agente 
especial do FBI nas áreas de 
contraespionagem e combate ao 
terrorismo, durante 25 anos, e foi 
um dos fundadores do Programa 
de Análise Comportamental da 

SEJA 
EXCECIONAL

10 DESAFIOS  
PARA SER FELIZ  
E PRODUTIVO

Autoria: Ivone Patrão  
e Filipa Pimenta
Editora: PACTOR

 Esta obra revela como 
cada pessoa pode contribuir 
para o seu work-life balance, 
demonstrando que este é 
um processo de crescimento 
que envolve empenho, 
persistência, criatividade e 
resolução de problemas. “Dê 
o Salto – 10 Desafios Para Ser 
Feliz e Produtivo” destina-se 
a todos aqueles que procuram 
uma mudança de mindset, para 
melhorar a sua qualidade de vida 

pessoal e profissional.  
Para além de serem apresentados 
casos reais, orientações práticas 
e vários exercícios, é possível 
encontrar ainda 10 desafios que 
ajudarão o leitor a conhecer-se 
melhor e a sentir-se mais feliz e 
produtivo, em todas as áreas da 
sua vida. Recorrendo a modelos 
teóricos explicados de forma 

simples, o livro aborda também 
a performance e o crescimento 
pessoal e ajuda a perceber como 
se podem estabelecer objetivos 
e projetos de vida, para alcançar 

a felicidade. A obra conta com 
o testemunho de diversos 
profissionais com cargos diretivos 
e epílogo da campeã olímpica 
Patrícia Mamona.

Divisão de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos, focado na avaliação 
comportamental de espiões, 
terroristas e outros criminosos. 
Hoje, é um dos maiores especialistas 
mundiais em comunicação não 
verbal.
Toni Sciarra Poynter é escritora e 
editora e este é o terceiro livro em 
que colabora com Joe Navarro.
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N
esta era de acelerada digitalização, 
as empresas que não decidirem im-
plementar um plano de transforma-
ção digital, correm o sério risco de 
ficarem para trás num mercado cada 
vez mais competitivo. Esta compo-
nente do negócio ganha especial re-

levância para o setor RH, enquanto porta de entrada para 
novos talentos – e, cada vez mais, a tecnologia funciona 
como um fator, não só de atratividade, como de retenção, 
ao simplificar e agilizar processos, contribuindo para a 
redução do erro.

Apostar num software de gestão RH, por exemplo, 
para além destas melhorias, permite alocar poucos (ou 
nenhuns) recursos humanos às tarefas mais rotineiras e 
burocráticas, para que se possam dedicar, sem perdas de 
tempo, a funções estratégicas de negócio.

No nosso “Suplemento RH 
Tech” apresentamos-lhe a ati-
vidade da ARAGO Consulting, 
enquanto “Gold Partner” da 
SAP Portugal e implementa-
dora de SAP SuccessFactors 
e SAP Concur, bem como a 
solução cloud do ERP GIAF da 
Minsait. Seguem-se os busi-
ness cases da AMT Consulting, 
EVEREDGE Consulting, do 
Grupo SOFT, da Inetum, Peo-

ple For People, Talentia Softwa-
re e The Key Talent. Leia, ainda, 
as entrevistas à QuiteaMind e 
à USEFLOW.tech e conheça 
as soluções tecnológicas que 
oferecem: a primeira, com 
produtos direcionados para a 
formação, avaliação de desem-
penho e analytics; a segunda, 
com uma solução que preten-
de revolucionar a comunicação 
interna das empresas. 

SUPLEMENTO  
RH TECH

SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS  
DE APOIO  
À GESTÃO DE 
COLABORADORES
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ARAGO Consulting nasceu em Fran-
ça, há 12 anos, como um dos pri-
meiros implementadores SAP Suc-
cessFactors – plataforma de gestão 
RH –, que continua a ser o centro da 
sua atividade, complementada mais 
tarde com o SAP Concur,  solução 

para a gestão dos processos de despesas e viagens. Hoje, 
presente em vários países, nomeadamente em Portugal 
desde o final de 2016, é parceira da SAP Portugal, com 
o estatuto de "Gold Partner", tendo, desde então, visto a 
sua equipa crescer de forma significativa, bem como a 
sua carteira de clientes nacionais. 

Na qualidade de primeira implementadora certificada SAP 
SuccessFactors na Europa, a ARAGO Consulting assistiu à 
evolução de uma visão dos RH mais transacional e processual 
para outra verdadeiramente estratégica, colocada no centro 
da decisão do negócio. “Notamos que há cada vez mais or-
ganizações preocupadas com a digitalização e otimização 
de processos, como a avaliação de desempenho, desenvol-
vimento de carreiras ou gestão de formação”, refere Luís 
Almeida, Sales Manager da ARAGO Consulting Ibéria. “Se, 
antes, ter um cadastro de colaboradores numa plataforma 
Cloud era algo em que poucos pensavam, agora, é cada vez 
mais visto como um fator de harmonização de políticas e pro-
cessos e aproximação da empresa às pessoas”, acrescenta.

A

ARAGO Consulting Ibéria     Artigo POR

Ana Rita Maciel
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GERIR PESSOAS  
E DESPESAS
NO UNIVERSO CLOUD
A ARAGO Consulting é uma empresa de consultoria tecnológica RH 
baseada na solução SAP SuccessFactors – da qual foi pioneira na 
Europa – , desde 2010. Detentora do estatuto "Gold Partner" da SAP, 
tem vindo a acrescentar ao seu portefólio outras soluções Cloud, como 
o SAP Concur, para a gestão de despesas e viagens.
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Equipa ARAGO Consulting Ibéria

  É um SIRH (Sistema de Informação de Recursos Humanos) 
construído numa arquitetura flexível e modular, na Cloud,  que cobre 
todos os processos do ciclo de vida do colaborador, incluindo também a 
gestão de cadastro, reporting, gestão de tempos, etc..

O QUE É O SAP SUCCESSFACTORS?

E O SAP CONCUR?
  É uma solução Cloud de gestão de despesas e viagens, end to 

end, que permite digitalizar e otimizar o tradicionalmente burocrático 
processo do relatório mensal de despesas, tanto para o momento do 
registo e submissão pelo utilizador final, como no controlo e validação 
do backoffice. 
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Mas, apesar de sensíveis à 
valorização da transformação 
e digitalização da função RH, 
muitas empresas não sabem 
o que fazer ou por onde come-
çar. E é aqui que entra a ARAGO 
Consulting. Beneficiando da 

modularidade e flexibilidade 
do SAP SuccessFactors, a em-
presa é capaz de aconselhar 
um roadmap de transformação 
digital RH que tenha em con-

Ao longo dos anos de ati-
vidade, a ARAGO Consulting 
Ibéria foi desenvolvendo 
diferentes projetos de re-
ferência, com algumas das 
empresas mais emblemáti-
cas do panorama empresa-
rial português. Luís Almeida 
aponta como exemplos: a 
Logoplaste, com um projeto 
de harmonização RH a nível 
corporativo para os 18 países 
em que está presente; o Gru-
po Casais, com um projeto 
prestes a englobar todos os 
módulos do SAP SuccessFac-
tors e que inclui, também, o 
SAP Concur, e o Metropolita-
no de Lisboa e a Carris, como 
exemplos da modernização 
e digitalização de processos 
RH no setor público.  

ta as especificidades, budget, 
constrangimentos e prioridade 
de negócio de cada organiza-
ção. Já no que diz respeito à 
gestão de despesas e viagens, 
é abordada por empresas que 
reconhecem a importância 
desta linha de custo, frequen-
temente a maior logo a seguir 
ao pagamento de salários, mas 
que ao contrário deste, é geri-
da de forma manual e ineficaz 
– uma situação que impede o 
rigor do seu controlo, prejudi-
ca a produtividade e contribui 
para a deterioração da expe-
riência do colaborador. Com a 
implementação do SAP Concur 
é possível, muito rapidamente, 
remediar todas estas situações, 
proporcionando um retorno de 
valor muito rápido e percetível.  

Stand ARAGO Consulting Ibéria 
no Fórum RH 2022

SOLUÇÕES

  SAP SuccessFactors
  SAP Concur

Empresa
   ARAGO Consulting Ibéria

Morada
   Rua Engenheiro Ferreira Dias 924, Piso 
1 – n.º 22/23 
4100-246 Porto, Portugal

Website 
   www.aragoconsulting.com 

Pessoa de contacto
   Luís Almeida 

E-mail
   lalmeida@aragoconsulting.com 

Telefone
   220135196



OGMA – Indústria Aeronáutica de Portu-
gal soma já 104 anos de atividade, cons-
tituindo-se como a empresa do setor da 
aeronáutica mais antiga em Portugal. 
Inicialmente, a organização dedicava-se 
à manutenção de motores e aeronaves; 
mais tarde, com a sua aquisição em 65% 

por parte do grupo Embraer, passou a oferecer um suporte com-
pleto à frota dos seus clientes civis e militares. Hoje, a OGMA pos-
sui três grandes unidades de negócio: manutenção de motores/
aeronaves, produção de aeronaves e manutenção da aviação civil. 
Com 1.650 colaboradores, a empresa sentiu a necessidade, em 
2018, de fazer uma transformação cultural e dos processos da 
organização, designadamente ao nível dos recursos humanos. 
Uma vez que detinha diferentes sistemas que não se encontra-
vam integrados, não servindo os colaboradores de forma ágil 
e próxima, e à base de muita burocracia e de uma perspetiva 
antiquada de RH, a OGMA procurou um sistema de gestão que 
fosse totalmente integrado. Como o grupo Embraer já utilizava 
o SAP SuccessFactors – e numa ótica de integração total –, fez 
todo o sentido que esta fosse a plataforma escolhida. 

“Também devido à existência de uma vertente muito forte na 
área da formação, era necessária uma ferramenta que tivesse 
uma boa parte de LMS (Learning Management System)”, diz 
Rita Baptista, Diretora Executiva de Recursos Humanos, Comu-
nicação e Sustentabilidade da OGMA – Indústria Aeronáutica 

A

AMT Consulting     Business Case POR

Ana Rita Maciel
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de Portugal. “Ainda que exis-
tissem outras plataformas com 
uma forte componente de LMS, 
numa avaliação global, o Suc-
cessFactors era, efetivamente, 
mais forte na vertente de HR 
analytics”, acrescenta.

A agilidade oferecida pela 
ferramenta levou a OGMA a 
adquirir, a partir de 2019, os 
primeiros módulos: avaliação 
de desempenho, formação, 

MAIS AGILIDADE, MENOS 
BUROCRACIA E INFORMAÇÃO 
FIDEDIGNA
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recrutamento e, mais recen-
temente, gestão de cadastro 
e processamento salarial. 
Para a sua implementação 
– com exceção do módulo 
de avaliação de desempe-
nho –, a empresa de aero-
náutica contou com o apoio 
da AMT Consulting, que, de 
acordo com Rita Baptista, 
mostrou ser o parceiro ideal 
em termos de expertise e da 

Com uma relação já consolidada com a plata-
forma de gestão RH SAP SuccessFactors e o 
seu parceiro implementador AMT Consulting, 
a OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal 
adquiriu dois novos módulos: gestão de ca-
dastro e payroll. O objetivo é encerrar o ciclo 
do sistema com os planos de desenvolvimento 
e sucessão, no início de 2023.

Em cima: 
Página Inicial.

Ao lado: Histórico 
do colaborador.
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sua própria informação conso-
lidada –, poupança de tempo 
e a facilidade em obter dados 
mais fiáveis e em extrair re-
ports mais úteis para a tomada 
de decisão do negócio.

Para fechar o ciclo do SAP 
SuccessFactors, a empresa 
prevê adquirir os módulos em 
falta, de desenvolvimento e 
planos de sucessão, no início 
de 2023. 

SOLUÇÕES

   SuccessFactors: solução referência 
de mercado para a gestão integrada 
de todos os processos de RH, from 
hire-to-retire

   Concur: ferramenta que permite 
desmaterializar a gestão de despesas e 
viagens, garantindo maior agilidade de 
gestão e redução de custos

   UKG: solução de referência para 
workforce management, para gerir o 
planeamento e execução dos tempos 
de trabalho

   Application Management Services: 
serviço de gestão aplicacional dos 
sistemas SAP

   BPO de processos RH

Empresa
   AMT Consulting

Morada
   Avenida Tomás Ribeiro, n.º 43 Bloco 0C, 
Carnaxide, 2790-221 Lisboa 
Portugal

Website
   https://www.amt-consulting.com/ 

Pessoa de contacto
   João Pereira

E-mail
   joao.pereira@amt-consulting.com

Telefone
   210174833

relação qualidade/custo de 
implementação: “O que se 
tem verificado é que a AMT 
Consulting consegue ter a 
agilidade de capacidade de 
resposta, orientada para a 
solução, somando bons resul-
tados até então. Além disso, 
na fase de implementação, 
fornece também formação 
aos key users, para que ha-
ja autonomia à posteriori”.           
As recentes aquisições

Que mais-valias espera a 
empresa retirar destes dois 
últimos módulos adquiridos? 
Relativamente à gestão de ca-
dastro, o SAP SuccessFactors 
afiança a qualidade de infor-
mação e uma gestão mais ágil 
e detalhada, tornando desne-
cessárias as deslocações físicas 
ao departamento de RH para 
retificar/alterar dados. Por sua 
vez, o módulo de compensa-
ção e benefícios permite rever 
e agilizar processos, possibili-
tando ter uma equipa mais efi-
ciente no processo de payroll, 
tornando-o menos burocráti-
co e pesado. Além disso, essa 
agilidade permite uma comu-
nicação com os colaboradores 
mais transparente e objetiva. 
“Com esta aquisição, é possível 
a integração dos outros módu-
los de RH, como por exemplo, 

Rita Baptista, Diretora 
Executiva de Recursos 
Humanos, Comunicação  
e Sustentabilidade da OGMA 
– Indústria Aeronáutica 
de Portugal, S.A

Geração  
de workflow

utilizar inputs da avaliação 
de desempenho para cálculo 
de bónus e elaborar reports 
(legais, internos ou de grupo) 
de maneira mais ágil”, explica 
ainda a DRH da OGMA.

Em suma, Rita Baptista 
aponta como principais van-
tagens do sistema a agilidade, 
a proximidade aos colabora-
dores – que podem aceder em 
qualquer plataforma digital à 



riado em janeiro de 2001, o Instituto de 
Segurança Social, I.P. – ISS, I.P. – é um ins-
tituto público, integrado na administração 
indireta do Estado, cuja missão passa por 
garantir a proteção e a inclusão social das 
pessoas, reconhecendo os seus direitos, 
assegurando o cumprimento das obriga-

ções contributivas e promovendo a solidariedade social. Com sede 
em Lisboa, o ISS, I.P. conta com o Centro Nacional de Pensões, 
dezoito centros distritais e uma rede de serviços de atendimento, 
para o desenvolvimento da sua atividade, possuindo, atualmente, 
8.471 trabalhadores. Dado o elevado volume de formação do insti-
tuto, houve a necessidade de adquirir uma solução integrada, que, 
para além do registo da formação em cadastro dos trabalhadores, a 
fim de dar resposta às obrigações legais, auxiliasse o planeamento, 
a coordenação e gestão das atividades formativas, simplificando 
e agilizando todo o trabalho envolvido. Neste sentido, o ISS, I.P. 
recorreu, em maio de 2021, ao módulo de gestão da formação 
do GESVENGRH – o software aplicacional de gestão RH do Grupo 
SOFT, já implementado e utilizado pela entidade há alguns anos 
e, por isso, com a vantagem de uma integração facilitada.

No período anterior à digitalização do processo formativo, o 
ISS, I.P. tratava, anualmente, milhares de registos com recurso 
a ferramentas informáticas desenvolvidas internamente, sem 
possibilidade de atualização automática de dados e de inte-
gração com o seu sistema de gestão RH. Esta solução obrigava 
a que uma parte significativa do tempo de trabalho dos coor-
denadores de formação fosse afetada ao registo de dados, em 
detrimento de atividades mais relevantes como o planeamen-
to, monitorização, controlo e avaliação do processo formativo. 

Tal como explica à RHmagazine Margarida Cordeiro, Diretora 
de Núcleo de Formação e Desenvolvimento de Competências 

C
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do ISS, I.P., “a digitalização 
do processo de gestão da for-
mação no ISS, I.P. foi funda-
mental, considerando a sua 
dimensão e descentralização; 
embora o processo de gestão 
da formação esteja centrali-
zado no departamento de RH, 
a organização e o desenvolvi-
mento da formação são des-
centralizados e suportados 

A SOLUÇÃO INTEGRADA  
PARA GERIR A FORMAÇÃO 
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pela rede nacional de inter-
locutores para a formação do 
instituto e implementados em 
cada um dos centros distritais 
de Segurança Social”.

Automaticidade e parametrização
Mas que funcionalidades ofe-
rece, concretamente, o módu-
lo de gestão de formação do 
software desenvolvido pelo 

Em maio de 2021, o Instituto de Segurança 
Social, I.P. adquiriu o módulo de gestão da 
formação do GESVENGRH – o software 
de gestão RH do Grupo SOFT. Principal 
objetivo? Descentralizar o processo. 

Em cima: gráfico de 
Execução Física
Ao lado: Ficha Pessoal 
de Formação

Parte da equipa do projeto
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posteriormente, para os in-
terlocutores da formação”, diz 
ainda Margarida Cordeiro.

Quanto aos desafios en-
frentados durante o processo, 
Isabel Farinha, Consultora de 
Recursos Humanos do Gru-
po SOFT, aponta: “O principal 
desafio decorreu do facto de 
o início da implementação do 
módulo ter coincidido com o 
período de teletrabalho im-
posto pela crise sanitária, pelo 
que houve a necessidade de 
adequar a implementação/
formação do módulo ao for-
mato remoto”.

No futuro, o ISS, I.P. preten-
de implementar o módulo de 
gestão de competências, o qual 
permitirá a gestão dos perfis de 
formação de todos os seus tra-
balhadores. 

histórico de formação e cer-
tificados;

   Parametrização de indicado-
res de avaliação;

   Execução física da formação, 
no que diz respeito a ações, 
formandos e percentagem 
de execução face ao plano 
anual aprovado;

   Emissão de relatório único.
A obtenção deste módulo 

“permitiu enormes ganhos de 
produtividade e eficiência para 
a equipa de coordenadores e 
interlocutores da formação e, 
consequentemente, melhorou 
significativamente a resposta 
aos trabalhadores”, garante 

SOLUÇÕES

   Software aplicacional e Serviços 
de Outsourcing para a Gestão  
de Recursos Humanos

MAIS DE 90% DO ARQUIVO FÍSICO DOS 
REGISTOS DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO 
FOI ELIMINADO

Grupo SOFT? Destacam-se as 
seguintes:

   Elaboração do plano de for-
mação e criação das ações a 
partir do mesmo;

   Emissão automática de fo-
lhas de presença, certifica-
dos, mapas históricos de 
formandos e de formadores;

   Fornecimento de um dos-
sier técnico-pedagógico que 
acompanha cada ação de 
formação;

   Envio automático de con-
vocatórias e inquéritos de 
avaliação;

   Disponibilização de funcio-
nalidades da formação no 
portal do trabalhador, como 
o levantamento de necessi-
dades formativas, a inscri-
ção em formação externa e 
autoformação, consulta de 

Margarida Cordeiro, revelando 
que mais de 90% do arquivo fí-
sico dos registos dos processos 
de formação foi eliminado, já 
que um dos objetivos com esta 
aquisição foi proceder à migra-
ção para o sistema do histórico 
de formação, desde 2007.

Relativamente à imple-
mentação, o projeto envolveu 
cerca de 40 utilizadores. “Com 
o apoio do Grupo SOFT, ini-
ciámos o processo de apren-
dizagem de utilização das 
funcionalidades do módulo e, 
em simultâneo, fomos transfe-
rindo esse conhecimento para 
a equipa de coordenadores e, 

Empresa
   Grupo SOFT (SOFT2000 - Sociedade 
Portuguesa de Software, SA)

Morada
   Praceta Soeiro Pereira Gomes,  
5 - Damaia de Cima, Amadora, Lisboa 
2720-519 Amadora 
Portugal

Website
  www.gruposoft.com

Pessoa de contacto
  José Lage

E-mail
  jose.lage@gruposoft.com

Telefone
  214908170

Da esquerda para 
a direita, de cima 

para baixo: Execução 
Física; Entidades 

Formadoras; 
Indicadores de 

Avaliação



Real Hotels Group (RHG) nasceu em 
2020, resultante da fusão de dois grupos 
hoteleiros nacionais, os detentores das 
marcas REAL e a NEWPALM. Com um 
total de 16 hotéis, distribuídos por Lisboa, 
Porto e Algarve, o grupo conta com uma 
equipa de 850 colaboradores. Face à sua 

evolução e crescimento contínuos, o RHG sentiu a necessidade 
de reimplementar, em 2022, as soluções de Employee Central, 
para a reestruturação organizacional, e de Performance & Goals, 
em SAP SuccessFactors (Human Capital Management) – ambos 
os módulos já tinham sido implementados no grupo e, este ano, 
pretendeu-se recuperar a plataforma, ajustando-a à organiza-
ção e à estratégia de RH que tem vindo a ser construída. Para o 
suporte e auxílio neste projeto, a Inetum teve um papel fulcral.

Após dois anos desafiantes decorrentes da pandemia, o depar-
tamento de RH e a Administração do RHG quiseram desenvolver 
um projeto com três pontos centrais: 1) sistematizar e alinhar a 
estrutura organizacional do grupo, com a respetiva definição das 
designações das funções e a sua repartição em grupos e níveis 
funcionais; 2) assegurar um adequado alinhamento vertical 
e horizontal das funções existentes por unidade de negócio/
departamento/secção e, assim, potenciar novas oportunidade 
de gestão de carreira, facilitar o processo de revisão salarial, 
bem como introduzir esta estrutura organizativa no modelo de 
definição de objetivos e, desta forma, poder testar e validar uma 
gestão quantitativa do desempenho com uma política semestral 
de atribuição de bónus; 3) proporcionar uma avaliação/monito-
rização contínua do desempenho ao longo do ano (em vez de um 
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único momento de avaliação) e 
partilhar o reconhecimento e o 
mérito, introduzindo, a par da 
gestão quantitativa semestral 
do desempenho, uma gestão 
qualitativa do mesmo com ba-
se no feedback contínuo.

“Com esta reestruturação, o 
RHG pretendia obter um maior 
controlo e acompanhamento 
de toda a dinâmica relaciona-
da com a gestão dos objetivos 
da empresa”, explicam Marta 
Mateus, Professional Certifica-
te Performance & Goals Con-

COMO O REAL HOTELS GROUP 
REESTRUTUROU O SEU SISTEMA 
DE GESTÃO DE OBJETIVOS  
E DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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sultant na Inetum, e Ana Gil, 
Senior Consultant SAP HCM/
Project Manager na mesma 
empresa. “Todas estas me-
lhorias culminam na possibi-
lidade de utilizar os resultados, 
tanto de cumprimento de obje-
tivos, como de avaliação anual 
de desempenho, no reconhe-
cimento dos colaboradores do 
RHG”, acrescentam.

Estes processos, que ge-
ralmente ocorrem ao longo 
do ano numa base contínua, 
conduziram à realização de 
um modelo interativo e deta-
lhado, com uma equipa multi-
disciplinar, alinhada com todas 
as áreas de atuação técnicas e 
funcionais e composta por ele-
mentos da Inetum e do RHG.

O Real Hotels Group, em parceria com a Inetum, procedeu recentemen-
te à reimplementação de dois módulos em SAP SuccessFactors: Perfor-
mance & Goals e Employee Central. Com o objetivo de ajustar a plata-
forma à estratégia de RH do grupo hoteleiro.

Pedido de feedback
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contínuo, e na avaliação anual 
qualitativa –, o mesmo terá 
início, previsivelmente, em 
dezembro de 2022.

A tarefa de escolher o im-
plementador deste projeto 
saiu facilitada, uma vez que a 
Inetum era parceira do RHG no 
sistema de SAP HCM, ao nível 
do processamento salarial, e já 
tinha acompanhado o grupo 
de hotéis na implementação 
dos referidos módulos. “Já era 
conhecida a qualidade da Ine-
tum ao nível da eficiente gestão 
de projetos e a dedicação dos 
seus colaboradores no sentido 
de entregarem um resultado 
ajustado, o mais possível, aos 
modelos concetuais definidos 
pelo grupo para estas maté-
rias”, dizem Nádia Sousa e Ana 
Franco. 

distintas:  objetivos de grupo; 
de divisão; de departamento e 
objetivos específicos.

“Dependendo do grupo e 
nível funcional a que corres-
ponde cada função, poderá ser 
ou não aplicável uma determi-
nada categoria de objetivos, e 
a sua ponderação irá variar e 
concorrer de forma distinta 
para a nota final, tendo estes 
aspetos sido integralmente 

SOLUÇÕES

   Serviços de TI nas áreas SAP 
e OutSystems, IT Services, 
Transformation Projects,  
Value-Added Resell e Software

Empresa
   Inetum

Morada
   Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça, 30 
13 andar 
1495-061 Algés 
Portugal

Website 
   https://www.inetum.com

E-mail
   marketing.sapbl@inetum.com  

Telefone
   21 839 3410

“AS MELHORIAS [NO SISTEMA] CULMINAM 
NA POSSIBILIDADE DE UTILIZAR OS 
RESULTADOS, TANTO DE CUMPRIMENTO  
DE OBJETIVOS, COMO DE AVALIAÇÃO 
ANUAL DE DESEMPENHO, NO 
RECONHECIMENTO DOS COLABORADORES”
(MARTA MATEUS E ANA GIL, INETUM)

Avaliação quantitativa e qualitativa
Relativamente ao processo 
de avaliação quantitativa se-
mestral, com a definição e 
avaliação de objetivos/KPIs, o 
mesmo teve início em janeiro 
de 2022, contemplando-se 
em sistema a possibilidade 
de serem criados dois planos 
de objetivos, para o 1.º e 2.º 
semestres. Cada plano é com-
posto por quatro categorias 

parametrizados com sucesso 
em sistema”, clarificam Ná-
dia Sousa, Director of Human 
Resources, e Ana Franco, HR 
Supervisor – Systems, do RHG.

Em julho de 2022, foi pos-
sível proceder ao apuramento 
dos resultados alcançados nos 
KPIs definidos no plano de ob-
jetivos do 1.º semestre e, em 
agosto, efetivar o pagamento 
do bónus semestral, assegu-
rando, assim, a execução de 
um importante objetivo estra-
tégico na política de retenção 
do RHG.

Já relativamente ao processo 
de avaliação qualitativa – que 
assenta numa avaliação de 
equipa 360º, composta por 
competências core e de lide-
rança e que se destina apenas 
a quem é chefia; no feedback 

Em cima: Homepage 
Performance, Goals. 

Ao lado: Avaliação 
dos Objetivos



t e c n o l o g i a 
cloud está em 
claro cresci-
mento, sendo 
um dos pilares 

mais utilizados pelas empresas 
para a realização da sua tran-
sição digital, beneficiando da 
cada vez maior confiança do 
mercado, de uma oferta de so-
luções mais alargada e da credi-
bilidade de importantes players 
nesta área. Segundo as estatís-
ticas do Eurostat em 2021, em 
matéria de serviços cloud, o 
tipo de serviço que maior au-
mento teve de 2020 para 2021 
é o relativo às aplicações ERP 
(Enterprise Resource Planning), 
com um crescimento de 24%.1  

As mais-valias da adoção des-
te tipo de tecnologia e de serviço 
são também as principais ra-
zões que justificam o crescente 
interesse nos mesmos, e são 
sobretudo razões económicas 
e operacionais. Diminuição do 
investimento em infraestrutura, 
em licenciamento de aplicações 
e de bases de dados, nos gastos 
com pessoal de IT e de servi-
ços externos de manutenção 
são alguns exemplos concretos 
de vantagens económicas. Por 
outro lado, como vantagens 
operacionais, identificam-se a 
garantia de atualização perma-
nente das aplicações utilizadas 
no serviço, como também das 
aplicações de suporte, tais co-
mo os sistemas operativos ou de 
bases de dados, a facilidade de 
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nos. O GIAF Cloud dá resposta 
a requisitos legais e funcionais 
a que organizações privadas de 
diferentes setores de atividade 
estão obrigadas, mas também 
organizações no âmbito da ad-
ministração pública e a todo o 
normativo particular deste setor.

A solução GIAF Cloud é com-
plementada com duas ferra-
mentas adicionais orientadas 
à simplificação e desmateria-
lização de processos, o portal 
myGIAF e o GIAF Mobile, que 
permite o acesso fácil a pro-
cessos operacionais através 
de equipamentos móveis.

A nova oferta GIAF Cloud está 
posicionada em linha com esta 
tendência que o mercado “pe-
de”: soluções de ERP na forma 
de serviço cloud, agora que se 
assiste a uma cada vez menor 
resistência e desconfiança à 
utilização de sistemas de infor-
mação que se encontram “fora 
de portas”, permitindo assim o 
acesso a todas as vantagens que 
este serviço possibilita. 

manutenção e de escalabilidade, 
a garantia de segurança através 
de sistemas de backup robustos 
e com redundância, mas tam-
bém a libertação de recursos in-
ternos para foco em áreas mais 
core do negócio.

É neste contexto que a solução 
cloud do ERP GIAF da Minsait 
surge como uma oferta neste 
tipo de tecnologia, que tem por 
base uma aplicação com muita 
experiência de mercado e com 
uma elevada cobertura funcional 
nas áreas financeira, logística, 
comercial e de recursos huma-

GIAF CLOUD: AS VANTAGENS DE TER 
UMA SOLUÇÃO ERP COMO SERVIÇO
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SOLUÇÕES

   Solução Integrada de 
ERP para Gestão de 
Recursos Humanos, 
com componentes de 
gestão de cadastro, 
processamento salarial, 
assiduidade, avaliação 
de desempenho, 
seleção e recrutamento, 
formação, higiene e 
segurança no trabalho, 
relatório único e todo o 
reporte legal obrigatório, 
para instituições 
públicas e privadas

Empresa 
   Minsait

Morada
   Alfrapark Edifício C Piso  
2 - Estrada do Seminário,  
4 Alfragide, Lisboa,  
2610-171 Amadora  
Portugal

Website
   www.minsait.com/pt

Pessoa de contacto
   José Matos

E-mail
   jamatos@minsait.com

Telefone
   214 724 600

1 Fonte: Eurostat Statistics Explained 
- Cloud computing - statistics on 
the use by enterprises - Statistics 
Explained (europa.eu)

José Matos
Manager na Minsait
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Grupo Proman é uma estrutura familiar, 
mas com dimensão internacional, que 
nasceu em 1990 na cidade de Manosque, 
em França, fundada pelo casal Evelyne 
e Roland Gomez – hoje, posiciona-se no 
4.º lugar das empresas de recrutamento 
naquele país. O grupo encetou a sua ex-

pansão internacional em 2012, estando, atualmente, presente 
em 16 países, com uma rede global de mais de 660 agências. 
Em Portugal desde 2018, a Proman Search conta com uma 
equipa de 20 colaboradores, nas cidades de Valença do Minho, 
Braga, Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa. Presentemente, exerce 
atividade em quatro áreas: trabalho temporário; permanent 
placement; consultoria em RH e mobilidade internacional. Foi 
precisamente a vertente de trabalho temporário que a Proman 
Search procurou desenvolver no arranque da sua atividade em 
território português e, para tal, recorreu aos serviços da People 
For People – empresa tecnológica de gestão RH.

Neste contexto mais precoce do seu estabelecimento em 
Portugal, o primeiro grande desafio da Proman Search relacio-
nava-se com a necessidade de adquirir uma solução que desse 
resposta, de forma imediata, às necessidades e à realidade de 
uma empresa em fase de arranque e que lhe permitisse crescer 
de forma sustentada. Para tal, e nas palavras de Adélia Gomes, 
Diretora de Desenvolvimento da Proman Search, foi na People 
For People que a empresa de recrutamento encontrou uma 
“equipa de confiança, envolvida no projeto e muito disponível”.

Mas em que consistiu, concretamente, o projeto? Foi desenha-
do e implementado um módulo específico de trabalho temporá-
rio, como parte integrante do software de gestão RH da People 

O
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For People – o Innergy RH –, 
para, assim, dar resposta às 
particularidades da ativida-
de da empresa de recruta-
mento. Este módulo permite 
efetuar o registo de pedidos, 
a elaboração de propostas e 
de contratos, bem como o re-
gisto de folhas de horas, que, 
posteriormente, irão integrar 
no processamento salarial 
e na faturação. Mais do que 
oferecer toda a componente 
operacional e administrativa, 
este também oferece a capa-
cidade de produzir informação 
de gestão, como por exemplo, 
a rentabilidade por colabora-
dor, cliente e agência. “Quando 
conjugado com o nosso módu-
lo de recrutamento, permite a 
qualquer empresa de trabalho 
temporário gerir de forma cen-
tralizada todo o seu negócio”, 
garante Carla Patronilho, CEO 
da People For People.

“A Proman Search preten-
dia um parceiro capaz de 
compreender as suas difi-
culdades e que construísse 

GERIR O NEGÓCIO - DA 
ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS 
E CONTRATOS ATÉ AO 
PROCESSAMENTO SALARIAL
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soluções customizadas, não 
só para as necessidades do 
setor do trabalho temporário, 
mas também para as especi-
ficidades do seu modelo de 
negócio”, diz ainda à RHma-
gazine Carla Patronilho.

Funcionalidades
Atualmente, o sistema per-
mite gerir o negócio, desde a 
proposta ao cliente até ao pro-
cessamento salarial, através 
de múltiplas valências: criação 

A Proman Search, empresa de recrutamento presente em Portugal 
desde 2018, procurou digitalizar a sua solução de trabalho 
temporário. Para tal, contou com o apoio da tecnológica People For 
People, que se dedica à gestão RH.

Em cima: delegação  
da Proman Search no Porto  
Ao lado: Evelyne e Roland 
Gomez (ao centro), fundadores 
da Proman Search, e filhos
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curtos espaços de tempo (cerca 
de três em três meses), novas 
funcionalidades identificadas 
pela nossa equipa de Gestão de 
Produto, em conjunto com os 
nossos parceiros – nos quais 
a Proman Search tem tido 
um papel muito importante”, 
aponta Carla Patronilho.

Como principal vantagem do 
sistema, Adélia Gomes não tem 
dúvidas: “A grande vantagem 
do projeto foi termos encontra-
do um parceiro de confiança, 
que auxiliou na implementa-
ção do projeto e colaborou no 
desenvolvimento da vertente 
de trabalho temporário, na sua 
aplicação de RH”. 

emissão de faturas e propicia 
uma análise cliente/centro de 
custo, permitindo uma visão 
integrada; cumprimento das 
obrigações legais inerentes a 
uma contratação.

Por se tratar de um arranque 
em que não foi necessário mi-
grar dados, o projeto demorou 

SOLUÇÕES

   Desenvolvimento e implementação 
de software de gestão de recursos 
humanos (InnergyRH)

   Outsourcing
   Consultoria de Recursos Humanos

O MÓDULO DE TRABALHO TEMPORÁRIO 
PERMITE EFETUAR O REGISTO DE PEDIDOS, 
A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E DE 
CONTRATOS, BEM COMO O REGISTO DE 
FOLHAS DE HORAS, QUE INTEGRAM NO 
PROCESSAMENTO SALARIAL 

das fichas de cliente e respeti-
vas propostas, e o seguimento 
das mesmas; com a criação 
de processos de clientes, por 
sua vez, é possível associar 
candidatos e a respetiva con-
tratação, quando selecionados; 
emissão de contratos de traba-
lho temporário e contratos de 
utilização de trabalho tempo-
rário, associados às propos-
tas comerciais adjudicadas, 
e o controlo dos términos de 
contratos; processamento sa-
larial, baseado num módulo 
específico de criação de folhas 
de horas por cliente/delegação, 
que efetua uma interface com 
o sistema de faturação para 

menos de um mês. Contudo, 
por força do crescimento bas-
tante significativo da Proman 
Search, e de outros parceiros, 
a People For People tem levado 
a cabo melhorias e desenvol-
vido novas funcionalidades ao 
longo dos últimos três anos. “É 
normal disponibilizarmos, em 

Empresa
  People For People (Innergy4People, Lda)

Morada
   Rua Fernanda Seno, 6 
7005-485, Évora 
Portugal

Website
  www.peopleforpeople.pt

Pessoa de contacto
  Carla Patronilho

E-mail
  carla.patronilho@peopleforpeople.com.pt

Telefone
  214101390



ara quem ainda não conhece a QuiteaMind, que 
empresa é esta e o que oferece?
A QuiteaMind é uma software house que 
desenvolve soluções para a área dos RH. 
O nosso objetivo é fornecer ferramentas 
digitais às empresas que lhes permitam 
potenciar as suas pessoas. Temos três 

produtos que prometem revolucionar as empresas:
 QTraining – aplicação de gamification disponível em formato 

web e app. Através de uma lógica de desafios, pontos e rankings, 
o QTraining é uma poderosa ferramenta de mudança de com-
portamentos e aumento do engagement;

 QEvaluation – avaliação de desempenho. 100% digital, sim-
ples e intuitiva, adapta-se à realidade de qualquer empresa. 
Através da incorporação de tendências como o feedback con-
tínuo, plano de desenvolvimento individual e HR analytics, o 
QEvaluation contribui para o aumento da performance dos 
colaboradores;

 Q3Sixty – questionários 360. Com um grande foco nos analyti-
cs, o Q3Sixty permite às organizações de forma simples e eficaz 
criarem e aplicarem questionários personalizáveis 180 e 360. 

P
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O que vos distingue no mercado da 
transformação digital para RH?
Acreditamos que é necessário 
um equilíbrio entre a parte tec-
nológica e humana para que se 
consiga extrair o máximo valor 
da tecnologia. O que nos distin-
gue no mercado é o desenvol-
vimento de soluções simples 
do ponto de vista do utilizador, 
focadas na mudança de com-
portamentos. Adicionalmente, 
procuramos dotar as empresas 
de HR analytics que lhes per-
mitam compreender, mapear 
e resolver necessidades orga-
nizacionais.

“QUEREMOS FORNECER 
FERRAMENTAS DIGITAIS ÀS 
EMPRESAS QUE LHES PERMITAM 
POTENCIAR AS SUAS PESSOAS”
A QuiteaMind nasce da Makeadream, uma 
empresa de marketing tecnológico (fundada 
em 2009). Renomeada no início deste ano, 
e face às necessidades atuais do mercado, 
passou a focar-se, em exclusivo, no desen-
volvimento de soluções tecnológicas para os 
RH. Fique a conhecê-las.
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QEvaluation - Avaliação de desempenho

TOMÁS NEVES DE ALMEIDA 
CEO DA QUITEAMIND 

A que desafios das empresas vêm 
dar resposta? 
O mercado de trabalho tem 
sofrido grandes alterações a 
nível da gestão de pessoas. 
Aceleradas pela pandemia e 
pelo crescente foco no bem-
-estar dos colaboradores, 
estas alterações estão prin-
cipalmente relacionadas 
com as formas de trabalho. 
O 100% presencial com ho-
rários fixos tem vindo a ser 
substituído por formas de 
trabalho híbridas e remotas. 
Embora tragam vantagens 
inegáveis para os colabora-
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Através da sua potencialida-
de de divulgação e reforço 
constante de conhecimen-
tos, a gamification permite 
colocar no quadro mental 
dos colaboradores os pensa-
mentos que levam aos com-
portamentos desejados pela 
organização. 

Para além de ser estimu-
lante, a gamification permite 
divulgar conteúdos de forma-
ção de forma rápida, eficaz e 
a um custo reduzido. Sendo 
uma ferramenta flexível, 
pode ser utilizada num pro-
cesso de formação de forma 
autónoma ou então como 
complemento à formação 
em sala. Os conteúdos são 
totalmente personalizáveis 
por quem usa. 

por um pensamento. Como 
tal, é importante que as or-
ganizações tenham a capaci-
dade de colocar conhecimen-
to “on top of mind” das suas 
equipas de forma simples, 
rápida e eficaz. A avaliação de 
desempenho permite gerir os 
objetivos de cada colaborador 
garantindo, assim, a sua boa 
performance. Os questioná-
rios 360 são fulcrais para en-
tender o clima organizacional 
permitindo, assim, diagnos-
ticar possíveis necessidades 
organizacionais.

Os vossos programas assentam 
na gamificação, designada-
mente na vertente formativa. 
Como a aplicam e quais as suas 
vantagens?

Tomás Neves de Almeida, 
CEO da QuiteaMind

QTraining,  Gamification

SOLUÇÕES

  QTraining - Gamification
   QEvaluation - Avaliação  
de Desempenho

  Q3Sixty - Avaliação 360

Empresa
   QuiteaMind

Morada
   Campo Grande 220D, 1ºD, 1700-094 Lisboa, 
Portugal

Website
   https://quiteamind.com/ 

Pessoa de contacto
   Tomás Almeida

E-mail
   tomasalmeida@quiteamind.com

Telefone
   916436075

dores, estas mudanças tra-
zem grandes desafios para 
as empresas: o alinhamento 
entre os colaboradores e as 
suas organizações e a ma-
nutenção dos níveis de en-
gagement.

Os desafios mencionados 
são todos comportamentais; 
estão relacionados com a 
relação entre o colaborador 
e a organização. As nossas 
ferramentas digitais têm o 
objetivo de ajudar as empre-
sas a colmatar estes desa-
fios. A gamification permite 
às empresas alinhar os seus 
valores com os dos colabora-
dores. Como é estudado pela 
psicologia, fora os compor-
tamentos reflexos, qualquer 
comportamento é antecedido 



om 47 anos de existência, a plural+udifar é 
uma cooperativa farmacêutica que exerce 
a sua atividade grossista na cadeia de valor 
do medicamento. Contando, atualmente, 
com cinco plataformas logísticas de norte a 
sul do país (Covilhã, Porto, Coimbra, Lisboa 
e Faro) e Região Autónoma da Madeira, a 

empresa é constituída por mais de 340 colaboradores. Face à 
necessidade de ver todo o seu capital humano integrado numa 
só solução, tornar os seus processos mais digitais e facilitar a co-
municação com os seus colaboradores, a plural+udifar procurou 
implementar um software de gestão RH – escolha que recaiu no 
Talentia HCM, uma solução web, abrangente, modular e flexível, 
da Talentia Software, para gestão do talento em todo o seu ciclo de 
vida, que assenta nas mais recentes tecnologias, como seja a IA.

Em termos estratégicos, era fundamental para a equipa de 
RH ter à sua disposição um software que permitisse cobrir as 
diferentes fases do ciclo dos colaboradores, desde o processo de 
recrutamento e seleção, passando pelo onboarding, formação, 
gestão de desempenho, carreira, mas contemplando igualmen-
te a gestão administrativa e comunicação, através do portal do 
colaborador. Um desafio que ganhava uma nova dimensão pelo 
facto de a plural+udifar possuir várias plataformas logísticas, o 
que com a implementação de uma plataforma única permitiria 
uma uniformização de processos em todas as plataformas, com 
ganhos em termos de eficiência operacional.

A empresa iniciou, então, uma procura alargada por várias 
soluções no mercado e encontrou na Talentia Software a in-
tegração que pretendia, num binómio de relação qualidade/

C
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preço. “Para nós, também foi 
muito importante perceber 
o suporte dado pela Talentia 
Software, bem como a dinâ-
mica de projetos previstos 
para melhoria da solução 
num curto-médio prazo”, 
diz Paulo Pessoa, Diretor de 
Recursos Humanos da plu-
ral+udifar.

Módulos
O projeto envolveu a imple-
mentação dos módulos de 
recrutamento e seleção, for-
mação e desenvolvimento, 
avaliação de desempenho e 
feedback, onboarding, talento 
e carreira e gestão de tempos.

INTEGRAR, DESMATERIALIZAR  
E IMPULSIONAR A COMUNICAÇÃO 
INTERNA

SETEMBRO OUTUBRO  2022 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

“TEMOS VINDO A INCENTIVAR OS 
COLABORADORES A DAREM USO AO 
SOFTWARE, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS 
DO PORTAL DO COLABORADOR, QUE FOI 
PARAMETRIZADO À IMAGEM DA EMPRESA”
PAULO PESSOA, DRH DA PLURAL+UDIFAR

Fazendo uma análise mais 
detalhada de cada um: através 
do módulo de recrutamento 
e seleção, é possível fazer o 
lançamento automático do 
processo de recrutamento in-
terno e/ou externo, tornando o 
processo de identificação de 
candidatos mais simples e in-
terativo, uma vez que todos os 
candidatos passam a receber 
um e-mail de receção de can-
didatura e, no caso de serem 
selecionados para entrevista, 
um e-mail com o agendamen-
to; o de formação e desen-
volvimento permite agendar 
toda a formação, bem como 
gerir inscrições e questioná-

Com várias plataformas logísticas 
espalhadas pelo país, a plural+udifar 
sentiu a necessidade de uniformizar 
processos e, para tal, adquiriu o software 
de gestão RH da Talentia Software  
– o Talentia HCM.

Homepage Talentia | plural+udifar
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de adaptar o plano do projeto, 
de acordo com as necessidades 
da plural+udifar”.

Para que esta nova tecno-
logia fosse implementada em 
todos os módulos, o projeto 
foi dividido em três fases: a 
primeira, abrangendo os mó-
dulos base e portal do colabo-
rador, recrutamento e seleção, 
onboarding e formação; a se-
gunda, centrada nos os módu-
los de desempenho e feedback, 
talento e gestão de tempos e, 
finalmente, a terceira incluiu a 
revisão salarial e carreiras. 

digitais, desde o primeiro dia; 
a funcionalidade de talento e 
carreira permite gerir grupos, 
identificar talentos adequados 
para sucessão ou mobilidade 
interna e definir planos de 
desenvolvimento individual, 
e, por fim, o módulo de gestão 
de tempos é utilizado para gerir 
ausências, férias e registos de 
presenças.

Como principais desafios 
decorrentes das implementa-
ções, Paulo Pessoa aponta a 
resistência, por parte de alguns 
colaboradores, à utilização 

SOLUÇÕES

Talentia HCM é uma solução de RH 
ponta a ponta para envolver, desenvolver, 
motivar e estimular o seu pessoal. Um 
software de recursos humanos intuitivo 
e flexível.

   Pessoas & Organização
   Formação e LMS
   Avaliação & Feedback
   Talento & Carreira
   Reconhecimento
   Aquisição de Talento

Empresa
  TALENTIA SOFTWARE

Morada
   Avenida do Forte, nº 8 – Fração J  
Edifício Pujol 
2790-072 Carnaxide, Lisboa 
Portugal

Website
  www.talentia-software.com/pt

Pessoa de contacto
  Lara Nascimento

E-mail
  info.pt@talentia-software.com

Telefone
  213 562 024

rios de satisfação e eficácia; 
no módulo de desempenho 
e feedback, usufrui-se de no-
vas ferramentas para medir 
desempenho, descobrem-se 
falhas que necessitam de ser 
colmatadas e talentos a ex-
plorar, com parametrizações 
adequadas às necessidades 
da empresa; com o módulo 
da digitalização do processo 
de onboarding passou a ser 
possível fazer uma apresen-
tação da empresa muito mais 
completa e detalhada, estimu-
lando a utilização dos meios 

diária da plataforma. “Apesar 
deste desafio, devido ao carác-
ter intuitivo da mesma, temos 
vindo a conseguir incentivar 
os colaboradores a dar uso ao 
software, principalmente atra-
vés do portal do colaborador, 
que foi parametrizado à ima-
gem da empresa”.

Já do lado da Talentia Soft-
ware, Ana Luisa Chaleira, PSO 
Team Leader, garante: “O maior 
desafio foi a implementação ter 
ocorrido enquanto a aplicação 
estava a mudar para uma nova 
tecnologia e, por isso, tivemos 

Em cima: Página 
inicial. Ao lado: 

Analíticas - Módulo 
Formação e 

Desenvolvimento

Homepage  
do manager



EDP está prestes a lançar a 7.ª edição do 
seu programa de trainees, o EDP Trainee 
Program, – um projeto global, que preten-
de atrair, recrutar e reter jovens de todo o 
mundo – e, tal como nas edições anterio-
res, prevê milhares de candidaturas, que, 
só nos últimos dois anos, foram perto de 

20.000. Neste contexto, a EDP já recrutou cerca de 55 jovens 
de diversos backgrounds académicos e nacionalidades, que 
realizaram o programa remunerado durante sete meses a full-
-time. Este consiste numa experiência que engloba onboarding, 
duas job rotations, workshops, projetos e business cases. Com 
a ambição de um recrutamento célere, eficiente e inclusivo, a 
EDP tem na The Key Talent Portugal – consultora de recursos 
humanos, employer branding e marketing digital –, desde 2018, 
o seu parceiro estratégico em atratividade digital, marketing de 
recrutamento e avaliação psicométrica online, com a capacidade 
de proporcionar uma experiência de candidato verdadeiramente 
integrada num só software – neste caso, o AplyGo.

“A EDP considerou que a nossa expertise seria verdadeira-
mente diferenciadora e permitiria internacionalizar cada vez 
mais o programa”, diz Hugo Bernardes, Managing Partner 
da The Key Talent Portugal. “O facto de conseguirmos criar 
campanhas de atratividade a nível internacional, altamente 
segmentadas, e gerir uma dezena de milhar de candidaturas, 
com tecnologia automatizada, em menos de oito semanas, 
sem perder a capacidade de tomada de decisão, é absoluta-
mente essencial para a gestão de um processo, que tem, por 
exemplo, múltiplas localizações globais com vagas, ou KPIs de 
diversidade que devem ser cumpridos”, acrescenta.

AplyGo & Panorama
Apesar de a relação entre a EDP e a The Key Talent Portugal, 

A
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no que diz respeito ao EDP 
Trainee Program, se ter ini-
ciado em 2018, num proces-
so que consistiu já nalgumas 
fases em formato online, mas 
também com componente 
presencial, foi em 2020 – em 
plena pandemia – que o pro-
grama assumiu uma vertente 
100% digital. A robustez e a 
digitalização do processo de 
recrutamento são assegura-
das através do software Aply-
Go – um aplication tracking 
system flexível e ágil, pensado 
para receber dados de cam-
panhas de atratividade digital 
e que permite definir as dife-
rentes fases de um processo 
de seleção –, na qual os candi-
datos realizam a candidatura 
em segundos, bem como os 
testes cognitivos, e ainda atra-
vés da Panorama – plataforma 

MILHARES DE CANDIDATOS, 
UM PROCESSO DE SELEÇÃO 
CENTRALIZADO

SETEMBRO OUTUBRO  2022 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

“MAIS DO QUE ATRAIR E RECRUTAR 
TALENTO, A INICIATIVA TEM PERMITIDO  
À EDP POSICIONAR-SE COMO UMA EMPRESA 
GLOBAL”
DIANA PINTO, PEOPLE EXPERIENCE OWNER - EMPLOYER BRANDING, 
RECRUITMENT STRATEGY & ONBOARDING DA EDP

Com a 7.ª edição do EDP Trainee Program no horizonte, a empresa ener-
gética renovou a parceria estratégica com a The Key Talent Portugal, que 
garante plataformas digitais na vanguarda tecnológica para as várias 
fases dos processos de seleção e recrutamento de jovens talentos.

Em cima: Panorama, 
Landing Page 

Assessment Centre. 
Ao lado, da esquerda 

para a direita: 
Panorama, Backoffice 

de Projeto e  
Panorama, Relatórios 

Personalizados

de gestão de talento e assess-
ment centre, onde é realizada 
toda a experiência de asses-
sment, através de diferentes 
provas, como dinâmicas de 
grupo, avaliação de business 
cases, etc.; nesta plataforma, 
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vanca para promover a reno-
vação geracional, atraindo, re-
crutando e integrando talento 
jovem para a organização.

“Mais do que atrair e recru-
tar talento, a iniciativa tem 
permitido à EDP posicionar-
-se como uma empresa global, 
que pretende mudar, já hoje, o 
amanhã, através do talento 
diverso que recruta”, conclui 
Diana Pinto. 

crutamento em formato total-
mente digital, a The Key Talent 
Portugal demonstrou possuir 
todas as valências para ser o 
parceiro deste programa, ga-
rantindo plataformas digitais 
na vanguarda tecnológica pa-
ra as várias fases do processo, 
desde a atração de candidatos 
pelo mundo, com os perfis 
mais diversificados, passan-
do pela candidatura, por toda a 
fase de avaliação, até à seleção 
dos candidatos”. “Contribuiu, 
também, para a renovação 
desta parceria o feedback po-

SOLUÇÕES

  Employer Branding Solutions
  Candidate Experience Solutions
  Provas de Avaliação Online
  People Analytics Solutions
  AplyGo (ATS)
   Panorama (Talent Management 
System)

Empresa
  The Key Talent Portugal

Morada
   Rua Filipe Folque nº 2 1D/1E 
1050-113 Lisboa 
Portugal

Website
  https://thekeytalent.com/?lang=pt-pt

Pessoa de contacto
  Miguel Luís

E-mail
  miguel.luis@thekeytalent.com

Telefone
  937459450

os candidatos acedem aos 
seus exercícios por intermé-
dio da landing page do projeto, 
onde encontram o seu horá-
rio, questionários para res-
ponder, salas de networking...
Para Diana Pinto, People Ex-
perience Owner - Employer 
Branding, Recruitment stra-
tegy & Onboarding da EDP, a 
The Key Talent Portugal afi-
gurou-se, assim, o parceiro 
indicado para um programa 
de escala mundial: “Sendo o 
EDP Trainee Program global 
e assente num processo de re-

sitivo recebido por parte dos 
candidatos, sobre a experiên-
cia do processo de atração e 
recrutamento, que cimentou a 
confiança”, aponta ainda.

De facto, segundo a Peo-
ple Experience Owner, o EDP 
Trainee Program tem sido 
uma iniciativa basilar para a 
estratégia de gestão da marca 
empregadora do Grupo EDP, 
funcionando como uma ala-

PARA SABER MAIS SOBRE AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DA THE KEY TALENT PORTUGAL ACEDA A:

Panorama   https://meetpanorama.com/pt-pt; AplyGo - https://www.aplygo.com/pt/home
Dinâmicas de Grupo e Business Cases   https://thekeytalent.com/avaliacao-pt/?lang=pt-pt
Provas de Avaliação    https://thekeytalent.com/testes-de-avaliacao/?lang=pt-pt



á 18 anos no mercado, a Locarent é uma 
empresa 100% portuguesa cujo negócio 
é o renting automóvel, que se diferencia 
por incluir serviços na gestão do contrato, 
que vão desde os seguros, passando pela 
manutenção, até à cedência de viaturas de 

substituição. Fruto de uma parceria dos Grupos Caixa Geral 
de Depósitos e novobanco, com o objetivo de complementar 
a oferta dos bancos com uma solução automóvel integrada, a 
Locarent conta com cerca de 80 colaboradores. No que res-
peita à sua área de RH, trata-se de uma estrutura que ganhou 
recentemente mais autonomia face à direção administrativa e 
financeira da empresa e é, hoje, uma área com reporte direto 
à administração, dada a sua importância para a organização. 
A braços com o desafio de implementar um novo modelo de 
avaliação de desempenho, que viesse trazer maior capacidade 
de inovação e de gestão ao processo atual, a empresa recorreu 
à solução de talento UPstanding Talent Management.

A Locarent procurava um sistema de avaliação que fosse 
mais justo e objetivo e, por isso, desenhou um novo modelo 
disruptivo, que incorporasse tanto objetivos como competên-
cias no sistema, estabelecendo graus de exigência adequados 
às várias bandas funcionais. “A ideia era aproveitar o poten-
cial que a avaliação pode ter e recompensar quem tem bom 
desempenho, por um lado, e, por outro, elaborar um plano de 
desenvolvimento pessoal com foco nos pontos com necessi-
dade de melhoria, seja através de coaching, acompanhamento, 
formação, etc.”, explica Elsa Pinto, responsável de Recursos 
Humanos da Locarent. Para além disso, era também desejado 
que o modelo permitisse integrar num sistema de gestão RH. 
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A EVEREDGE Consulting 
afigurou-se, então, o parceiro 
ideal para fazer face ao cum-
primento destes objetivos, já 
que adquirindo o módulo de 
avaliação de desempenho da 
sua solução UPstanding Talent 
Management, a Locarent usu-
fruiu, sem custos adicionais, 
de um portal de colaborador – 
a base do sistema que integra 
qualquer módulo que venha a 
ser adquirido – que funciona 
igualmente como um canal 
de comunicação interna. “A 
escolha pela UPstanding Ta-
lent Management também 
adveio do facto de a equipa da 
EVEREDGE Consulting prestar 

UMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
JUSTA, OBJETIVA E USER 
FRIENDLY

SETEMBRO OUTUBRO  2022 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  

Pedidos RH

O COLABORADOR PODE PARTICIPAR ATIVAMENTE 
NO SEU PROCESSO DE AVALIAÇÃO, ABRINDO AS 
PORTAS PARA UMA GESTÃO DE DESEMPENHO 
MAIS COLABORATIVA, TRANSPARENTE E CAPAZ 
DE ELEVAR A PERFORMANCE PESSOAL

apoio e estar sempre pronta a 
ajudar em qualquer dúvida, 
permitindo alterar tudo o que 
seja necessário, dado que, pa-
ra além dos implementadores, 
são também os ‘construtores’ 
do sistema”, diz Elsa Pinto.

O projeto teve início em 
finais de 2021 e, de acordo 
com a responsável de RH, o 
objetivo era que este ano fosse 
possível fazer uma avaliação 
de desempenho piloto – o que 
foi concretizado com sucesso. 

Funcionalidades
Mas o que permite, concreta-
mente, o modelo de avaliação 
de desempenho do UPstan-

A empresa de renting automóvel Locarent 
procurou fazer um upgrade ao seu modelo  
de avaliação de desempenho. Para tal, 
adquiriu o respetivo módulo do software 
de gestão RH da solução UPstanding Talent 
Management.
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Elsa Pinto destaca a flexibilida-
de e simplicidade de proces-
sos; a rápida implementação, 
recorrendo à metodologia 
quick-launch; a customização, 
através das cores e imagem da 
Locarent, tornando o sistema 
mais apelativo, e o facto de se 
tratar de um sistema evolutivo, 
cujas novas funcionalidades, 
ainda que a pedido de outros 
clientes, são disponibilizadas 
como novas versões.

Tratando-se de um sistema 
modular, a responsável de RH 
não coloca de parte a possibili-
dade de alargar o número de mó-
dulos a integrar na solução. 

lhoria – um fator que a Lo-
carent procurava e que este 
sistema conseguiu entregar. 
Feita a avaliação, o colabora-
dor poderá dar a sua opinião 
e, eventualmente, contrapor a 
apreciação do avaliador.

O sistema também permite 
aos RH gerir autonomamente 
as fichas de avaliação: alterar 
os critérios de avaliação de um 
determinado colaborador, criar 
fichas de avaliação para novas 

SOLUÇÃO

   UPstanding Talent Management: 
Solução tecnológica que simplifica  
as tarefas de recursos humanos e 
gestão de talento, acompanhand 
o o ciclo de vida típico de um 
colaborador na organização, com 
processos simples, automatizados e 
integrados

ding Talent Management? 
A partir de uma plataforma 
user friendly, o colaborador 
pode fazer a autoavaliação e, 
ainda, aceder à avaliação da 
sua hierarquia, o que abre as 
portas a uma discussão para 
cruzamento de expectativas. 
No que diz respeito ao fee-
dback do avaliador, além da 
componente quantitativa, é 
necessário também detalhar 
os pontos fortes e os de me-

funções, atribuir pesos diferen-
tes aos vários critérios, etc..

Relativamente ao portal, 
este permite, entre outras 
funcionalidades, que os co-
laboradores tenham acesso 
aos seus dados pessoais, po-
dendo atualizá-los – e, desta 
forma, aliviar os RH –; dispo-
nibiliza diversos documen-
tos (manual de acolhimento, 
protocolos, etc.) que podem 
ser consultados a qualquer 
altura; possibilita a realiza-
ção de inquéritos, para que 
o feedback dos profissionais 
seja tido em conta. 

Como vantagens do projeto, 

Website 
   www.upstanding-tm.com

Pessoa de contacto
   Frederico Cruz

E-mail
   info@upstanding-tm.com

Telefone
   217653640

De cima para baixo: 
dashboard demográfico; 
dashboard de avaliações; 
painel de notícias



ara quem ainda não conhece o trabalho da 
USEFLOW.tech, que empresa é esta e o que 
tem para oferecer ao mercado?
A USEFLOW é uma startup luso-bra-
sileira que vê a comunicação interna 
de uma maneira mais ampla do que 
a maioria das tecnologias, além de 

compreender que não há, de facto, comunicação efetiva 
quando mais de 70% dos colaboradores não participam do 
processo. Desta forma, é a única tecnologia do mercado que 
foi projetada para garantir a melhor experiência, adesão e 
envolvimento de colaboradores que têm o seu DNA menos 
digital e uma maior dificuldade de acesso a computado-
res. Com a nossa tecnologia é possível comunicar, treinar, 
ouvir, pesquisar e desenvolver colaboradores de diversas 
áreas como: frente de loja, chão de fábrica, manutenção, 
segurança, operações externas e outros perfis que antes 
não eram alcançados pelas iniciativas dos departamentos 
de Recursos Humanos (RH).

Além disso, temos em mente todas as problemáticas da 
área de RH – excesso de desafios, muita pressão, poucas pes-
soas e um budget sempre reduzido. Criámos uma tecnologia 
para não pesar nos custos – podemos gerar uma economia 
de até 80%, sendo a plataforma com melhor custo-benefício 
do mercado -, que permita automatizar processos, simples 
de usar e com resultados fáceis de serem mensurados.                                                       
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A vossa solução pretende revolu-
cionar a comunicação interna das 
empresas. O que distingue esta 
ferramenta e que de forma pode 
ajudar os gestores de RH no acom-
panhamento das suas equipas?                                 
Os principais desafios da 
comunicação interna es-
tão vinculados justamente 
aos maiores diferenciais do 
USEFLOW. São eles, a falta 

“OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA 
COMUNICAÇÃO INTERNA ESTÃO 
VINCULADOS JUSTAMENTE  
AOS MAIORES DIFERENCIAIS  
DO USEFLOW”

SETEMBRO OUTUBRO  2022 /  Saiba mais em rhmagazine.pt  
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EDEN WIEDEMANN 
CEO DA USEFLOW.TECH

de um canal efetivo que per-
mita a participação de todos 
os colaboradores, indepen-
dentemente da sua função 
ou departamento – resolve-
mos esta questão com uma 
tecnologia mobile first, que 
é acessível a qualquer tele-
móvel além de funcionar em 
computadores -, a dificulda-
de de adesão e envolvimento 
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Realizar uma avaliação por 
terceiros ou uma autoava-
liação, ajustar o 9box, esta-
belecer o feedback e montar 
o PDI, de forma simples e 
intuitiva, tudo inserido no 
custo mensal por usuário e 
sem qualquer custo extra. O 
interessante é que a plata-
forma permite não apenas 
criar avaliações de compe-
tência tradicionais, mas as 
mais variadas e dinâmicas, 
gerando dados e relatórios 
comparativos que só são li-
mitados pela estratégia do 
nosso cliente. Sem as limi-
tações vinculadas ao custo, 
os usos das avaliações con-
tribuem ainda mais para o 
desenvolvimento dos cola-
boradores. 

ambiente, uma ampla gama 
de soluções e serviços para 
o colaborador. 

De que forma esta ferramenta 
permite analisar a avaliação 
de desempenho dos colabora-
dores? 
É indiscutível a importância 
dos ciclos de avaliações e, 
ainda assim, temos muitas 
empresas que não empre-
gam nenhum tipo de meto-

SOLUÇÕES

  USEFLOW e USEFLIX

COM O USEFLOW NÃO HÁ COBRANÇA  
POR CICLO OU POR AVALIAÇÃO REALIZADA 
- É POSSÍVEL EXECUTAR AS AVALIAÇÕES 
DE TODOS OS COLABORADORES E COM  
A FREQUÊNCIA QUE ACHAR MELHOR 

desses colaboradores – re-
solvemos com a gamificação 
da plataforma, fazendo com 
que a conquista de pontos e 
prémios estimule a partici-
pação – e a necessidade de 
muitas tecnologias diferen-
tes para resolver problemas 
interligados – resolvemos 
com uma plataforma multi-
feature que oferece feed de 
comunicação ultrasegmen-
tado, área de pesquisas, quiz 
e enquetes, área de treino 
em microlearning, entre 
outras funcionalidades, to-
das na mesma plataforma. 
Além disso, o USEFLOW é 
integrado com outros siste-
mas (ERPS e outras tecnolo-
gias), permitindo ao nosso 
cliente oferecer, num único 

dologia para aplicá-las. Um 
dos motivos é, sem dúvida, 
o custo acentuado de pla-
taformas especializadas, 
que cobram um valor alto 
por cada usuário. Com o 
USEFLOW não há cobrança 
por ciclo ou por avaliação 
realizada. Dentro do USE-
FLOW é possível executar 
as avaliações de todos os 
colaboradores e com a fre-
quência que achar melhor. 

Empresa
   USEFLOW

Morada
   Praça Conde de Agrolongo 123, 4700-312 
Braga

Website
   www.useflow.tech

Pessoa de contacto
   Eden Wiedemann

E-mail
   eden@useflow.tech

Telefone
   +351 910419459
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