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A nossa realidade mudou e a Easy Talk adaptou-se para continuar a providenciar-lhe as melhores soluções
de formação de línguas:

Através de aulas por videoconferência, os nossos professores dinamizam imensas atividades divertidas e apelativas
de modo a manter a concentração dos nossos alunos. Com a ajuda do manual, os nossos alunos acompanham a aula,
leem em voz alta, debatem temas e consolidam a matéria dada!

Inglês

Francês

Espanhol

Alemão

Italiano

Português para Estrangeiros 

Áreas específicas (Business English,
Legal English, English for Customer Care, 

Emails, Telephoning, Presentations…)

Aulas para Empresas em todo o país!

www.easytalk.pt

Departamento Corporate: 210 533 679



Escrevo este editorial à 
noite, assistindo a uma 
formidável trovoada de 
verão da minha varanda, 
que acabou por se tornar 
o meu novo escritório.

Seguir em frente
inal de novos tem-
pos, num tempo em 
que achávamos que 
tudo já teria volta-
do ao normal... Pois 
não voltou. O normal 

morreu e já não volta. O que aí vem é 
absolutamente novo e demorará muito 
tempo até sermos capazes de o conside-
rar normal. E por isso é hora de seguir 
em frente.

Assisto todos os dias com esperança a 
esta nova atitude de arregaçar as man-
gas e seguir em frente, desbravando es-
tes novos caminhos. Caminhos que nos 
levam a ter de inventar, por exemplo, 
onboardings remotos como forma de 
disseminar a cultura organizacional à 
entrada das organizações, num contexto 
de distanciamento social. Disso nos fala 
a Flávia Brito na sua reportagem sobre 
o tema. 

Já a Vanda de Sousa, no seu artigo, 
nos mostra como o desenvolvimento da 
resiliência nas forças de trabalho pas-
sou a ser uma prioridade crítica. Uma 
leitura apaixonante.

Também a redução abissal da nossa 
pegada carbónica durante o confina-
mento nos veio despertar para a enorme 
oportunidade de contribuirmos para um 
mundo (verdadeiramente) sustentável, 

S

do Fundo de Recuperação

2,3 MILHÕES DE 
TRABALHADORES EUROPEUS

OCDE

BARÓ
METRO

RH
DE EUROS É O VALOR QUE 
PORTUGAL VAI RECEBER

3
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por vezes, de formas bem mais criativas. 
Disso nos fala a nossa peça sobre Green 
HR Management, com sugestões extre-
mamente interessantes sobre como tor-
nar os RH mais “verdes”.

O nosso artigo na rubrica Evento RH 
destaca as 13 tendências que marcam o 
“novo” normal nas empresas. Um guião 
prático de como seguir em frente, fruto do 
debate rico que o IIRH promoveu junto da 
comunidade RH ao longo destes meses...

Termino destacando a entrevista do 
meu grande amigo José Luís de Carva-
lho, DRH da CUF, que nos conta precisa-
mente como foi seguir em frente na sua 
organização. Como ele diz, e bem, “penso 
que vamos ter de nos habituar a gerir por 
picos de ansiedade e a enfrentar mini-cri-
ses periódicas”.

Acredito que estaremos à altura deste 
desafio e deste exemplo inspirador.

Votos de uma ótima leitura neste verão 
tão diferente. Vemo-nos em breve, pessoal-
mente ou digitalmente, seguindo em frente 
todos unidos. Pelo bem de todos nós…

Editorial            POR

Ricardo Fortes da Costa
Diretor da RHmagazine

no 1.º trimestre
Eurostat

45,1 MIL MILHÕES3,9 MILHÕES DE 
EUROPEUS

passaram de empregados a inativos 
no 1.º trimestre

em lay-off

Nota: Excecionalmente, esta edição da RHmagazine não possui os estrangeirismos em itálico.
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A água já está a ferver...

este momento, pratica-
mente todas as entidades 
produtoras de previsões 
macroeconómicas – e o 
próprio Ministério das Fi-
nanças – estão já a apon-
tar para cenários em que 

tanto a contração do PIB como o défice ultrapas-
sam os dois dígitos em 2020 (provavelmente 
12% de queda), quando há um mês as previsões 
se situavam na casa dos 6%.

As más notícias vão-se acumulando todos os 
dias. Esta situação faz-me lembrar a imagem 
do sapo que, colocado dentro de uma panela de 
água à temperatura da água da sua lagoa fica 
estático e vai-se adaptando à subida da tempe-
ratura à medida que a água é aquecida. A água 
vai aquecendo aos poucos, o sapo adapta-se 
até que acaba por morrer quando a água fer-
ve. Morre inchado e feliz. Morre porque foi-se 
adaptando e não soube saltar fora da panela.

É um pouco o que nos está a acontecer atual-
mente. As notícias vão chegando desde março, 
pouco a pouco, sempre más, e todos nós nos 
adaptamos a esta realidade (que já nem nova 
é). Continuamos em plena crise sanitária, a 
que já nos habituamos, e agora estamos a mer-
gulhar na crise económica cada dia um pouco 
mais. As notícias más vão-se acumulando: a 
taxa de desemprego e o défice económico a 
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Quarenta e cinco mil milhões é muito 
dinheiro. Mesmo muito. No entanto, 
não consigo perceber como esta 
quantidade absurda de dinheiro vai 
relançar a nossa economia.

POR

Cristina Martins De Barros
Managing director do IIRH Crónica            5

subir, o turismo que ainda mantinha alguma 
esperança de salvar parte do ano, com uma 
retoma em agosto e nos meses seguintes, a 
esquecer essa esperança perante as medidas 
impostas por pais “amigos”, para que os seus 
nacionais não voem para Portugal, o lay-off a 
ser prolongado pelo governo como prova, se 
ela fosse necessária, de que a economia não 
está a retomar, etc.

E, perante este cenário, chega a boa nova 
dos quarenta e cinco mil milhões de Bruxelas 
para enfrentar a crise. Foi-nos também apre-
sentado um plano de modernização da eco-
nomia, pensado por António Costa Silva, com 
muitas estratégias e projetos, muitos deles já 
amplamente conhecidos, mas que nunca saí-
ram do papel - mas não vi nada de novo ou 
de concreto.

Na verdade, já conhecemos este filme. 
Também na crise de 2008, o governo por-
tuguês procurou responder à vaga de cho-
que da recessão, através de um programa de 
modernização infraestrutural do país, que, 
simultaneamente, compensasse a retração 
do setor privado e contivesse a recessão e 
o aumento do desemprego. Sabemos o que 
aconteceu e como foram os anos seguintes. 
Muito maus. Ora, a crise atual é pior do que a 
anterior e não se vislumbra forma de lhe res-
ponder adequadamente. Dizer e repetir que o 
dinheiro que virá de Bruxelas terá de ser bem 
investido e escrutinado não chega. A água já 
está a ferver e ninguém faz ideia como baixar 
a temperatura….

Saiba mais em inforh.pt



IGUALDADE DE GÉNERO

PRODUTIVIDADE

O país regista 65% da média da União 
Europeia, revelou a base de dados 
estatísticos da Fundação Francisco Manuel 
dos Santos, que analisou dados de 2018.

JULHO AGOSTO  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  

PORTUGAL É O 7.º PAÍS 
DA UE COM MENOR 
PRODUTIVIDADE POR  
HORA DE TRABALHO

 A Pordata concluiu também, num retrato ao tecido empresarial do país, 
feito a propósito do Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que, em 
média, as PME gastam cerca de mil euros mensais por trabalhador, meta-
de do custo mensal de uma grande empresa, que gasta cerca de dois mil 
euros mensais por trabalhador. Apesar disso, o documento indi-
ca que, entre 2008 e 2018, os gastos das grandes empresas 
com o pessoal decresceram 9%, a preços constantes. 
Em termos de setores, os gastos médios por trabalhador 

 A conclusão é de um estudo elaborado pela McKinsey, INSEAD, Nova SBE  
e Euronext. A multinacional portuguesa lidera o índice “Leading To-
gether”, que avalia a igualdade de género nos quadros administra-
tivos das empresas do PSI-20. Eleita a empresa cotada em Portugal 
onde existe maior representatividade de mulheres em funções de 
administração, a Sonae conta com três elementos femininos no 
conselho administrativo, sendo o cargo de presidente executivo 
desempenhado por Cláudia Azevedo, a única mulher CEO nas em-
presas do PSI-20. Esta realidade traduz-se em 30% de mulheres no 
conselho de administração e num contexto de paridade de género  
na comissão executiva.

são maiores nas atividades 
financeiras (quase 3 400 eu-
ros mensais), transportes e 
armazenagem, indústrias ex-
trativas e na eletricidade, gás 
e água (cada um com cerca 
de 2 mil euros mensais). Com 
aproximadamente 800 euros 
de gastos por mês com cada 
trabalhador registam-se os se-

tores da saúde e apoio social, 
alojamento e restauração e 
atividades imobiliárias. A edu-
cação gasta, em média, cerca 
de 700 euros, e a agricultura 
e pescas menos de 500 euros 
mensais, sendo este o setor 
que mais viu decrescer os 
gastos com pessoal durante o  
período analisado. 

SONAE LIDERA RANKING DE IGUALDADE DE GÉNERO



 51% das empresas  não promovem ativamente a 
adoção de transportes alternativos ao automóvel, como 
bicicletas ou o car sharing.
Fonte: 	“Car	Benefit	Policies	2020”	(Mercer)

SABIA QUE...
7

DESEMPREGO 

LOCAL DE TRABALHO 

JOBCLUB. UMA 
NOVA PLATAFORMA 
PARA AJUDAR 
NA PROCURA DE 
EMPREGO 

COLABORADORES ATÉ 35 ANOS SÃO OS QUE MAIS 
QUEREM VOLTAR AO ESCRITÓRIO

 Um relatório da JLL, “O Futuro da Procura de Escritórios”, indica que 58% dos colaboradores sentem 
falta do escritório, com os mais novos – até aos 35 anos – a mostrar um desejo ainda mais forte de regressar 
(65%). De acordo com esta pesquisa que auscultou três mil profissionais de vários paí-
ses, a interação humana e a socialização com os colegas foi do que estes inquiridos mais 
sentiram falta durante a ausência do escritório (44%), seguido pelo trabalho coletivo  
cara-a-cara (29%).
Ainda segundo este estudo, as estratégias de localização das empresas poderão mu-
dar no curto-prazo, com uma maior procura de escritórios em zonas suburbanas e 
em cidades de segunda e terceira linha, por parte de organizações que necessitem 
apenas de um espaço que possibilite que os colaboradores possam interagir entre 
si, em zonas mais próximas de casa. Esta poderá ser uma tendência pós-pandemia, 
já que a ausência de deslocações casa-trabalho foi o fator que mais profissionais 
(49%) apreciaram no teletrabalho.

 Este projeto de formação pretende 
capacitar os utilizadores, dando-lhes 
ferramentas que lhes permitam (re)
entrar no mercado de trabalho. Nes-
ta plataforma, desenvolvida 
no seio do movimento tech-
4COVID19, os utilizadores po-
dem participar num conjunto 
de sessões online sobre es-
tratégias de empregabilidade, 

sobre como avaliar as possibi-
lidades de carreira, bem como 
entender as oportunidades do 
mercado e as competências 
mais procuradas.
De acesso totalmente gratui-
to, o JobClub permitirá que 
os interessados tenham aces-
so a mentoria e consultoria 
técnica, cabendo à equipa 

do projeto e aos convidados 
o papel de facilitadores na 
experiência de cada parti-
cipante. A plataforma não 
agrega ofertas de trabalho, 
nem garante a contratação 
de profissionais, sendo um 
projeto dedicado à formação 
de todos os que procuram  
novos desafios.

O Método® Berlitz  
é a forma mais bem 
sucedida e eficaz para 
aprender uma língua.

Lisboa: 213 520 123 | 213 520 125 | lisboa@berlitz.pt
Porto: 937 450 572 | porto@berlitz.pt

Presença global com mais 
de 550 centros de idiomas 
em mais de 70 países.

Temos o Curso  
certo para si!
Escola  
Certificada

SPEAK WITH CONFIDENCE
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FILIPA DRUMOND  
É A NOVA DRH DA CIMPOR

 Para Filipa Drumond, “o setor cimenteiro, em geral, e a Cimpor, em parti-
cular, têm estado em profunda mutação, e os desafios que enfrentam para 
garantir a sua sustentabilidade, quer a nível social, quer económico, quer 
ambiental, tornam este projeto ainda mais especial”.
A profissional foi anteriormente diretora de recursos humanos do Grupo 
Tecnimede, tendo coordenado a área durante os últimos catorze anos. 
Têm ainda experiência nos setores de consultoria, serviços e retalho. É 
licenciada em Psicologia Social e das Organizações pela Faculdade de 
Psicologia da Universidade de Lisboa.

 O responsável tem como mis-
são potenciar o capital humano, 
desenvolver as políticas de gestão 
de pessoas e fomentar a melhoria 
contínua na multinacional portu-
guesa de consultoria de riscos e 
seguros.
Para Pedro Martins, a nova direção 
vem juntar ao investimento no de-
senvolvimento das pessoas “a me-
lhoria contínua, que é hoje uma peça 
fundamental na estratégia de inova-
ção e reforço da posição de lideran-
ça no mercado português.”

 Com mais de 15 anos de experiência em RH e learning & development (L&D), 
Miguel Carvalho reforça a equipa da empresa de customer experience.
De acordo com o responsável, “a contratação visa reforçar a equipa de training 
& talent development da Teleperformance Portugal, com o objectivo de conso-
lidar a estratégia de disponibilizar programas de desenvolvimento inovadores, 
alinhados com a abordagem da empresa, focada nos seus colaboradores, e 
que a leva a ser um Great Place to Work nos últimos 10 anos”.
Anteriormente, Miguel Carvalho integrou diversos projetos, com destaque para 
a liderança de uma equipa de global training & consultancy na Mercedes-Benz, 
em Maastricht, onde foi responsável pelo governance e deployment dos pro-
cessos de L&D para customer contact centers em 54 mercados a nível mundial. 
Do seu percurso faz também parte a criação e desenvolvimento da área de 
L&D EMEA da Nordson Corporation, a passagem pela área de desenvolvimento 
de RH do Grupo Amorim, bem como a participação em inúmeros projetos de 
consultoria e formação para multinacionais, em Portugal e no estrangeiro.

 Paulo Barreto assume a liderança da área, transitando da Luz Saúde, 
onde foi DRH ao longo dos últimos nove anos.  
O	responsável	iniciou	e	desenvolveu	grande	parte	da	sua	carreira	profissional	
como	advogado,	consultor	fiscal	e	também	como	consultor	de	recursos	hu-
manos na Coopers&Lybrand/PwC, na Andersen/Deloitte e na KPMG.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e com pós-gradua-
ções em Gestão, Gestão e Fiscalidade e Políticas de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos, foi ainda diretor de recursos humanos na Sonae e na KPMG.

PEDRO MARTINS 
LIDERA NOVA 
DIREÇÃO DE  
RH DA MDS

TELEPERFORMANCE 
TEM NOVO TRAINING  
& TALENT 
DEVELOPMENT 
MANAGER

Licenciado em Economia pela Uni-
versidade de Coimbra e em Recursos 
Humanos pela Université Grenoble 
Alpes, o novo diretor era coorde-
nador da área de organização, pro-
cessos e melhoria contínua, sendo 
inclusive PMO e formador do sistema 
de melhoria contínua do Grupo So-
nae. Anteriormente, integrou o grupo 
Real Seguros, como analista de ne-
gócio e qualidade, e a Arcelor-Mittal, 
onde assumiu funções na direção de 
recursos humanos corporativa na 
sede da empresa no Luxemburgo.

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

CRÉDITO AGRÍCOLA 
TEM NOVO  
DIRETOR DE RH

8

Com mais de 20 anos de experiência, 
a executiva assume a gestão dos 
colaboradores da empresa cimenteira,  
com o objetivo de ajudar a Cimpor a 
preparar-se para desafios futuros.
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Filipa Mendes Pinto
Sócia-fundadora da Find

pesar destas se aplicarem a dife-
rentes aspetos dentro do que são os 
principais temas na gestão de uma 
sociedade de advogados, preocupa-
va-me, em particular, a avalanche 
de contratações que, durante aquele 
período, foram sendo feitas.

Preocupação que até pode parecer contraditória, já 
que a FIND é também uma empresa de recrutamento. De 
qualquer forma, e fazendo jus ao modo como sempre nos 
posicionámos na relação, quer com os nossos clientes, 
quer com os nossos candidatos, com frequência alertá-
mos para a importância de as decisões de recrutamento 
serem alicerçadas em necessidades efetivas, identifica-
das de acordo com uma estratégia mais de médio prazo 
e menos imediatista. 

Se, de um lado, a procura esteve muito ativa, do outro, 
a oferta estava muito disponível a ouvir e a aceitar mu-
danças que, embora alterando o que seria o percurso 

Opinião

AS TAIS OPÇÕES MENOS 
PONDERADAS ESTÃO A DAR LUGAR A 
DESENQUADRAMENTOS E A DISPENSAS

A

mais natural, traziam a no-
vidade, o desafio. 

Tudo fluía a contento de 
todos e ninguém antecipava 
uma pandemia como a que 
atravessamos, à excepção de 
alguns muito poucos como 
Bill Gates ou Barack Obama. 
E a verdade é que, agora, as 
tais opções menos pondera-
das estão a dar lugar a desen-
quadramentos e a dispensas, 
mesmo quando a crise ainda 
não se fez realmente sentir 
no mercado jurídico.

E aqui, o que mais preocu-
pa será a forma como se sabe-
rá tratar, diria mais, cuidar de 
cada pessoa. Já não é novida-
de que cada vez mais a marca 
e a cultura das organizações 
é feita pelas pessoas que as 
integram e que é através das 
mesmas, na hora da entrada, 
da permanência e da saída, 
que a força daquelas passa, 
permitindo tanto a atração 
como a retenção, mas tam-

bém, e muito especialmente, 
a promoção através de quem 
sai, quando sai bem.

Por muito compreensíveis 
que possam ser as reestru-
turações, o virar de norte ou 
as necessidades de redução 
mais abruptas, compete à li-
derança saber sempre tratar 
da melhor forma possível as 
pessoas, pois será através de-
las – das que saiem e muito 
das que ficam – que a cultura, 
a imagem e a marca se man-
terão, ou não, aliadas à quali-
dade, rigor, respeito, transpa-
rência e integridade. 

O IMPORTANTE  
SÃO AS PESSOAS
Ao longo de 2019, disse e escrevi que 
o entusiasmo vivido pelo mercado da 
advocacia, desde meados de 2017, 
deixava-me algumas reservas.

Filipa Mendes Pinto

Saiba mais em inforh.pt
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Especial Mercado

A

NOVO POSICIONAMENTO  
EM FASE DE MUDANÇA

distância social imposta pela pande-
mia veio acelerar a transformação da 
Multipessoal. Hoje estão preparados 
para os desafios que irão surgir no 
amanhã, em conjunto com os co-
laboradores, clientes, candidatos e 
parceiros. É neste sentido que surge 

a campanha “O Nosso Futuro”.
A RHmagazine foi falar com Eduardo Lopes, novo diretor 

de marketing e comunicação da Multipessoal, para conhe-
cer esta nova campanha.

EDUARDO 
MARQUES LOPES

É o novo diretor de marketing e 
comunicação da Multipessoal. 

Juntou-se à empresa em fevereiro de 
2019 enquanto project management 

office manager e, quatro meses 
depois, agarrou o desafio de liderar a 
equipa de marketing e comunicação 
com a missão de ajudar a alavancar 

o negócio.

No início deste ano a Multipessoal 
apresentou uma nova imagem. 
Contudo, estamos a passar por mo-
mentos adversos que vos levaram 
a novas ideias na forma como co-
municam com o mercado e com os 
vossos colaboradores…
EML A comunicação a uma 
só voz era ambicionada des-
de que iniciámos o plano de 
transformação em 2019, e qui-
semos marcar o arranque des-
te ano com a união das marcas 
Service, Sourcing, MSearch, 
Branding e Upgrade em ape-
nas uma – a Multipessoal. 

Este novo posicionamento 
espelha a fase de mudança 
que a organização está a atra-
vessar, desde a formação de 
novas equipas, à digitalização 
de processos e implementa-
ção de novas ferramentas até 
à própria forma de comunicar 
com o mercado.

O rebranding aconteceu em 
fevereiro deste ano, momento 
que antecedeu a imposição 
desta nova realidade. No en-
tanto, o conjunto de iniciati-
vas que estavam programa-
das para o decorrer do ano 
teve de ser repensado, o que 
representou um desafio ines-
perado, mas que na verdade 
se revelou uma oportunidade. 
É como se o futuro se tivesse 
antecipado e nos tivesse for-
çado a reagir com a criação 
de novos projetos, novos re-
cursos e métodos de trabalho, 
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mantendo-se estático o único 
fator que para nós sempre foi 
prioritário: as pessoas!

Esta nova campanha de comunica-
ção assenta em 4 pilares…
 “O Nosso Futuro” traduz-se 
em quatro pilares, mas todos 
com uma premissa comum: 
criar várias formas de es-
tarmos mais presentes num 
momento em que fisicamen-
te nos habituámos a estar 
mais distantes.

Assim, temos o futuro in-
teligente em que dispomos 
das ferramentas necessárias 
para responder às necessi-
dades do futuro e de uma 
base de dados com mais de 
600.000 candidatos, fruto 
das relações que criámos, 
o que nos permite analisar 
tendências e prever as osci-
lações do mercado.

Depois, focamo-nos no fu-
turo emprego porque a nossa 
experiência de 26 anos no 
setor, assim como a vontade 
de continuar a aprender, per-
mitem-nos colaborar tanto 
com as Empresas como com 
os Profissionais na tomada 
das melhores decisões, es-
tando presentes e liderando 
os principais fóruns de dis-
cussão sobre o futuro do em-
prego em Portugal.

Não podia faltar o futuro 
eu uma vez que temos mais 
de 10.000 Colaboradores 
colocados que confiam dia-
riamente na Multipessoal 
para o seu desenvolvimento 
presente e futuro. Queremos, 
com eles, promover o nosso 
valor na procura pela solução 
que torna cada relação única 
no futuro.

Por último, o futuro res-
ponsável em que estabele-
cemos parcerias e desenvol-
vemos iniciativas de forma 
voluntária que contribuam 
para a valorização e susten-
tabilidade da sociedade.

“O nosso futuro” é o futuro 
de todos aqueles que, con-
nosco, têm a capacidade para 
enfrentar os desafios impos-
tos pelo presente.

Dê-nos alguns exemplos práticos 
de ações que irão adoptar.
A pensar no estreitamento 
das relações com os nos-
sos colaboradores, clientes 
e candidatos durante este 

e contribuindo positivamente 
para instituições com neces-
sidades mais críticas.

Na sua opinião, qual será o futuro 
do emprego em Portugal?
Em Portugal, com a subida 
do desemprego que se tem 
vindo a acentuar, verificamos 
um aumento exponencial de 
candidatos para as oportuni-
dades disponíveis, exceto em 
áreas como as TI, em que ain-
da não existem profissionais 
suficientes para fazer face às 
ofertas de emprego existen-
tes. Por esse motivo, acredito 
que o futuro, tanto dos profis-
sionais como das empresas 
será diferente e ambos terão 
que se reinventar.

O futuro do emprego será, 
com toda a certeza, muito 
tecnológico e as marcas iram 
desempenhar um papel de-
terminante na criação de re-
lações únicas nesta realidade 
em que, embora tantas vezes 
“à distância”, se pede uma 
proximidade nunca vivida. 
Nesse sentido, e na minha 
opnião, é absolutamente fun-
damental o desenvolvimento 
de uma reputação suportada 
por aqueles que a experien-
ciam, independentemente do 
canal escolhido.

Numa fase crítica para a 
maioria dos setores de ativida-
de em Portugal, na Multipes-
soal procurámos desenvolver 
um conjunto de iniciativas no 
sentido de minimizar o impac-
to desta crise na vida das pes-
soas, e é nesse mesmo contex-
to que a campanha “O Nosso 
Futuro” se enquadra. 

Saber mais em multipes-
soal.pt/o-nosso-futuro

“LANÇÁMOS O PRIMEIRO ASSISTENTE 
VIRTUAL DE EMPREGO EM PORTUGAL, QUE 
ESTÁ DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA”

em Portugal, que está dispo-
nível 24 horas por dia e que 
serve os nossos Colaborado-
res e Candidatos.

O objetivo é continuar a 
criar e a promover novas fer-
ramentas que nos permitam 
estar mais próximos dos nos-
sos colaboradores, clientes e 
candidatos e ainda antecipar 
“movimentos” de mercado 
por via da análise do enorme 
volume de dados que diaria-
mente produzimos na nossa 
atividade ao longo dos últimos 
26 anos.

Num momento tão impor-
tante como o que estamos a 
viver, temos a obrigação de 

período de pandemia, refor-
çámos as nossas linhas de 
apoio online. Implementá-
mos novos serviços de aten-
dimento como uma linha 
telefónica dedicada aos cola-
boradores; disponibilizámos 
uma ferramenta que permite 
o agendamento online de en-
trevistas, reuniões ou visitas 
aos nossos espaços de aten-
dimento; e implementámos 
ainda soluções como a as-
sinatura eletrónica de con-
tratos e a disponibilização 
dos recibos de vencimento 
online a todos os nossos co-
laboradores colocados em 
clientes. Lançámos ainda, no 
nosso website, o primeiro as-
sistente virtual de emprego 

dar o exemplo na reativação 
do emprego em Portugal. 
Neste sentido, desde o pas-
sado dia 29 de julho que es-
tamos a oferecer a todos os 
portugueses uma análise per-
sonalizada do seu curriculum 
(CV), disponível através do 
nosso website, com o intuito 
de suportar os candidatos a 
desenvolverem a sua propos-
ta de valor e a encontrarem a 
oportunidade certa para si. 

Também ligado ao nosso 
futuro responsável, iremos até 
ao final do ano doar parte da 
nossa receita das colocações 
da nossa área de recrutamen-
to e seleção especializado, 
fortalecendo a nossa respon-
sabilidade social corporativa 
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Flávia Brito 
RHmagazineEntrevista

C

JOSÉ LUÍS CARVALHO,  
DRH DA CUF

“ALGUÉM FALAVA NA 
CUF QUE DEVERÍAMOS 
GERIR SEMPRE EM 
MODO DE CRISE” 

erca de dois anos depois de assumir 
a direção de recursos humanos da 
CUF, José Luís Carvalho deparou-se 
com o desafio de liderar a gestão de 
mais de 6 500 colaboradores, espa-
lhados por vários pontos do país, 
num grupo dedicado à prestação de 

cuidados de saúde e em contexto de pandemia. “Estamos 
todos ainda muito ansiosos sobre o futuro e penso que va-
mos ter de nos habituar a gerir por picos de ansiedade e a 
enfrentar mini-crises periódicas”, afirma nesta entrevista 
à RHmagazine. Para o DRH, este foi um período de “ver-
dadeiras parcerias internas”, em que todos, começando 
pelas lideranças, tiveram de aumentar a sua humildade e 
resiliência, sublinhando ainda que “o enquadramento atual 
veio mostrar realmente o ambiente VUCA e a necessidade 
de as empresas agilizarem os processos de mudança.” 

FB Assumiu em julho de 2018 a direção de recursos humanos da CUF. 
Que balanço faz dos últimos dois anos à frente da gestão de pessoas 
do grupo?
JLC A CUF vive tempos extraordinários devido ao dina-
mismo provocado pelo crescimento e pela transformação 

que estamos a empreender. 
Nos últimos dois anos, a di-
reção de recursos humanos 
teve a hipótese de ser um 
parceiro ativo para esse di-
namismo, e estou convenci-
do de que a equipa de dire-
ção de RH conseguiu ajudar 
o negócio neste ambiente de 
crescimento e transformação 
acompanhado de uma escas-
sez de recursos e de uma 
grande disputa de talento. 

Nos últimos tempos, já no 
contexto da pandemia, conse-
guimos assegurar a seguran-
ça dos nossos colaboradores 
e estar completamente dispo-
níveis para os desafios acres-
cidos que esta nova realidade 
acarreta para a organização.
Olhando para trás, não posso 
deixar de estar muito satis-

feito com a equipa que tenho 
e com toda a ajuda dos meus 
pares neste percurso na dire-
ção de recursos humanos. 

É a primeira vez que assume a li-
derança da área de RH, num setor 
tão específico como a saúde e num 
grupo com mais de 6 500 colabo-
radores. Quais foram os principais 
desafios com que se deparou até ao 
dia de hoje?
Vindo de uma unidade de 
saúde, o Hospital de Braga, 
o principal desafio foi clara-
mente a necessária curva de 
aprendizagem que tive de 
fazer. Existe uma perceção 
generalizada de que todos 
sabemos gerir pessoas, mas 
a área de RH tem um âmbito 
muito alargado e uma com-
plexidade assinalável. É muito 
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importante também a defini-
ção de prioridades, e isso não 
é fácil no dia a dia intenso, 
como também é importante 
ter tempo para refletir e “ver 
mundo”, perceber o que se 
está a passar na sociedade e, 
por consequência, também ao 
nível das tendências de RH. 
Estando num ambiente de 
crescimento e transformação, 
também destacaria a neces-
sidade de separar o “run” do 
“change” na área de RH. Nem 
sempre é fácil ao nível de re-
cursos disponíveis e de gestão 
de prioridades.

Quando entrou na CUF, eram quase 
10 mil colaboradores espalhados 
por diferentes unidades ao longo do 
país. Como é que o departamento 
de RH está estruturado de forma a 

conseguir dar resposta, estar pró-
ximo e despistar as necessidades 
de cada um?
Este ano reduzimos o nú-
mero de colaboradores, uma 
vez que deixámos a gestão 
do Hospital de Braga em  
setembro de 2019. 

De qualquer maneira, te-
mos uma estrutura que assen-
ta em quatro grandes áreas. 
Primeiro, as operações de 
recursos humanos, que inclui 
processamento, contratos, ba-
ses de dados, informação de 
gestão e compensação e be-
nefícios. Esta área é responsá-
vel por garantir uma política 
retributiva justa e equitativa, 
por garantir que o processa-
mento é feito no dia previsto 
e por garantir a informação 
necessária ao negócio. É uma 
área sob constante pressão e 
onde estamos a investir forte-
mente em transformação di-
gital com a ajuda dos sistemas  
de informação.

Depois, o suporte ao negó-
cio, composto pelos HR bu-
siness partners que, atuando 

numa estrutura matricial, es-
tão muito perto das unidades 
de saúde, mas tendo em aten-
ção toda a transversalidade 
CUF. Estão muito disponíveis 
para os colaboradores e perto 
das situações de stress. Foram 
essenciais na gestão da pan-
demia Covid-19, prestando 
um apoio inexcedível às equi-
pas de gestão e às lideranças.

Em terceiro, o talento, onde 
englobamos o recrutamento, 
a gestão de desempenho e a 
gestão de talento em áreas 
como o Programa de Trainees 
ou a ligação às universidades 
ao nível da gestão.  A priori-
dade tem sido o mapeamento 
de talento para colocarmos 
as pessoas certas nos lugares 
certos, assumindo também 
alguns riscos com o lança-

JOSÉ LUÍS 
CARVALHO 

DRH DA CUF
Iniciou a carreira em 1995, no Banco 

Mello, e antes de integrar a CUF 
(anteriormente José de Mello Saúde), 
em julho de 2018, assumiu durante 

sete anos as funções de administrador 
do Hospital de Braga.

“A DIREÇÃO DE RH TEVE A HIPÓTESE  
DE SER UM PARCEIRO ATIVO”
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Entrevista

mento de desafios às nossas 
pessoas. Esta área tem como 
grande objetivo fazer crescer 
as nossas pessoas. 

E, por fim, a CUF Academic 
Center, que é a nossa acade-
mia de formação, ensino e 
investigação. Aqui criamos as 
condições para o desenvolvi-
mento dos nossos profissio-
nais, aliados à investigação e à 
inovação. Temos uma equipa 
dedicada e desenvolvemos 
muitas parcerias com insti-
tuições de ensino e centros de 
investigação.

O que marca a estratégia de gestão 
de recursos humanos da CUF?
A estratégia de gestão de re-
cursos humanos é, e deve 
ser, coerente com a estraté-
gia global da CUF. Esta es-
tratégia passa pelo cresci-
mento e abertura de novas 

gerir sempre em modo de cri-
se, porque as coisas aconte-
cem mais rapidamente… é en-
graçado este sentimento. Creio 
que a gestão das pessoas deve 
responder a esta volatilidade 
latente e devemos preparar os 
nossos líderes para atuarem 
neste ambiente. 

Que programa acha que mere-
ce destaque dentro do que tem 
sido feito ao longo dos últimos  
dois anos? 
Destacaria um projeto ligado 
à CUF Academic Center que 

foi o lançado em 2019, em 
parceria com a Universidade 
NOVA de Lisboa, a Associa-
ção Nacional de Farmácias, 
a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa e a Câmara Mu-
nicipal de Cascais. Trata-se 
da AHED - Advanced Health 
Education, a primeira escola 
de pós-graduação em saúde, 
que visa o desenvolvimento 
de médicos, enfermeiros, téc-
nicos e farmacêuticos e ou-
tros profissionais de saúde.

É um projeto extremamen-
te inovador, com um âmbito 
internacional e que pretende 
contribuir para o desenvol-
vimento dos profissionais 
clínicos dentro e fora da CUF. 
Foi concebido em total par-
ceria com os restantes par-
ceiros e pretende responder 
ao desafio de atualização de 
conhecimento exigido aos 

“O APELIDADO BURNOUT JÁ ERA UMA 
PREOCUPAÇÃO NOS TEMPOS PRÉ-COVID 
E PENSO QUE AGORA SUBIU DE TOM”

unidades como o Hospital 
CUF Tejo, que abre este ano, 
e pela transformação digital 
da CUF. A gestão de recursos 
humanos deve responder a 
estes desafios da organiza-
ção e estar preparada para o 
imprevisto, cujo maior exem-
plo é a crise da pandemia em  
que vivemos. 

O enquadramento atual veio 
mostrar realmente o ambiente 
VUCA e a necessidade de as 
empresas agilizarem os pro-
cessos de mudança. Alguém 
falava na CUF que deveríamos 
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profissionais de saúde. A tec-
nologia está a ter um papel 
fundamental aqui, bem como 
a multidisciplinaridade das 
equipas, e a AHED, com a sua 
proposta inovadora, quer aju-
dar a responder a este desafio. 

O sucesso deste projeto 
será definido, obviamente, 
pela participação nos cursos 
que oferecerá e pelo impacto 
que este desenvolvimento de 
conhecimento terá no trata-
mento dos doentes.

Antes da chegada efetiva da pande-
mia ao país, olhando para o que se 
passava em outros países da Euro-
pa e do mundo, os profissionais de 
saúde em Portugal temiam a con-
cretização de um cenário bastante 
assustador também no nosso país. 
Como lidaram com essa situação?
Na CUF, enquanto prestador 
de cuidados de saúde, sabía-
mos, desde o início da crise, 
que teríamos de proteger os 
nossos colaboradores e pro-
fissionais, não deixando de 
continuar a servir a popu-
lação portuguesa neste mo-
mento difícil. Assim, logo no 
início de março, a CUF entrou 
em modo de gestão de crise 
com a constituição de um ga-
binete de crise, onde a dire-
ção de recursos humanos es-
tava representada. Este órgão 
reunia diariamente e, com as 
informações diárias que iam 
chegando, tomava as deci-
sões necessárias para im-
plementação imediata. Este 
modo de funcionamento per-
mitiu a elaboração de vários 
cenários, a implementação 
rápida de decisões, mas tam-
bém a necessária adaptação 
ou retificação das decisões, 

caso uma nova realidade se 
impusesse. 

Focando nos profissionais 
de saúde, tivemos o cuidado 
de envolver, no gabinete de 
crise, o presidente do con-
selho médico e a presidente 
do conselho enfermagem da 
CUF, o que também permitiu 
uma grande agilidade e um 
conhecimento próximo das 
principais preocupações dos 
profissionais. Tivemos várias 
fases que passaram por um 
forte esclarecimento sobre 
as medidas de proteção que 
estávamos a tomar, por uma 
boa explicação da reorgani-
zação da rede e também pela 
aplicação de um programa de 

proteção financeira para os 
nossos colaboradores. 

Disponibilizámos dois gran-
des hospitais preparados para, 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Saúde, receber 
doentes Covid, desafio para o 
qual os nossos profissionais 
estavam preparados e moti-
vados. Tivemos situações in-
críveis e muito recompensa-
doras com os nossos doentes 
e creio que respondemos às  
necessidades do país.

Com o decorrer do tempo, 
verificámos que a pressão de-
crescia e, no retomar da ativi-
dade programada, tomámos 
todas as medidas para con-
tinuar a garantir a segurança 

 Com 75 anos de 
existência, a CUF 

desenvolve atividade 
através de 19 unidades 
de saúde: nove hospi-
tais, oito clínicas e um 
instituto da rede CUF, e 

ainda um hospital gerido 
em regime de parceria  

público-privada.

SOBRE A 
CUF

Saiba mais em inforh.pt
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dos nossos profissionais e 
dos nossos doentes.

Quão desafiante está a ser a gestão 
de profissionais durante este perío-
do de pandemia?
Um exemplo que mostra bem 
o tempo que estamos a viver 
foi a adoção em larga escala 
do teletrabalho. Em janeiro, 
tínhamos lançado um proje-
to-piloto com alguns colabo-
radores de algumas direções 
com o objetivo de testar o 
teletrabalho. O projeto con-
templava um dia por mês e 
estávamos preocupados com 
o tema da motivação dos cola-
boradores, mas também com 
a medição da produtividade. 
No dia 12 de março, enviámos 
todos os colaboradores cujas 
funções eram passíveis de te-
letrabalho para casa. Mais de 
1500 pessoas de um dia para 
o outro. É realmente um novo 
paradigma e exige muito das 
lideranças que precisam de 
ter a flexibilidade e a humil-
dade necessárias para mudar, 
repensar ou retificar decisões.
 
Em algumas especialidades passa-
ram a fazer consultas à distância. 
Como preparam os vossos profis-
sionais para essa realidade, de for-
ma a não comprometer a qualidade 
dos serviços prestados?
Um dos cinco valores da CUF 
é a Inovação, e creio que esta 
pandemia obrigou-nos a to-
dos a elevar a fasquia no que 
diz respeito a este valor. A 
teleconsulta, um projeto que 
já estávamos a desenvolver 
antes da pandemia teve uma 
aceleração brutal e, em muito 
pouco tempo, conseguimos 
disponibilizar esta alternativa 

aos nossos clientes. Optámos 
por fazê-lo nas nossas insta-
lações e formámos os nossos 
colaboradores para o efeito. 
Creio que é algo que veio para 
ficar e, como em todas as cri-
ses existem oportunidades, 
estamos a olhar seriamente 
para toda esta forma de re-
lação e de resposta aos nos-
sos clientes, aproveitando 
as vantagens do digital. Aca-
bámos de lançar uma nova 
empresa - CUF Digital - que 
será um laboratório de novas 
ideias e medidas com vista a 
potenciar esta relação com  
os clientes.

Num evento organizado pela Cató-
lica-Lisbon, partilhou que os recur-
sos humanos da CUF experiencia-
ram uma situação privilegiada, uma 
vez que a área de RH aprendeu com 
as áreas clínicas da organização. 
Como aconteceu esta partilha?
É verdade. Este tempo foi de 
verdadeiras parcerias inter-
nas e esta colaboração entre 
a direção de recursos huma-
nos, a direção de qualidade 
e segurança e as direções 
clínicas e de enfermagem 
foi crucial para enfrentar os 
desafios que iam surgindo. 
Como havia bastante desco-
nhecimento sobre este novo 

paradigma foi muito impor-
tante os conselhos e diretri-
zes dos nossos clínicos, que 
também iam aprendendo 
com as suas redes interna-
cionais. A aprendizagem dos 
clínicos nos últimos tempos 
tem sido fantástica e houve 
uma colaboração muito gran-
de também com profissionais 
de outras unidades públicas  
e privadas.

A chegada de uma vacina ainda 
parece estar longe. Mantendo-se 
todos os cuidados adotados até ao 
momento estritamente necessá-
rios, principalmente nas unidades 

Entrevista

“A GESTÃO DAS 
PESSOAS DEVE 
RESPONDER 
A ESTA 
VOLATILIDADE 
LATENTE E 
DEVEMOS 
PREPARAR OS 
NOSSOS LÍDERES 
PARA ATUAREM  
NESTE AMBIENTE”
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de saúde, como pensam evitar o 
desgaste dos vossos profissionais?
Estamos todos ainda mui-
to ansiosos sobre o futuro e 
penso que vamos ter de nos 
habituar a gerir por picos 
de ansiedade e a enfrentar 
mini-crises periódicas. Ao 
nível dos colaboradores não-
-clínicos, vamos prosseguir 
no reforço de competências 
de resiliência, de trabalho 
de equipa, apostando numa 
comunicação clara e trans-
parente. No que diz respeito 
aos profissionais clínicos, 
o apelidado burnout já era 
uma preocupação nos tem-
pos pré-Covid e penso que 
agora subiu de tom. Desta-
caria aqui o papel que a CUF 
Academic Center tem tido no 
desenvolvimento de cursos e 
programas para partilha de 

conhecimento e para uma 
aprendizagem global ao nível 
da organização, que nos per-
mite encarar com maior se-
gurança esta incerteza. Ten-
demos a esquecer-nos muito 
rapidamente e a relaxar, pelo 
que é essencial manter as re-
gras de segurança, e para isso 
as lideranças têm um papel 
essencial, tanto ao nível do 
exemplo, como na comunica-
ção com as suas equipas. 

Quais os principais ensinamentos 
que retirou enquanto profissional 
de RH neste período de crise?
Penso que estes tempos trou-
xeram um novo paradoxo 
para as lideranças, uma vez 
que, face a este mundo desco-
nhecido, não podíamos tomar 
decisões com base em gran-
des análises e foi necessário 
retificar muitas vezes o que 
tínhamos acabado de imple-
mentar. Para mim penso que 
o principal ensinamento foi a 
necessidade de criar as condi-
ções para ouvir, para partilhar 
e deixar partilhar. Foi muito 
importante o envolvimento 
de todos mas também a de-
finição de um rumo para a 
equipa. Todos tivemos de au-
mentar a nossa humildade e a 
nossa resiliência.

Terminaria com uma ci-
tação do professor Arménio 
Rego: “Um líder humilde 
tem noção apurada das suas 
próprias forças e fraquezas, 
reconhece as qualidades e os 
contributos dos outros, e está 
disposto a aprender. A humil-
dade não deve ser confun-
dida com fraca autoestima, 
nem com a tendência para se  
deixar humilhar.”  

Saiba mais em inforh.pt
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esta fase de desconfinamento, somos 
desafiados a mostrar que aprendemos 
a lição e que somos capazes de voltar 
às nossas vidas, integrando novos 
hábitos, de modo a continuarmos a 
proteger-nos da ameaça ainda pre-
sente do vírus. 

De facto, esta crise constituiu-se como um teste à nossa 
resiliência, ou seja, a capacidade de um sistema/indivíduo 
absorver uma perturbação, sofrer uma mudança e manter 
essencialmente a mesma função, estrutura, identidade e 
retroações. Foi um desafio às nossas lideranças, ao seu 
conhecimento e capacidade de gestão de crises. 

Outro teste igualmente importante, mas menos citado, 
prende-se com o conceito de histerese percetiva, que está 
relacionado com a persistência de um percepto, quando a 
mudança nos valores de um determinado parâmetro fa-
vorece já a deteção de um percepto alternativo (citado por 
Vieira, 2009).  Tal como os materiais que após sofrerem uma 
deformação regressam ao seu estado anterior, o regresso 
aos nossos contextos de trabalho exigirá que usemos os 
comportamentos seguros que aprendemos no contexto 
de emergência, evitando um relaxamento excessivamente 
rápido, de modo a prevenir o regresso à situação anterior de 
crise sanitária. Não basta ser resiliente, temos também de 
ser capazes de regressar ao estado inicial no ritmo certo e 
devidamente afinados com as exigências do meio.   

N
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A situação de pandemia Covid-19 está 
a afetar-nos a todos, colocando à prova 
a nossa capacidade de adaptação a um 
ambiente incerto e imprevisível.

O IMPACTO DA PANDEMIA  
NA SAÚDE MENTAL  
DOS PROFISSIONAIS

POR

Gaspar Ferreira
Membro da Delegação Regional do Norte da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP)

A gestão de recursos huma-
nos precisa de estar, por isso, 
particularmente atenta, quer à 
pandemia, na sua dimensão de 
doença respiratória infetocon-
tagiosa, quer ao evoluir do agra-
vamento dos riscos psicosso-
ciais nas organizações (stress, 
burnout, ansiedade, problemas 
de sono, conflitos, assédio mo-
ral, dificuldades de conciliação 

da vida pessoal e familiar, con-
sumo de álcool/drogas e outras 
dependências), procurando dar 
uma resposta imediata aos pro-
blemas e desafios que vão sur-
gindo, e procurando prevenir e 
antecipar dificuldades que já 
se adivinham ou que diversos 
indicadores socioeconómicos 
começam já a anunciar. 

Este indicador faz prever 
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PORTUGAL É O 
PAÍS EUROPEU 
COM MAIOR 
CONSUMO DE 
ANSIOLÍTICOS E 
ANTIDEPRESSIVOS

· ELEVADO AUMENTO DA TAXA DE DESEMPREGO FACE AO PERÍODO HOMÓLOGO

Fonte: IEFP

Desemprego

Taxa variação

Homóloga  

Mai.-19 305 171 30 087 55 479 128 711 90 894

Mai.-20 408 934

+ 34,00%

Jun.-20       406. 665 desempregados + 36,4% do que mês homólogo 2019

+52,12% +59,41% +35,59% +10,27%

45 767 88 434 174 507 100 226

Total

Total

<25 anos

<25 anos

25-34 anos

25-34 anos

35-54 anos

35-54 anos

55+ anos 

55+ anos 

que se ampliarão as dificulda-
des económicas nos agregados 
familiares dos nossos trabalha-
dores, o que potenciará stress, 
conflitos, dificuldades de sono, 
episódios de violência e outros 
problemas sociais.  

O desemprego poderá redu-
zir temporariamente o turno-
ver em alguns setores.  Índices 
de rotatividade elevados estão 

associados a políticas sociais 
deficientes, ou a formas de or-
ganização do trabalho pouco 
estimulantes. 

Fui contactado recentemen-
te por uma empresa do norte 
de Portugal que pretendia que 
desenvolvesse um programa 
de resiliência para os seus tra-
balhadores. Reclamavam que 
os trabalhadores não tinham 
espírito de sacrifício e que de-
sistiam do trabalho por falhas 
de caráter. Não negando os 
efeitos culturais e geracionais 
que podem estar subjacentes 
a uma menor resiliência em 
contextos industriais de talhe 
Taylorista, eram evidentes as 
necessidades de melhoria das 
competências de comunica-

ção das chefias, a ausência 
de políticas de retenção de 
talentos e uma evidente falta 
de sensibilidade, para a neces-
sidade de fazer corresponder 
as atividades laborais às reais 
motivações dos colaboradores 
disponíveis na região. Não bas-
ta trabalhar competências de 
gestão do stress dos trabalha-
dores, é necessário introduzir 
medidas organizacionais.

· UM TRABALHADOR EM PORTUGAL 
FALTA AO TRABALHO ATÉ 6,2 DIAS 
POR ANO, DEVIDO A PROBLEMAS DE 
SAÚDE PSICOLÓGICA (FONTE: OPP)
As baixas médicas continuam 
a aumentar - em 2019 foram 
registadas 1,8 milhões de bai-
xas-, situação que já se vinha a 
agravar mesmo antes do surto 
pandémico. 

A falta de prevenção da saú-
de psicológica nos locais de 
trabalho tem um custo imen-
surável. As faltas ao trabalho 
são um sintoma (stress, con-
flitos, presentismo, deficiente 
higiene do sono, consumos de 
substâncias) e um custo que 
deve ser transformado numa 
oportunidade para rever a for-
ma como estamos a integrar e 

a acompanhar a saúde psicoló-
gica dos nossos colaboradores. 

Continuamos a assistir a di-
ficuldades muito acentuadas 
do SNS para realizar consultas 
em tempo útil e com a qualida-
de desejada. Na fase anterior 
à pandemia, já se observava 

· TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA 
UMA CONSULTA DE SAÚDE MENTAL

Fonte: SNS - Serviço Nacional de Saúde

Lisboa

Porto

Braga

Bragança 26 dias

34 a 79 dias

65 dias

78 dias

142 dias

Faro 35 dias 

Coimbra

uma grande discrepância en-
tre o tempo necessário para 
uma primeira consulta de saú-
de mental e as consultas pos-
teriores de acompanhamento 
dos utentes. Daqui decorre 
que, identificada a necessida-
de de apoiar um colaborador, 
o prazo de atendimento não é 
o mais adequado, e a depen-
dência do SNS pode agravar 
a situação. Muitas empresas 
encaminham os casos inicial-
mente para o SNS, recorren-
do posteriormente a seguros 
privados.  

Portugal é o país europeu 
com maior consumo de ansio-
líticos e antidepressivos, reve-
lam os dados do Programa Na-
cional para a Saúde Mental da 
Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os tranquilizantes procuram 
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· CONSUMO DE ANSIOLÍTICOS E ANTIDEPRESSIVOS  
DURANTE O PERÍODO DE COVID-19

Fonte: Barómetro Covid-19 - Escola Nacional de Saúde 

• 83% reporta não ter tomado medicamentos
• 14% iniciou a toma durante o período de covid-19
• 9% aumentou a dosagem
•  77% não alterou a forma como o faz
• São as mulheres que mais tomam ansiolíticos e antidepressivos
• São os mais jovens	(16-25	anos)	quem	mais	refere	ter	iniciado	a	toma	
durante este período
• São os idosos quem mais aumentou a dosagem

· DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMO  
POR IDADE: 

Fonte: Barómetro Covid-19 - Escola Nacional  
de Saúde Pública

9%

14%

23% 46-65 anos

26-45 anos

16-25 anos

34% Idosos

TalentManagement

tratar os sintomas provocados 
por uma perturbação de ansie-
dade ou depressão e aliviam o 
incómodo, mas não curam. O 
ciclo só se quebra identificando 
a causa ou a doença que está por 
detrás da ansiedade ou da de-
pressão. Depois, é preciso tratar, 
habitualmente com antidepres-
sivos, e só quando deixarem de 
existir sintomas é que se faz o 
desmame dos medicamentos.

Os casos de ansiedade têm 
surgido com frequência na li-
nha de apoio psicológico criada 
pelo Governo e pela Ordem 
dos Psicólogos, que conta com 
63 profissionais e tem capaci-
dade para 700 chamadas por 

dia. Em casos mais urgentes, 
como doentes com histórico 
psiquiátrico ou em risco, a ar-
ticulação com o INEM é ime-
diata. Há também um sistema 
de monitorização 24h depois.

O recurso à Linha SNS24 
(Tecla 4) permite um atendi-
mento psicológico telefónico 
acessível à população em ge-
ral, neste período de crise.  A 
disponibilização de serviços 
de psicologia presenciais ou 
telefónicos aos trabalhadores 
é uma boa prática cuja ten-
dência se deverá manter para 
além da pandemia.

PREVENÇÃO PRIMÁRIA: AVALIAÇÃO 
DE RISCOS PSICOSSOCIAIS
As empresas têm hoje de con-
ciliar objetivos económicos, 
sociais e de saúde de uma 
maneira absolutamente inte-
grada. Importa, por isso, saber 
como se sentem os nossos co-
laboradores, como estão a lidar 
com as mudanças operadas 
nos seus contextos laborais, 
como estão a conciliar a sua 
vida profissional com a sua 
vida pessoal e familiar e como 
podemos definir políticas e 

medidas concretas protegendo 
os trabalhadores e mantendo 
a competitividade.

Para cumprir as orientações 
legais que visam a proteção 
da saúde psicológica dos co-
laboradores, as organizações 
devem recorrer periodicamen-
te a ferramentas de avaliação 
psicológica, adequadas aos 
contextos e aos estádios das 
organizações/equipas. 

A Lei 102/2009, relativa ao 
Regime jurídico da promoção 
da segurança e saúde no tra-
balho, no seu Capítulo II (Obri-

gações gerais do empregador 
e do trabalhador), Artigo 15.º, 
Nº. 1, determina que o “em-
pregador deve assegurar ao 
trabalhador condições de se-
gurança e de saúde em todos 
os aspetos do seu trabalho.” 

No Nº.2, refere que o em-
pregador “deve zelar, de forma 
continuada e permanente, pelo 
exercício da atividade em con-
dições de segurança e de saúde 
para o trabalhador, tendo em 
conta os seguintes princípios 
gerais de prevenção: e) Adap-
tação do trabalho ao homem, 

ARTIGO TÉCNICO
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A REALIZAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DE 
AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS, 
SEM UMA TRADUÇÃO REAL NA VIDA DAS 
ORGANIZAÇÕES, PODE REVELAR-SE 
CONTRAPRODUCENTE

especialmente no que se refere 
à conceção dos postos de traba-
lho, à escolha de equipamentos 
de trabalho e aos métodos de 
trabalho e produção, com vista 
a, nomeadamente, atenuar o 
trabalho monótono e o trabalho 
repetitivo e reduzir os riscos 
psicossociais”.

No Nº. 8, refere ainda que o 
“empregador deve assegurar 
a vigilância da saúde do tra-
balhador em função dos riscos 
a que estiver potencialmente 
exposto no local de trabalho”, 
constituindo a violação destes 
preceitos uma contraordena-
ção muito grave. 

Este regime jurídico prevê 
ainda que o empregador “cuja 
conduta tiver contribuído para 
originar uma situação de peri-
go incorre em responsabilida-
de civil”, o que é uma sanção 
leve, quando comparada com 
as de outros países a nível eu-
ropeu, onde esta falta de acom-
panhamento pode mesmo ge-
rar responsabilidade criminal.

As organizações estão, deste 
modo, obrigadas a proporcionar 
locais de trabalho saudáveis, 
sendo esta uma responsabili-
dade e um compromisso que 
vincula necessariamente todos 
os envolvidos – empregadores, 
direções, gestão de recursos 
humanos e colaboradores.

Esta avaliação regular dos 
riscos psicossociais pode ser 
realizada, através de questio-
nários, online ou em papel, que 
garantam a confidencialidade 
das respostas aos mesmos.  
Deve haver um consentimento 
informado para recolher esta 
informação. 

serem adotadas para eliminar 
ou controlar os riscos, deve es-
tar identificado o responsável, 
deve ser determinado quando 
e como se irá intervir, e deve 
ser verificado se as medidas 
foram efetivamente adotadas. 

A realização de questioná-
rios de avaliação de riscos psi-
cossociais, sem uma tradução 
real na vida das organizações, 
pode revelar-se contraprodu-
cente. A avaliação deve resultar 
na identificação de medidas 
e na sua implementação. O 
acompanhamento dos cola-
boradores e o estudo do efeito 
das medidas pode e deve ser 
feito numa base diária. Pode, 
por exemplo, ser realizado 
com algumas perguntas no 
início ou fim do turno.  Pode 
melhorar-se a comunicação e 
perceção do bem-estar indivi-
dual e grupal, com uma maior 
proximidade das lideranças e 
a realização de reuniões pe-
riódicas, junto das equipas de 
trabalho e colaboradores. 

 A ordem dos psicólogos 
portugueses desenvolveu 
uma checklist para que estes 
possam reconhecer e refletir 
sobre os seus pensamentos, 
sentimentos e comportamen-
tos recentes. Pode aceder ao 
questionário neste link: www.
ordemdospsicologos.pt/fichei-
ros/documentos/checklist_cola-
boradores.pdf
Os resultados desta checklist não 
constituem, de forma alguma, 
uma avaliação ou diagnóstico 
psicológico. Servem apenas para 
os ajudar a pensarem sobre si 
próprios, sobre como se têm sen-
tido nas últimas duas semanas.  

O QUE ESTÃO A SENTIR OS 
SEUS TRABALHADORES? 

Com efeito, a ACT - Autorida-
de das Condições de Trabalho 
tem vindo a recomendar que 
este processo seja conduzido 
por psicólogos, com ferramen-
tas devidamente validadas – a 
Ordem dos Psicólogos disponi-
biliza aos seus membros uma 
plataforma online com todas as 
garantias de confidencialidade. 
Os resultados dos inquéritos, 
que podem ser complementa-
dos com momentos de focus-
-groups e entrevistas indivi-
duais, devem traduzir-se em 
medidas organizacionais. Deve 
ser elaborado um plano de 
ação que inclua as medidas a 
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O IMPACTO DO TECNOSTRESS E DO 
TELETRABALHO
 “Não estamos a utilizar o tele-
trabalho a favor da conciliação.” 
– Francisco Miranda Rodrigues, 
Bastonário da Ordem dos Psicó-
logos Portugueses

Como parte da resposta à pan-
demia Covid-19, muitos cola-
boradores de diferentes tipos 
de organizações começaram 
a trabalhar ou intensificaram 
o trabalho a partir de casa. 
Esta situação coloca desafios 
a todos: às organizações, aos 
colaboradores e às suas famí-
lias. As fronteiras entre a vida 
profissional e pessoal/familiar, 
que contribuem para o nosso 
bem-estar e saúde psicológi-
ca, esbateram-se e criaram 
um conjunto de dificuldades. 

Uma das classes profissio-
nais que obteve mais visibili-
dade na transição para o te-
letrabalho terá sido a classe 
docente. Quem tem filhos em 
idade escolar pôde ter um vis-
lumbre do trabalho que alunos 

e professores desenvolveram, 
sendo notório o esforço e so-
brecarga de uns e outros. To-
dos tiveram de se ajustar a um 
meio que exigia competências 
técnicas específicas, e houve 
necessidade de adaptar com 
celeridade diversas infraes-
truturas básicas, desde o es-
paço em casa até à qualidade 
e disponibilidade da ligação 

“SOCIAL LOAFING” E PREVENÇÃO  
DO ESTIGMA
Quando não existe um pla-
neamento para o trabalho em 
grupo, acontece o que se cha-
ma de “social loafing”, em que 
determinados membros de um 
grupo exercem menos esforço 
do que fariam se trabalhassem 
sozinhos, escondendo-se atrás 
do esforço realizado pelos ou-
tros membros (Ringelman).

Neste sentido, é necessário 
contrariar uma eventual pre-
guiça social individual, evitan-
do o relaxamento na preven-
ção do contágio por parte dos 
trabalhadores e prevenindo o 
facto de as pessoas tenderem 
a ocultar os sintomas, doença 
ou fatores de risco (viagens, 
contactos), e a não procurar 
aconselhamento junto de pro-
fissionais de saúde atempada-
mente. Os comportamentos 
recomendados, como a dis-
tância social ou o isolamento, 
podem ser mais desvaloriza-
dos ou mesmo utilizados no 
sentido de procurar encobrir 

à internet. O desafio foi se-
melhante noutros ambientes 
laborais, por todo o país.

A Ordem dos Psicólogos 
Portugueses também produziu 
um conjunto de recomenda-
ções para este contexto labo-
ral emergente: www.ordem-
dospsicologos.pt/ficheiros/
documentos/covid_19_reco-
mendacoes_teletrabalho.pdf

• Deve ser facultada informação e apoio para a instalação do posto de trabalho, 
nomeadamente, do ponto de vista ergonómico. 
• Deve ser assegurada, sempre que possível, formação e/ou informação 
específica sobre os riscos associados ao teletrabalho. 
• Os trabalhadores devem ser incentivados a fazer intervalos regulares ou pau-
sas, por exemplo, a cada 30 minutos, para se levantarem, moverem e, se possível, 
fazerem alguns exercícios. 
• O sentimento de isolamento e/ou de abandono dos teletrabalhadores pode 
ter consequências na segurança, saúde e bem-estar desses trabalhadores que 
importa prevenir, garantindo-se uma comunicação frequente. 
• É importante que exista uma boa comunicação a todos os níveis, incluindo 
comunicação regular e informação com os colegas, comunicação entre traba-
lhador,	colegas	e	chefias,	estabelecida,	por	exemplo,	através	do	agendamento	de	
reuniões online. 

AUTORIDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
RECOMENDAÇÃO ACT #16  

ARTIGO TÉCNICO
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essas situações.
Importa não estigmatizar os 

trabalhadores, seja por terem 
contraído o SARS-CoV-2, seja 
por estarem a passar por um 
período difícil da sua vida – 
dificuldades financeiras, divór-
cio, luto, alteração brusca de 
funções, reforma laboral – ou 
terem superado um quadro de 
depressão e burnout.

Recomendações finais
Urge atender às dificuldades 
imediatas que os trabalhado-
res apresentam, ao mesmo 
tempo que se impõe a neces-
sidade de se preparar as or-
ganizações quer para (sobre)
viver neste contexto volátil, 
quer para antecipar e prevenir 
crises idênticas. 

Para a OIT - Organização 
Internacional do Trabalho, a 
chave para lidar com os peri-
gos e riscos psicossociais no 

local de trabalho é a prevenção 
(sugestões entre parênteses, 
adaptadas ao contexto atual):

• Implementar medidas co-
letivas de avaliação e gestão de 
riscos psicossociais, tal como é 
feito com outros riscos no local 
de trabalho

• Adotar medidas coletivas 
e individuais de prevenção e 
controlo de riscos psicosso-

A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
PRECISA DE ESTAR PARTICULARMENTE 
ATENTA, QUER À PANDEMIA, NA SUA 
DIMENSÃO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA 
INFETOCONTAGIOSA, QUER AO EVOLUIR 
DO AGRAVAMENTO DOS RISCOS 
PSICOSSOCIAIS NAS ORGANIZAÇÕES

ciais (linhas de apoio/ consul-
tas psicológicas online)

• Aumentar as competências 
dos trabalhadores e respetivas 
lideranças para lidar com pe-
ríodos de crise, promovendo 
o seu controlo sobre as suas 
tarefas (coaching psicológico/ 
formação em gestão do stress)

• Melhorar a liderança e a 
comunicação organizacional 

(líderes com formação em 
gestão de crise, comunicação 
atualizada suportada pela li-
derança de topo, através de 
porta-vozes competentes na 
comunicação de risco e de cri-
se, estabelecimento de pro-
tocolos de procedimento em 
situação de crise)

• Permitir a participação dos 
trabalhadores na tomada de 
decisões (reuniões frequentes/ 
auscultação na tomada de me-
didas em contexto de trabalho/ 
formação)

• Construir sistemas de 
apoio social para trabalhado-
res no local de trabalho (criar 
espaços/momentos para ati-
vidade física, relaxamento e 
convívio virtual ou presencial)

• Ter em conta a interação 
entre as condições de trabalho 
e de vida (formação de novas 
competências para o teletraba-
lho/riscos emergentes); 

• Aumentar o valor atribuído 
à segurança e saúde psicoló-
gica dentro da organização 
(preparar/sustentar o des-
confinamento e as respostas 
específicas de apoio coletivo 
e individual)

Em jeito de conclusão, citan-
do o Bastonário da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses, 
“a prevenção dos riscos de 
saúde mental não pode ser 
vista como um custo pelas 
empresas. Não intervir e não 
prevenir, isso sim, é um custo. 
Profissionais esgotados, exaus-
tos, com stress, são profissio-
nais que não contribuem para 
a competitividade das empre-
sas e que não contribuirão para 
a recuperação económica do 
país nesta fase crítica.” 
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A curto prazo, é expectável que a 
Covid-19 tenha um impacto, em geral, 
menos positivo para as mulheres e a 

igualdade de género... mas, ao longo do 
tempo, sairão reforçadas.

N
as últimas semanas, tenho conver-
sado com dezenas de executivos se-
niores sobre algum efeito colateral 
benéfico da crise do coronavírus. 
Para as empresas, a crise está a 
trazer uma rápida aceleração das 
tendências pré-Covid, tais como a 

transformação digital, a evolução do comportamento do 
cliente, novas atitudes em relação às mudanças climáti-
cas, a erosão da globalização e assim por diante. Para os 
trabalhadores, o efeito aproxima-se mais claramente de 
uma quebra de paradigma. Novas dinâmicas nas relações 
organização-colaboradores vieram, finalmente, à tona, 
incluindo modalidades de trabalho remoto, reuniões mais 
curtas e menos presenciais, maior autonomia e agilidade 
na tomada de decisão, maior experimentação, uma cadên-
cia de execução mais rápida e muito mais. 

A pergunta que fica é: o que podemos antecipar sobre 
o impacto da pandemia em outras áreas das relações or-
ganização-colaboradores, nomeadamente, no que toca à 
igualdade de género? O debate sobre como promover uma 
maior integração das mulheres, inclusive em posições de 
destaque dentro do mundo corporativo, está em pauta há 
já vários anos no mundo académico e empresarial. Apesar 
dos progressos feitos nas últimas décadas, há ainda muito 
que fazer para conquistar igualdade de género. A pandemia 
remodelará os avanços da diversidade de género? Embora 
eu deva dizer de antemão que não, tenho a resposta, e 
gostaria de sugerir algumas reflexões. 

A curto prazo, é expectável que a Covid-19 tenha um impacto, em geral, 
menos positivo para as mulheres e a igualdade de género...
Primeiro, este tipo de crise expõe as desigualdades que 
existiam anteriormente, nomeadamente, em relação às 
taxas de desemprego. Enquanto um número crescente 
de indivíduos está a sentir a dor económica, muitos dos 
recém-desempregados são trabalhadores a tempo parcial, 
jovens, minorias e mulheres. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, no 
final de abril deste ano, entre as mulheres portuguesas, 
a taxa de desemprego ficou nos 7,4%, ou seja, uma per-
centagem 42,3% superior à taxa de desemprego de 5,2% 
dos homens - em fevereiro, a diferença era só de 16,9%. 
Outros países, realidades semelhantes. No Brasil, no final 
de março, a taxa de desemprego ficou nos 14,5% - 39,4% 
superior à taxa de desemprego de 10,4% dos homens. Já, 
nos Estados Unidos da América, uma análise publicada pela 
Mckinsey  constatou que, no final do mês de março, as mu-
lheres representavam 59% dos empregos iniciais perdidos. 

PROTAGONISMO 
FEMININO  

EM TEMPOS  
DE PÓS-COVID
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OS TÃO ESPERADOS GANHOS DE 
PRODUTIVIDADE COM O TRABALHO 
REMOTO EM CONDIÇÕES DE HOME 

OFFICE SÃO MAIS PROVÁVEIS EM 
ATIVIDADES REALIZADAS POR HOMENS

Isto porque detêm 63% de to-
dos os empregos temporários, 
que representam geralmente o 
primeiro tipo de contrato a ser 
cortado em qualquer recessão.

Além disso, a Covid-19 tem 
impactado intensamente as 
mulheres por se encontrarem 
em situação de maior vulne-
rabilidade profissional. A crise 
revelou uma classe trabalha-
dora – com participação femi-
nina relevante – nas linhas da 
frente da economia, composta 
por profissionais de saúde, 
agricultores, professores, es-
tafetas, caixas de supermerca-
do, coletores de lixo, ou mes-
mo empregadas domésticas, 
e forçou os governos a pedir 
que esses trabalhadores con-
tinuassem ativos, apesar das 
repetidas recomendações para 
ficar em casa. Ainda assim, na 
maioria, estas são profissões 
desvalorizadas socialmente, 
mal remuneradas e pouco su-
jeitas à reavaliação económica, 
porque - excetuando as áreas 
da saúde e educação - envol-
vem competências poucas 
qualificadas e, por padrão, é 
assim que julgamos o valor de 
um trabalho. Mais, as mulheres 
têm sofrido uma maior vulne-
rabilidade psicológica, têm 
enfrentado sentimentos de an-
gústia com uma frequência um 
pouco superior aos homens, 
mas não os compartilham por 
vergonha e medo do que os 

No final de abril deste ano, entre 
as mulheres portuguesas, a taxa 
de desemprego ficou nos 7,4%, 
ou seja, uma percentagem 42,3% 
superior à taxa de desemprego de 
5,2% dos homens 

outros vão pensar. 
No entanto, tamanha preca-

riedade ocorre não somente 
entre profissões menos qua-
lificadas, e muitas vezes até 
desqualificadas, mas também 
no mercado de trabalho formal 
e em (altos) níveis executivos, 
de forma que as discrepâncias 
de tratamento entre homens 
e mulheres estão a ser evi-
denciadas. Assim, o trabalho 
remoto realizado em home of-
fice tornou-se uma realidade 
para grande parte dos traba-

Colunista na MIT Sloan 
Management Review Brasil, 
é professor de Liderança e 

Estratégia na Fundação Dom 
Cabral (FDC), diretor do Centro 

de Liderança da FDC, bem 
como diretor do Programa 

para C-Level, STC – Managing 
to Lead in the New Economy, 
em parceria com a Kellogg 
School of Management. É 

ainda investigador visitante 
permanente da Universidade de 
St. Gallen (HSG), e investigador 

convidado do INSPER.

PAUL FERREIRA 
AUTOR

lhadores. Para muitos deles, 
uma transição abrupta e com-
pulsória. Para as mulheres em 
específico, a confirmação da 
tradicional divisão familiar, na 
qual as mulheres são respon-
sáveis pela família e pela casa, 
precisando de dividir o seu 
tempo entre trabalho, ativida-
des domésticas e assistência à 
família, sem prejudicar a sua 
produtividade laboral.  

Em maio de 2020 foi rea-
lizada uma pesquisa com o 
objetivo de desmistificar as 
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relações entre o home office e 
a produtividade no cenário Co-
vid-19, que analisou também 
a contribuição de fatores como 
a infraestrutura tecnológica, a 
dinâmica familiar e a dinâmica 
organizacional . Uma análise 
por género mostra que:

• A produtividade das mu-
lheres cai em relação à dos ho-
mens quando se tem uma ou 
duas crianças em casa, o que 
pode estar associado ao fato 
de as mulheres se dedicarem 
mais aos cuidados com a fa-
mília, nomeadamente a edu-
cação escolar.

• A maior necessidade de 
realizar também tarefas do-
mésticas pode estar associada 
ao facto de 58% das mulheres 
ter alterado o seu horário de 
trabalho com o regime de home 
office, enquanto apenas 52% 
dos homens o fez.

• Mesmo tendo uma perce-
ção semelhante em relação à 
mudança no nível de cobran-
ça, uma proporção maior de 
mulheres sente-se pressio-
nada a trabalhar mais para 
mostrar a sua produtividade 
aos respetivos gestores.

• Mais de um quarto dos 
homens gostaria de manter 
o regime de home office dia-
riamente ou quatro vezes por 
semana, enquanto para mu-
lheres a percentagem se limita 
a 19%.

Em resumo, esta pesquisa 
mostra que os tão esperados 
ganhos de produtividade com 
o trabalho remoto em condi-
ções de home office são mais 
prováveis em atividades reali-
zadas por homens, pois o tra-
balho adicional tende a recair 
sobre as mulheres, que mais 

frequentemente assumem res-
ponsabilidades domésticas e 
de educação escolar. 

Por fim, além de enfrenta-
rem esse “teto de vidro” – ex-
pressão que se refere às barrei-
ras impostas a mulheres que 
desejam ascender profissio-
nalmente – as mulheres estão 
também sujeitas ao “penhas-
co de vidro”. Este novo termo 
sintetiza o fenómeno de que 
as mulheres, quando indicadas 
para cargos de liderança exe-
cutiva, muitas vezes assumem 
a função em tempos de crise, 
nos quais a empresa enfren-
ta dificuldades financeiras ou 
outros desafios que podem, in-
clusive, ameaçar sua existên-
cia. A consequência natural 
disso é que as executivas têm 
mais probabilidades de serem 
demitidas do que os homens 
quando ocupam a mesma po-
sição. Assim, o foco do com-
bate à desigualdade de género 
não deve ser apenas permitir 
e encorajar que as mulheres 
cheguem ao topo, mas também 
garantir o seu sustento.  

Ao longo do tempo, as mulheres e 
a igualdade de género sairão re-
forçadas 
Primeiro, um número cres-
cente de mulheres líderes 
emergiu como uma referên-
cia em liderança positiva e 
competente. Em particular, 
vários artigos destacaram os 
países liderados por mulhe-
res, mostrando uma melhor 
administração da crise. Esse 
grupo de líderes talentosas 
pode tornar-se a primeira 
onda visível de modelos e 
inspirações para as próxi-
mas gerações, redefinindo a 

ALÉM DE 
ENFRENTAREM 
ESSE “TETO 
DE VIDRO”, AS 
MULHERES ESTÃO 
TAMBÉM SUJEITAS 
AO “PENHASCO DE 
VIDRO”

Liderança

de. A maioria destas compe-
tências compõe a lista de 17 
das 19 competências-chave de 
liderança nas quais mulheres 
superaram os homens, como 
indica a pesquisa conduzida 
pela Harvard Business Review.  
Assim, não só a desigualdade 
de género em posições estraté-
gicas é injustificável em geral, 
pois as mulheres tendem a ter 
mais competências de lideran-
ça do que os homens, como, 
no cenário pós-Covid-19, as 
mulheres também possuem 
uma vantagem competitiva 
em competências de extrema 
criticidade para a sobrevivên-
cia das empresas. 

Por fim, as mulheres pa-
recem, igualmente e prova-
velmente, mais bem prepa-
radas para lidar com as duas 
tendências anteriores à Co-
vid-19 e que irão influenciar 
as relações organizações-cola-
boradores no futuro pós-pan-
demia: futuro do trabalho e 
capitalismo digital. 

Em relação ao futuro do tra-

maneira como escolhemos e 
avaliamos líderes na política e 
nos negócios. Existem estudos 
que indicam que, quando as 
mulheres veem outras mulhe-
res em determinados cargos, 
acham mais fácil imaginar-se 
nestas mesmas posições e 
têm maior probabilidade de 
se candidatar. Além disso, a 
retenção de profissionais de 
nível júnior está altamente 
correlacionada com o número 
de supervisoras diretas.

Ao mesmo tempo, muitas 
das competências mais va-
lorizadas em momentos de 
crise e transição são superior-
mente dominadas por mu-
lheres, abrindo espaço para o 
destaque feminino em cargos 
de liderança. Por exemplo, os 
artigos citados anteriormente 
também se aprofundaram nos 
pontos fortes individuais das 
mulheres líderes, sublinhan-
do a confiabilidade baseada 
nos dados de Angela Merkel 
(Alemanha), a racionalidade 
empática de Jacinda Ardern 
(Nova Zelândia), a resiliência 
silenciosa de Tsai Ing-wen 
(Taiwan), e geralmente a curio-
sidade, humildade e integrida-
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multaneamente para um novo 
normal onde somos forçados 
a mobilizar tecnologias para 
intermediar a comunicação 
uns com os outros. Isso deu 
origem a um capitalismo di-
gital, que digitaliza os relacio-
namentos pessoais, os torna 
escaláveis, e, portanto, permi-
te uma “industrialização” da 
sociedade de serviços. Assim, 
como evidências da psicologia 
e neurociência revelam, nes-
te contexto as mulheres têm 
vantagem sobre os homens, 
pois possuem competências 
sociais e interpessoais, como 
empatia, capacidade de julgar, 
comunicação não-verbal, ex-
troversão, entre outras. 

O impacto final da pan-
demia da Covid-19 sobre as 
mulheres e os avanços da 
diversidade de género serão 
parcialmente determinados 
pela eficácia com que gesto-
res de políticas e líderes em-
presariais mitiguem os danos 
estruturais de curto prazo na 
igualdade de género, assim 
como pela capacidade de as 
organizações e de os executi-
vos entenderem que isso pode 
ser uma fonte de vantagem 
competitiva sustentável. 

Muitas das competências mais 
valorizadas em momentos de crise 
e transição são superiormente 
dominadas por mulheres

NOTAS
i https://mck.co/2zbJoRm
ii	 Desmistificando	 a	 produtividade	 e	 os	
efeitos	do	Home	Office	 integral	durante	
a pandemia. Paul Ferreira, Julia Nicida,  
Luiz Valente
iii Brooke-Marciniak A. From glass ceiling 
to glass cliff: women are not a leadership 
quick-fix.	World	Economic	Forum.	2018
iv Zenger J, Folkman J. Research: Wo-
men Score Higher Than Men in Most 
Leadership Skills. 2019. Harvard Business  
Review	(HBR).	2020
v https://mck.co/2z39Koy

ser afetados por tecnologias 
emergentes.  Curiosamente, 
entre 2000 e 2020, na Amé-
rica Latina, as atividades mais 
ameaçadas pela tendência 
da automação diminuíram 
mais entre as mulheres (9,2 
pontos percentuais) do que 
entre os homens (5,2 pontos 
percentuais). As atividades 
que incluem oficiais, opera-
dores e artesãos de ofícios 
mecânicos e outras caíram 
acentuadamente. Existe até 
uma mudança na tendência 
de emprego entre mulheres 
no apoio administrativo, uma 
atividade que estas tradicio-
nalmente dominam. Aliás, no 
caso das mulheres, a redução 
no nível médio de atividades 
foi compensada pelo aumen-
to do emprego em funções 
nos dois extremos da distri-

buição de competências. Se 
as mulheres se mudaram 
principalmente para empre-
gos nos setores de serviços de 
baixa qualificação e comércio, 
mais de um terço das mulhe-
res deslocadas optaram por 
um tipo de ocupação onde é 
notável o crescimento de pro-
fissionais de ciências. Por ou-
tro lado, a redução da presen-
ça dos homens em atividades 
de nível médio foi quase to-
talmente compensada por 
um aumento no emprego de 
baixa qualificação. 

No que diz respeito ao capi-
talismo digital, é fundamen-
tal observar que o valor do 
trabalho relacional, pilar de 
uma economia de serviços, 
é principalmente resultado 
do tempo que o trabalhador 
passa com os outros. Como o 
tempo não é extensível, estes 
serviços estão menos sujeitos 
a ganhos de produtividade. A 
epidemia do coronavírus foi 
um ponto de inflexão que trou-
xe metade da humanidade si-

balho, uma dimensão impor-
tante refere-se a como as rá-
pidas mudanças tecnológicas 
afetam o número e a qualida-
de de empregos. Um relatório 
recente da McKinsey revelou 
que 30% das "atividades de 
trabalho" poderiam ser auto-
matizadas até 2030, e que até 
375 milhões trabalhadores 
em todo o mundo poderiam 
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POR

Flávia Brito 
RHmagazineEntrevista

C
om cerca de 30 mil colaboradores dis-
tribuídos por todo o país, o Pingo Doce 
assumiu como prioridade, durante a 
pandemia, “a segurança e proteção 
das suas pessoas”, nunca descurando 
a missão de garantir o abastecimen-
to de bens alimentares a milhares de 

famílias portuguesas. É o que nos conta Margarida Manaia, 
diretora de recursos humanos da empresa, que, mesmo 
antes do Estado de Emergência ser decretado, decidiu tomar 
uma decisão inédita: “colocar metade das equipas de lojas 
e armazéns resguardadas em casa, mais de 14 mil colabo-
radores, durante 15 dias, mantendo todo o seu pacote de 
remuneração.” Como não poderia deixar de ser no período 
que (ainda) atravessamos, a responsável fala-nos do combate 
à pandemia neste que é, de acordo com os últimos dados da 
Delloite, o maior empregador nacional privado em Portugal.

Mas o forte sentido de preocupação com os colabora-
dores nesta organização já vem de trás. Nesta entrevista, 
Margarida Manaia começa por partilhar a ampla política 
de Responsabilidade Social Interna do Grupo Jerónimo 
Martins, pela qual o Pingo Doce é abrangido, e que incluiu, 
entre muitas outras medidas, um Fundo de Emergência 
Social, que desde 2010 já apoiou mais de quatro mil cola-
boradores em situação de carência e necessidade urgentes. 
A diretora de recursos humanos elucida-nos ainda da forma 
como o grupo tem procurado criar oportunidades “para 
pessoas em situação de desvantagem no acesso ao mercado  
de trabalho.”

“CADA PESSOA DA 
EQUIPA DE RH DO PINGO 
DOCE TEM DE ESTAR 
MUITO ORGULHOSA  
DO TRABALHO FEITO”
MARGARIDA MANAIA,  
DRH DO PINGO DOCE

FB O Pingo Doce tem uma forte po-
lítica de responsabilidade social in-
terna. Tem nomeadamente um Fundo 
de Emergência Social, criado numa 
crise anterior. Como funciona?
MM Com o agudizar da crise 
económica e financeira em 
Portugal, em 2010, as nossas 
operações começaram a si-
nalizar dezenas de situações 
que necessitavam de apoio. 
Foi identificado um grupo de 
cerca de 500 pessoas em si-
tuação de necessidade, pelo 

que através de uma Carta 
Aberta incentivámos todos os 
colaboradores em situação de 
carência e necessidade urgen-
tes a contactarem o serviço de 
atendimento ao colaborador 
que temos no Pingo Doce, para 
formalizarem o seu pedido 
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MARGARIDA 
MANAIA 

DRH DO PINGO DOCE

Iniciou o seu percurso profissional 
em 1991 como analista, na então 

Sociedade de Investimentos Financia. 
Depois foi consultora para a União 
Europeia e na Andersen Consulting 

(atual Accenture). Foi DRH na 
Universidade Católica, na Gespura, na 
Royal HaskoningDHV, People Manager 
na Boston Consulting Group e diretora 

de desenvolvimento organizacional 
na Secil. Antes de integrar o Pingo 
Doce, em 2016, foi head of global 

management development da 
Jerónimo Martins.Luís Silveira e Castro / Jerónimo Martins

“O FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 
EXISTE PARA APOIAR AS NOSSAS 
PESSOAS EM SITUAÇÕES PONTUAIS DE 
NECESSIDADE”

de apoio. Num só mês foram 
registados 1500 pedidos de 
apoio, o que levou o grupo a 
criar um Fundo de Emergên-
cia Social.

Para respondermos às inú-
meras solicitações que fomos 
recebendo nesses tempos de 
crise, constituiu-se um gru-
po de parceiros, que incluiu 
médicos, para as questões 
relacionadas com a saúde; 
advogados, para tratar das 
solicitações relativas a aspe-
tos legais; e uma empresa de 
consultoria na área financeira, 
para apoiar os colaboradores 
que precisavam de renegociar 
créditos ou tratar de outras 
questões nesta área. Proce-
deu-se igualmente à atribui-
ção de cartões de alimentação 
para as situações identificadas 

950 colaboradores, através 
do FES. Desde o seu lança-
mento, em 2010, já foram 
apoiadas mais de quatro mil 
pessoas. 

Existem outras ferramentas dis-
poníveis no vosso plano de emer-
gência social?
O FES existe para apoiar as 
nossas pessoas em situações 
pontuais de necessidade. In-
sere-se numa ampla política 
de Responsabilidade Social 
Interna (RSI) do Grupo Je-
rónimo Martins, pela qual o 
Pingo Doce é abrangido. A 
RSI do grupo tem três eixos 
estratégicos: saúde, educa-
ção e bem-estar familiar. Ao 
longo de todo o ano existem 
diversos programas, dispo-
níveis para as nossas pes-
soas e suas famílias, nestas 

tentes sociais que garantem 
uma resposta próxima, eficaz 
e profissional. 

Qual é o valor deste fundo?
Só em 2019, o Grupo Jerónimo 
Martins investiu mais de 900 
mil euros no Fundo de Emer-
gência Social (FES).

Quantos colaboradores já acederam 
a este fundo?
No último ano, o Grupo Jeró-
nimo Martins apoiou mais de 

de carências alimentares. 
Mais tarde, entendeu-se que 

o Fundo de Emergência Social 
devia passar a constituir uma 
resposta permanente do Gru-
po Jerónimo Martins, disponí-
vel para as nossas pessoas que 
se encontrassem em situações 
pontuais de emergência. 

Atualmente, o trabalho e 
acompanhamento desenvol-
vido junto dos colaboradores 
e das suas famílias é coorde-
nado por uma equipa de assis-

Saiba mais em inforh.pt



30

JULHO AGOSTO  2020 /  Saiba mais em inforh.pt  

três áreas.
No eixo da saúde, temos 

programas como o SOS Den-
tista, que apoia os colabora-
dores com necessidades de 
saúde oral; o programa Mais 
Vida, desenvolvido em par-
ceria com a Fundação Cham-
palimaud e a Cruz Vermelha 
Portuguesa, que apoia os 
colaboradores e familiares 
diretos com doenças oncoló-
gicas; o Programa Psicologia 
Infantil e Juvenil, através do 
qual disponibilizamos con-
sultas de psicologia para os 
filhos dos colaboradores até 
aos 18 anos. Dispomos ainda 
de um protocolo com o Grupo 
Lusíadas Saúde, que permite 
aos nossos colaboradores - in-
cluindo reformados - e fami-
liares diretos - cônjuges, filhos 
e pais - o acesso a descontos 
em consultas de especiali-
dade e a exames auxiliares  
de diagnóstico.

No eixo da educação, temos 
o programa Bolsas de Estudo, 
que se destina a colaborado-
res e filhos que pretendam 
ingressar ou reingressar no 
ensino superior; o Regresso 
às Aulas, que reúne um con-
junto de medidas de apoio às 
famílias dos nossos colabo-
radores, como o kit escolar e 
a atribuição gratuita de ma-
nuais às famílias numerosas 
com baixos rendimentos; os 
Campos de Férias para crian-
ças dos 6 aos 17 anos; e o pro-
grama “Aprender e Evoluir”, 
que permite aos nossos cola-
boradores a conclusão dos 9.º 
ou 12.º anos de escolaridade, 
em tempo de trabalho.

Por último, no eixo do bem-
-estar familiar, criámos pro-

gramas que promovem o bem-
-estar pessoal e familiar dos 
nossos colaboradores. Pro-
movemos iniciativas que cele-
bram momentos importantes 
das vidas dos colaboradores e 
das suas famílias, nomeada-
mente, Natal ou o Dia Mundial 
da Criança. Adicionalmente, 
querendo estar presentes nos 
primeiros meses de vida dos 
filhos dos nossos colabora-
dores, oferecemos Kits Bebé, 
com produtos essenciais para 
os recém-nascidos.

A empresa tem também fortes polí-

ticas de integração de minorias. Em 
que consistem?
O Grupo Jerónimo Martins 
e a companhia Pingo Doce, 
em particular, no seguimento 
dos princípios estabelecidos 
no nosso Código de Con-
duta e das nossas políticas 
internas, têm levado a cabo 
ações e iniciativas internas 
com o objetivo de promover 
a igualdade e combater a dis-
criminação, procurando con-
tribuir de forma positiva para 
as comunidades locais onde  
estes se inserem.

Neste sentido, destaco o Pro-

grama Incluir, uma iniciativa 
que tem como objetivo a cria-
ção de oportunidades de for-
mação e trabalho para pessoas 
em situação de desvantagem 
no acesso ao mercado de tra-
balho. Este programa tem três 
pilares de atuação fundamen-
tais: pessoas com deficiência, 
pessoas refugiadas e migran-
tes, e pessoas em situação de  
risco social. 

Trata-se de um programa 
de empregabilidade e desen-
volvimento de competências 
que até hoje permitiu que 
muitas pessoas encontrem 
uma oportunidade no merca-
do de trabalho e que promove 
a eliminação da desigualdade 
de oportunidades, a exclusão 
social e a pobreza. 

Acolhemos pessoas nes-

Entrevista

“REALIZÁMOS ATÉ ESTA DATA MAIS DE 5 
MIL TESTES DE DESPISTE DE COVID-19”
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tas situações, damos-lhes 
formação, integramo-las, e 
muitas têm, no Pingo Doce, 
a sua primeira experiência  
de trabalho. 

Quantos colaboradores já integraram 
no contexto destas políticas?
Desde 2015, ano de lançamen-
to da área de Inclusão Social, 
até ao momento, acolhemos 
cerca de 400 pessoas no Pingo 
Doce, em mais de 150 locais, 
entre lojas, armazéns e cozi-
nhas. Tem sido uma experiên-
cia riquíssima para todos: para 
quem está no programa, mas 
também para as equipas que 
as acolhem e integram!

Com 30 mil colaboradores, como 
é que o Pingo Doce se preparou 
para enfrentar a crise da pandemia  
da Covid-19?

Desde o primeiro momento 
que o Pingo Doce teve como 
prioridade a segurança e pro-
teção das suas pessoas, nunca 
descurando a nossa missão de 
garantir o abastecimento de 
bens alimentares a milhares 
de famílias portuguesas. Foi 
por isso que, no dia 16 de mar-
ço, mesmo antes do Estado de 
Emergência ser decretado, de-
cidimos colocar metade das 
equipas de lojas e armazéns 
resguardadas em casa, mais 
de 14 mil colaboradores, du-
rante 15 dias, mantendo todo 
o seu pacote de remuneração. 
Foi uma decisão inédita, toma-
da num contexto de absolu-
ta incerteza e que teve como 
prioridade máxima a proteção 
das nossas pessoas. Esta de-
cisão implicou a redução dos 
horários de abertura das lojas 

ao público.
Quanto aos colaboradores 

dos escritórios, quase mil pes-
soas passaram a trabalhar a 
partir de casa, em teletrabalho, 
fazendo uso de ferramentas 
colaborativas para desempe-
nharem as suas funções.

Mais tarde, foi necessário 
alargar os horários de abertura 
das lojas, para responder aos 
pedidos dos clientes, uma vez 
que foi, entretanto, introduzi-
da pelo Estado a limitação de 
clientes por m2, e voltámos a 
ter dois terços das equipas a 
trabalhar. Um terço mante-
ve-se em casa, de resguardo 
semanal, rotativo. Durante os 
tempos de resguardo mantive-
mos de novo o pagamento in-
tegral da remuneração a todos.

Paralelamente, assegurá-
mos um canal de comunicação 

aberto para que cada pessoa 
fosse esclarecida e se pudesse 
informar, por email e telefone; 
garantimos os equipamentos 
de proteção e procedimentos 
de segurança nos diferentes 
locais de trabalho; assegurá-
mos o acompanhamento e 
aconselhamento médico de 
todos os que precisaram e 
garantimos ainda uma maior 
proximidade e relação com as 
equipas ,através de novos ca-
nais e meios de comunicação.

Desde o início, criámos 
uma equipa de coordenação 
de recursos humanos, multi-
disciplinar, totalmente dedi-
cada a gerir e acompanhar a 
situação. Foram desenhados 
novos procedimentos e regras 
que asseguram a segurança e 
tranquilidade de colaborado-
res e clientes. Uma preocupa-
ção fundamental desde logo 
foi garantir a comunicação e 
esclarecimentos às equipas, 
sempre que existissem casos 
infetados no local de trabalho. 
Essa comunicação foi sempre 
feita por chefias ou elementos 
dos recursos humanos, que, 
quando necessário, se fizeram 
acompanhar por um médico.

Para assegurar todo o ali-
nhamento das equipas, formá-
mos e informámos as chefias 
sobre todos os procedimentos 
e sobre a comunicação e trans-
parência com as equipas.

A equipa médica, integrada 
nesta equipa de coordenação 
de recursos humanos, que 
desde o início acompanha 
todos os casos, é um fator 
diferenciador desta gestão. 
Trata-se de especialistas de 
saúde que investigam, escla-
recem e acompanham cada Lu
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um que os procura, quer os 
infetados, quer os que se en-
contram em quarentena. Todo 
este trabalho é feito em total 
alinhamento com os delega-
dos de saúde locais, sempre a 
par dos nossos procedimentos 
e decisões.

Ainda no âmbito da saú-
de, e sempre de acordo com 
a indicação da nossa equipa 
de médicos e enfermeiros, 
realizámos até esta data 
mais de cinco mil testes de 
despiste de Covid-19. É um 
imenso esforço financeiro da 
companhia, que fazemos por 
decisão nossa sempre que 
entendemos ser útil, para 
assegurar o rompimento das 
cadeias de contágio e, antes 
de mais, para tranquilizar e 
promover a proteção das nos-
sas equipas.

Como agiram perante os grupos de 
risco?
Ainda antes de ter sido decre-
tado o Estado de Emergência a 
nossa equipa médica identifi-
cou, entre as nossas pessoas, 
aquelas que pertenciam a gru-
pos de risco – colaboradores 
com determinadas patologias 
que os tornam muito vulne-
ráveis, caso fiquem infetados 
com Covid-19. Essas pessoas 
foram dispensadas de prestar 
trabalho, mantendo-se a sua 
remuneração integral, e en-
viadas para casa. Atualmente 
estão nesta situação cerca de 
500 pessoas. 

A pandemia veio realçar a impor-
tância de trabalhadores, como es-
tafetas, profissionais de limpezas 
e operadores de supermercados, 
armazéns e fábricas… muitas vezes 

tidas como menos qualificadas, mas 
que se mantiveram na linha da frente 
e garantiram as cadeias de abaste-
cimento para que nada faltasse em 
todo o país. Sente que a pandemia 
veio valorizar a importância destas 
profissões?
É uma realidade relativamente 
a todas as profissões que re-
feriu e, em particular, para os 
operadores de supermercados. 
Ficou claro que o país precisa 
do retalho alimentar para viver, 
ficou claro que a nossa missão, 
a missão do Pingo Doce, é uma 
das mais importantes para Por-
tugal, é essencial para a vida 
dos portugueses. 

A consciência desta impor-
tância e o reconhecimento das 
nossas pessoas é um orgulho 
para todos nós e, internamen-
te, motiva-nos e reforça o nos-
so propósito: servir os nossos 
clientes e fazê-los sentir “em 
casa” nas nossas lojas. As nos-
sas pessoas têm mostrado que 
estão à altura deste desafio!

Como diretora de recursos huma-
nos de uma empresa com milhares 
de colaboradores, como foi gerir o 
período mais crítico da pandemia?
Para a maioria de nós, este 
momento é um dos nossos 
maiores desafios profissionais 
e pessoais. Terá efeitos pro-
fundos na economia, na forma 
como trabalhamos e vivemos 
nas nossas casas. É um tempo 
de preocupação pela seguran-
ça de todas as pessoas e das 
suas famílias, mas acima de 
tudo tem sido um tempo 
de uma gratidão e comoção 
profundas, por ver como os 
momentos difíceis nos unem 
ainda mais e nos tornam uma 
equipa ainda mais forte. 

Que ensinamentos lhe ficam, en-
quanto profissional de recursos 
humanos, deste período de crise?
Tornou-se evidente que o 
nosso negócio é de pessoas e 
que os recursos humanos são 
parte fundamental do negó-
cio. Desde o início da gestão da 
pandemia que todas as áreas 
de recursos humanos foram 
solicitadas - uns no terreno e 
outros em backup - para tomar 
decisões, encontrar soluções, 
antecipar cenários. Reinventá-
mo-nos e adaptámo-nos, para, 
antes de mais, proteger, tran-
quilizar, informar as nossas 
pessoas e encontrar as me-
lhores soluções em conjunto 
com outras áreas do negócio.

Confirmei ainda que tra-
balhar com uma equipa de 
recursos humanos motivada, 
focada, e com forte sentido 
de serviço, é sempre funda-

mental, mas determinante 
em momentos de crise. Cada 
pessoa da equipa de recursos 
humanos do Pingo Doce tem 
de estar muito orgulhosa do 
trabalho feito até agora. Estes 
tempos serão sempre por mim 
recordados com uma enorme 
gratidão perante esta grande 
equipa de recursos humanos!

A rapidez de decisão e a 
capacidade de mudar, ajus-
tar regras e procedimentos e 
ser flexível, passaram a ser 
uma constante para todas 
as pessoas. Percebemos que 
a agilidade, criatividade e a 
capacidade de adaptação se 
tornaram ainda mais fatores 
determinantes para vivermos 
nestes tempos de incerteza.

É de referir também a im-
portância das lideranças neste 
contexto. Tem sido impressio-
nante ver como as diferentes 
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chefias gerem e comunicam 
com as suas equipas, as mo-
tivam e mantêm focadas, 
preocupando-se simultanea-
mente com a sua segurança e 
bem-estar. Esta é a fórmula de 
sucesso da nossa companhia - 
determinação e relação - que 
se revela ainda mais nestes 
tempos que vivemos.

Por último, o papel da co-
municação tem-se mostrado 
crítico desde o início, para 
tranquilizar, informar e criar 
envolvimento de todos. A cria-
tividade e o recurso aos meios 
digitais veio abrir caminhos a 
novas formas “de estarmos 
juntos”. Veio aumentar os 
momentos de “encontro” e 
reforçar a proximidade entre 
todos. Exemplo disso são as 
conversas mensais com cerca 
de 500 chefias de loja que a 
diretora geral do Pingo Doce 

“A EQUIPA MÉDICA, 
INTEGRADA 
NESTA EQUIPA DE 
COORDENAÇÃO 
DE RECURSOS 
HUMANOS, QUE 
DESDE O INÍCIO 
ACOMPANHA 
TODOS OS CASOS, 
É UM FATOR 
DIFERENCIADOR 
DESTA GESTÃO”

passou a realizar e que encur-
tam a distância entre todos.

Está há cerca de quatro anos à frente 
da área de recursos do Pingo Doce. 
Quais foram os principais desafios 
que viveu na organização?
Cheguei ao Pingo Doce em 
2016, sem grande experiên-
cia do retalho alimentar, nem 
conhecimento do Pingo Doce. 
Acredito que os recursos hu-
manos têm de servir as pes-
soas e responder ao negócio, 
por isso, o meu primeiro de-
safio foi aprender sobre este 
negócio e a companhia. Per-
cebi que o retalho alimentar, 
sob uma aparente simplici-
dade, tem uma imensa com-
plexidade e vive do detalhe. 
Valorizo muito as pessoas 
que trabalham no Pingo Doce 
há muitos anos, que aqui 
cresceram e que têm uma 
imensa disponibilidade para 
ensinar todos os novos que 
aqui chegam, como eu. É um 
mundo de conhecimento que 
ainda não se esgotou de todo  
para mim!

Também conhecer o Pingo 
Doce foi uma boa surpresa, es-
pecialmente conhecer "aquilo 
de que o Pingo Doce é feito": de 
pessoas das lojas, armazéns, 
cozinhas, fábrica de massas 
frescas e escritórios, com uma 
imensa energia, determina-
ção, vontade de crescer, que 
não desistem de lutar e que 
gostam de desafios. 

Da proximidade ao negócio 
e às pessoas, e atendendo ao 
contexto dos anos passados, 
foram definidas prioridades. 
Num contexto de baixo de-
semprego, como o que vivía-
mos, reforçámos a atração 

e recrutamento, a formação 
operacional das equipas, 
consolidámos o nosso posi-
cionamento em termos de 
competitividade do pacote de 
remuneração, identificámos e 
reforçámos as funções críticas 
e investimos na comunicação 
e envolvimento de todos.

Um desafio também im-
portante tem sido o facto de 
todos os projetos que temos 
desenvolvido em recursos 
humanos serem executados 
com as equipas “do terreno”. 
É um trabalho conjunto que 
se traduz em muitos frutos 
que fazem sentido para to-
dos. Trabalhar com equipas 
mistas tem sido crítico para 
o sucesso de tudo o que  
temos feito.

Por último, refiro o maior 
desafio de trabalhar em re-
cursos humanos numa gran-
de empresa. Somos 30 mil 
pessoas dispersas por todo o 
país. A nossa ambição nos RH 
é a de que cada um encontre 
no Pingo Doce um lugar onde 
goste de estar, onde se sinta 
integrado, valorizado, apren-
da e se desenvolva. Esta ambi-
ção só se concretiza contando 
com todas as chefias, fazendo 
com que cada uma tenha esta 
mesma ambição para as suas 
equipas. Esta consciência já 
faz parte do DNA do Pingo 
Doce, onde a grande maioria 
dos líderes cresceu na compa-
nhia e não consegue contar o 
seu percurso de crescimento 
sem mencionar as pessoas de-
terminantes nesse caminho! 
Trata-se, pois, do desafio de 
reforçar esta consciência e 
torná-la essencial no desem-
penho de cada líder. 

Saiba mais em inforh.pt



Recrutamento34

fenómeno da globalização e o 
crescente avanço das novas tec-
nologias originaram mudanças 
significativas no mercado de tra-
balho, tornando-o mais desafiante 
e competitivo. Face a esta situação, 
as organizações viram-se forçadas 

a rever os seus processos de seleção, pois só contratando os 
melhores talentos podem fazer a diferença e incrementar 
mudanças que lhes permitam alcançar o sucesso.

Uma seleção adequada, além de poder diminuir o custo 
com programas de formação, permite alinhar as tarefas 
a desempenhar com quem é, efetivamente, capaz de as 
realizar. Um processo de seleção robusto e bem gerido 
pode ajudar as organizações a suplantar a concorrência, 
a melhorar a performance organizacional e a fornecer um 
serviço de qualidade superior. Neste âmbito, é fundamental 
eleger ferramentas cientificamente desenvolvidas e que se 
caraterizem pelo seu rigor metodológico e por uma vasta 
fundamentação teórica, caso contrário, todo o processo de 
seleção poderá ser comprometido.

Os instrumentos de medida ocupam assim um lugar 
decisivo no processo de seleção, pois permitem avaliar 
sistematicamente um conjunto de variáveis ou atributos 
diversificados (e.g., capacidades cognitivas, competências, 
características da personalidade) que se revelam essen-
ciais na caracterização ou compreensão do comportamen-
to do sujeito.

O propósito da investigação desenvolvida no âmbito do 
Doutoramento em Gestão de Recursos Humanos e Com-
portamento Organizacional insere-se nesta problemática 
e teve por base a construção, análise e operacionalização 
psicométrica de uma bateria informatizada de provas para 
a deteção de talento, denominada Talent Searcher. Esta ba-
teria permite alinhar as caraterísticas/perfil dos candidatos 
e os constructos necessários ao correto desempenho de 
uma determinada profissão. Visa ainda tornar os processos 
de recrutamento e seleção mais eficientes devido à redu-
ção do tempo de aplicação dos testes e inerentes custos 
de utilização, evitando desta forma o transtorno normal-
mente associado ao preenchimento de inúmeros testes. 
Permite também reduzir erros de mensuração e garantir a 
fiabilidade, validade e precisão da avaliação através de um 
cruzamento de metodologias com recurso à Teoria Clássica 
dos Testes (TCT) e Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Deste modo, partiu-se da sistematização de três mo-
delos teóricos – Big Five (McCrae & Costa, 2000), Great 
Eight (Bartram, 2005) e CHC (McGrew & Flanagan, 1998) 
– muito robustos e frequentemente validados e testados 

O
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ESTA BATERIA PERMITE ALINHAR 
AS CARACTERÍSTICAS/PERFIL DOS 
CANDIDATOS E OS CONSTRUCTOS 
NECESSÁRIOS AO CORRETO DESEMPENHO 
DE UMA DETERMINADA PROFISSÃO

no âmbito do recrutamento e 
seleção dos melhores talen-
tos. O desenvolvimento da 
bateria decorreu ao longo de 
quatro estudos.

O estudo 1 foi dedicado 
à construção e desenvolvi-
mento dos itens que avaliam 
os constructos integrados 
na bateria, designadamente: 
personalidade, competên-
cias, pensamento estratégico 
e inteligência. Nesta primei-
ra fase, a Talent Searcher 
engloba um conjunto de 
96 questões, que avaliam a 
personalidade (36 itens), as 
competências (48 itens) e o 
pensamento estratégico (12 
itens); e por nove exercícios 
que visam apurar o desempe-
nho dos participantes em di-
ferentes aptidões cognitivas.

O segundo estudo – estu-
do-piloto – teve como objetivo 
definir os tempos de execução 
das tarefas e explorar a ade-
quação e compreensão dos 

itens junto da população-alvo, 
relativamente às instruções 
e escalas utilizadas. Assim, 
recorreu-se às potencialida-
des da TCT para determinar 
as propriedades psicomé-
tricas dos instrumentos que 
avaliam a personalidade, as 
competências e o pensamen-
to estratégico, e à TRI para ex-
trair os elementos essenciais 
da interação sujeito-item dos 
exercícios de inteligência. 

A análise dos dados revelou 
que todos os instrumentos ga-
rantem a representatividade e 
adequação dos itens face aos 
constructos que pretendem 

medir. A fiabilidade foi calcu-
lada através do coeficiente alfa 
de Cronbach que apresentou 
valores bastante adequados. 
Os resultados dos exercícios 
de inteligência, por sua vez, 
foram analisados através de 
modelos Rasch que permi-
tiram verificar a calibração 

dos itens e constatar que os 
mesmos são adequados aos 
sujeitos. Este segundo estudo 
foi essencial para averiguar a 
clareza das instruções, atri-
buir tempos de execução aos 
exercícios, ajustar o nível de 
dificuldade dos itens ao perfil 
dos sujeitos e eliminar as ta-
refas ambíguas. 

O terceiro estudo, de cará-
ter exploratório, visou avaliar 
o comportamento dos itens e 
a reação dos participantes 
face aos mesmos. Os resul-
tados permitiram apurar a 
adequação e compreensão 
dos itens relativamente às 
instruções, exemplos e tem-

pos de execução. Procurou 
ainda ordenar as tarefas se-
gundo o nível de dificuldade 
e testar o seu ajustamento ao 
público-alvo. 

O quarto estudo, de nature-
za confirmatória, pretendeu 
testar se as alterações efetua-
das foram suficientes e ade-
quadas para preencher as la-
cunas identificadas no estudo 
anterior. Deste modo, foram 
realizadas análises fatoriais 
confirmatórias que através 
das medidas de ajustamento 
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recomendadas pela literatu-
ra – X2, CFI, GFI, RMSR, RM-
SEA, AIC e ECVI – permitiram 
concluir que os modelos em 
estudo se ajustam aos dados 
da amostra.

A personalidade foi testada 
através de três modelos con-
cetuais: o Big One (Musek, 
2007), o Big Three (Eysenck 
& Eysenck, 2013) e o Big Five 
(McCrae & Costa, 2000), cujos 
resultados revelaram que o 
Big Five é o modelo mais ajus-
tado à amostra em estudo.

As competências segui-
ram um procedimento idên-
tico, tendo-se testado quatro 
modelos teóricos: o modelo 
Iceberg (Spencer & Spencer, 
1993), o modelo Great Eight 
(Bartram, 2002), o modelo de 
pensamento estratégico (Ro-
drigues et al., no prelo), e o 
modelo de competências que 
reuniu os dois últimos mode-
los referidos. A análise dos da-
dos revelou que o Great Eight 
e o modelo de pensamento 
estratégico quando analisa-
dos separadamente revelam 
um bom ajustamento, o que 
veio confirmar a autonomia 
do pensamento estratégico 
face às restantes competên-
cias. Estes resultados realçam 
a pertinência do desenvolvi-
mento do questionário de 

A CONSTRUÇÃO 
DESTA BATERIA 
CONTRIBUI 
PARA DIMINUIR 
A LACUNA 
EXISTENTE 
EM PORTUGAL 
AO NÍVEL DA 
AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA

e relacioná-lo com os requisi-
tos da função a desempenhar. 
Além disso, torna o processo de 
seleção mais rápido e eficiente, 
reduzindo os custos relaciona-
dos com a administração e co-
tação dos testes. 

Após a realização de todas 
as provas, a Talent Searcher 
gera automaticamente um re-
latório que permite identificar 
o traço de personalidade pre-
dominante, as competências 
mais salientes e o número de 
respostas certas em cada uma 
das aptidões cognitivas. Os re-
sultados permitem comparar 
as características dos vários 
candidatos e selecionar os que 
melhor se adequam à função a 
desempenhar.

O processo de seleção deixa 
assim de ser encarado como 
um fator de custo e passa a ser 
considerado um investimento 
determinante para a organiza-
ção alcançar os seus objetivos 
e suplantar as suas necessi-
dades tanto a curto, como a 
médio/longo prazo.

pensamento estratégico, ela-
borado durante este projeto.

Os exercícios de inteligên-
cia também foram testados 
face a quatro modelos: o fator 
g (Spearman, 1904), Gf-Gc 
(Cattell, 1963), o modelo de 
Vernon (Vernon, 1961) e o 
modelo CHC (McGrew & Fla-
nagan, 1998). Os resultados 
demonstram que a estrutura 
bi-fatorial de Vernon é a que 
apresenta um melhor ajusta-
mento aos dados da amostra. 

A construção desta bateria 
traz vários contributos tanto 
a nível teórico como prático, 
pois contribui para diminuir a 
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lacuna existente em Portugal 
ao nível da avaliação psicoló-
gica, que ainda carece de ins-
trumentos validados e aferidos 
para a população portuguesa, 
em contexto de seleção. Teo-
ricamente vem reforçar a im-
portância de integrar vários 
instrumentos para avaliar as 
diferenças individuais, pois a 
abordagem multi-método po-
tencia a obtenção de resultados 
mais representativos do com-
portamento dos candidatos e 
contraria alguns dos limites 
inerentes à utilização de cada 
prova isoladamente. Num sen-
tido mais prático, permite iden-
tificar o perfil dos candidatos 
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ançado em maio deste ano, o Virtual 
Arena nasceu como uma respos-
ta ao confinamento imposto pela 
pandemia da Covid-19. Perante a 
impossibilidade de se realizarem 
eventos presenciais, a consultora 
de comunicação global GCI tornou 

possível que, em formato digital, as marcas e empresas 
continuassem a poder oferecer vivências únicas e perso-
nalizadas aos seus clientes, colaboradores e parceiros. “O 
nosso racional foi aquilo que melhor sabemos fazer, que é 
melhorar a experiência dos eventos, melhorar aquilo que 
proporcionamos às marcas e aos seus convidados, para 
que as pessoas recordem os momentos que vivem no 
evento. Transportámos isso para o digital, percebendo a 
plataforma, percebendo o que é que a tecnologia nos per-
mitia fazer e criando em cima disso. Tudo começou com 
esta necessidade de continuar a comunicar numa altura 
em que aquilo que é o nosso core, que é juntar pessoas, 
está completamente proibido por questões sanitárias e 
não sabemos quando é que volta a ser possível”, explica 
Bruno Batista, CEO da CGI. Assim, mesmo em tempos de 
pandemia voltou a ser possível organizar eventos corpo-
rativos, ativações de marca, feiras, team buildings, expo-
sições, entre muitas outras iniciativas, que ganharam no-
vamente um espaço “seguro” para se realizarem.

O Virtual Arena tem disponível três salas padrão - a are-
na, a sala oval e o auditório -, mas é possível criar novos 
espaços à medida. Este pavilhão apresenta-se como uma 
solução adaptável a todo o tipo de eventos e é desenhado 
à medida das necessidades de cada cliente, permitindo 

L

A indústria dos eventos foi das primeiras 
a parar e será uma das últimas a retomar 
a normalidade. Mas “the show must go 
on” e, por isso, a CGI criou o Virtual Arena, 
um inovador pavilhão de eventos online.

JUNTAR PESSOAS EM TEMPO 
DE CONFINAMENTO 

V I R T U A L  A R E N A
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personalizar o naming e a 
decoração interior, e possibi-
litando ainda um acesso se-
guro às iniciativas, através de 
check-in via login.

TECNOLOGIA, UMA IMPORTANTE 
ALIADA 
Até aqui a tecnologia de-
sempenhava essencialmen-
te um papel complementar 
àquilo que acontecia fisica-
mente. Porém, o panorama 
mudou completamente, e, 
apenas graças à tecnologia, 
foi possível desenhar e lan-
çar no mercado este Virtual 
Arena. Realidade virtual, 3D 
totalmente personalizável, 
multistreaming em tempo 
real, streaming on demand, 
motion graphics e gravação 
em estúdio ou em local re-
moto são apenas algumas 
das potencialidades deste 
pavilhão online. “Aquilo que 
utilizamos são ferramentas 
que hoje em dia são possíveis 
ao nível de cenários virtuais, 
usando a tecnologia croma, 
que também já existe no 
mercado, para criarmos em 
3D um pavilhão e introdu-
zirmos tudo o que acontece 
dentro deste Virtual Arena”, 
clarifica o responsável.

Neste campo, a empresa 
Digital Azul Live, parceira do 
grupo GCI desde 2012, asse-

gura a plataforma tecnológica 
de streaming, realidade vir-
tual, realização live, produção 
local e remota e operações de 
estúdio, tendo a arquitetura 
do espaço ficado a cargo da 
WMK, braço criativo da GCI.

CRIAR RELAÇÕES ENTRE O MUNDO 
FÍSICO E VIRTUAL
Para Bruno Batista, a mais-
-valia de realizar um even-
to para qualquer que seja o 
cliente, organização ou mar-
ca, é clara: “estarmos juntos”. 
Por isso, nesta passagem para 
o online, a CGI procurou ao 
máximo potenciar o lado re-
lacional das interações que 
aconteciam quando ainda 
era possível reunir pessoas 
presencialmente. Um foyer, 
onde as pessoas podem con-
versar tipo chat, ou ativações 
de marca, como o inovador 
magic photobooth, prome-
tem aproximar ao máximo os 
convidados, que estarão sem-
pre acompanhados pelo as-
sistente virtual: “Cada um na 
sua casa, usando a câmara do 
computador, podemos fazer 
uma fotografia com o layout 
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O PROJETO 
PERMITE UNIR O 
MUNDO FÍSICO AO 
ONLINE ATRAVÉS 
DE UM SERVIÇO 
PORTA-A-PORTA 
DE CATERING E DE 
OFERTA DE GIFTS 
DO EVENTO

criar soluções híbridas. Os 
próximos meses são ainda 
muito incertos, e os eventos 
corporativos estão prestes a 
entrar no período de “época 
baixa”, mas a rentrée já está 
a ser preparada exatamente 
neste formato. Ainda não se 
sabe que condições e cons-
trangimentos existirão nos 
próximos meses, mas esta é 

do evento para ficar como re-
cordação. Isto para tentarmos 
aproximar as pessoas, ainda 
que este seja um tempo de 
confinamento e de estarmos 
à distância”. Para além dis-
so, este novo projeto permite 
unir ainda o mundo físico ao 
online através de um serviço 
porta-a-porta de catering e de 
oferta de gifts do evento.

UMA FÓRMULA HÍBRIDA E O REGRES-
SO AO PRESENCIAL
Para a CGI, esta é uma solu-

ção temporária e, apesar do 
sucesso da mesma, o objetivo 
é, sem dúvida, voltar a reali-
zar eventos presencialmente. 
“Nós queremos voltar a estar 
ao lado dos clientes e reunir 
os convidados nos seus even-
tos fisicamente. Esta é ape-
nas uma solução temporária 
que temos para reunir con-
dições de segurança para po-
dermos voltar a estar juntos, 
mas o nosso desejo é que os 
eventos voltem aos pavilhões 
reais e aos espaços reais. Esta 
solução, para já, é o que está a 
funcionar e já fizemos muitas 
atualizações até com a apren-
dizagem que fomos tendo 
dos eventos”, afirma o CEO.

Por isso mesmo, a platafor-
ma foi pensada para poder 

uma solução que em poucas 
semanas se pode adaptar se 
se decidir que o evento afinal 
também acontece com algum 
público e não apenas 100% 
virtual. “A partir do momen-
to em que haja um nível de 
desconfinamento que nos 
permita com segurança reu-
nir pessoas em eventos físi-
cos – seja 50% da lotação de 
uma sala, seja 30% –, nós po-
demos fazer a captação vídeo 
do palco nesse local, numa 
sala de espetáculos típica, e 
transportar o resto virtual-
mente para quem esteja em 
casa a acompanhar. O evento 
poderá acontecer, por exem-
plo, com 150 pessoas ao vivo 
e com 50 mil a ver online, se 
quisermos.” 
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A

Especial Assessment

O ESTADO  
DA ARTE NO  
ASSESSMENT 
De repente, a virtualização, tantas 
vezes anunciada, chegou. De um dia 
para o outro, assessments presenciais 
passaram a remotos. 

avaliação de colaboradores para 
apoiar decisões de contratação e 
mobilidade é tão antiga quanto a 
existência de organizações. Mas 
apenas recentemente, a palavra “as-
sessment”, à semelhança de muitos 
termos importados do inglês, entrou 

no jargão organizacional. 
Os assessment centers, também chamados development 

centers quando têm objetivos de desenvolvimento, não são 

uma novidade, sendo que a 
sua utilização remonta aos 
anos 30 do século XX. Aquilo 
que os carateriza é envolve-
rem múltiplos participantes, 
múltiplos exercícios, múlti-
plos avaliadores e múltiplas 
fontes de informação. Os 
exercícios incluem simula-
ções de situações de trabalho 
(role plays, apresentações, 
in-trays, exercícios de grupo).

Adicionalmente, podem 
ser utilizados testes de apti-
dões, questionários de per-
sonalidade e de motivação, 
avaliações 360º e entrevistas. 
Trata-se de uma metodolo-
gia muito robusta, em que 
a variedade de técnicas de 
avaliação e de avaliadores 
garante uma maior objetivi-
dade, devido à diversidade da 
informação recolhida e das 
perspetivas envolvidas. 

E, de repente, a virtualiza-
ção, tantas vezes anunciada, 
chegou. De um dia para o ou-
tro, assessments presenciais 
passaram a remotos. 

Na SHL, estávamos pre-
parados para esta mudança. 
Os assessments virtuais da 
SHL utilizam uma plataforma 
tecnologicamente avançada, 
combinada com o rigor da 
ciência psicológica. Integram 
simuladores de ambientes, 
tarefas e ferramentas de tra-
balho, o questionário de per-
sonalidade profissional líder 
mundial (OPQ), testes intera-
tivos de aptidões premiados 
e entrevistas vídeo. Para fun-
ções das TI, existem entrevis-
tas técnicas e múltiplos testes 
de conhecimentos assistidos 
por inteligência artificial. 
Existem desvantagens? Cer-
tamente que sim. A mais 

óbvia é a falta de contacto 
real, com tudo o que isso 
implica de restrição da es-
pontaneidade e da obser-
vação de comportamentos  
não verbais.

Mas as vantagens dos assess-
ments virtuais são inegáveis:

· Os participantes utilizam 
os mesmos equipamentos e 
aplicações com que estão fa-
miliarizados no mundo real.

· Existe melhor adequação à 
agenda do participante – por 
exemplo, podem gravar as 
respostas a uma entrevista à 
noite ou ao fim de semana.

· As barreiras geográficas  
são eliminadas.

· Os custos de viagens e es-
tadias são drasticamente re-
duzidos.

· Os avaliadores dispõem de 
ferramentas para fazer ano-
tações, classificar e produzir 
relatórios que ficam gravados 
digitalmente.

· A pegada de carbono é di-
minuída – menos viagens e 
menos papel.

· O menor custo e a acessibi-
lidade tornam possível alar-
gar o número de envolvidos 
e contribuir para uma maior 
igualdade de oportunidades.

Em suma, o talento é iden-
tificado rapidamente em 
qualquer parte do mundo. 

POR

Isabel Paredes 
SHL Portugal

O TALENTO É 
IDENTIFICADO 
RAPIDAMENTE EM 
QUALQUER PARTE 
DO MUNDO



Colocamos candidatos
e colaboradores na mesma sala  
do avaliador, mesmo estando  
em cantos opostos do mundo.

Peça-nos uma demonstração em shl@shlportugal.pt

Os novos AssessmentCentresVirtuais
e a Avaliação de Competências para 
Teletrabalho 

Poupe
Recursos Tempo Planeta

Testes de Línguas e de Informática

Testes Situacionais (ex. Call Centers)

Testes de Orientação Escolar e Profissional

Avaliação 360º

Testes de Aptidões e Testes para Funções das TI

Questionários de Personalidade e de Motivação

Identificação de High Potentials

Fit do Líder aos Desafios Contextuais

Juntam-se ao nosso portfólio de soluções 100% online: 

Entrevista Virtual, síncrona e assíncrona 

Questionário de Competências para Trabalho Remoto 
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À medida que o mundo caminha para uma 
economia mais verde e as empresas redobram 

esforços para reduzir o seu impacto no 
planeta, surge uma nova responsabilidade nos 
departamentos de RH: serem promotores de 

práticas mais sustentáveis junto  
dos colaboradores.

s estratégias e políticas de 
sustentabilidade têm cresci-
do rapidamente, nos últimos 
anos, nas empresas, como 
resposta às questões ambien-
tais que ameaçam o nosso 
planeta. O crescente papel do 
desenvolvimento sustentável 
na criação de uma vantagem 

competitiva nas organizações modernas tem igualmente 
contribuído para a incorporação de práticas mais verdes. 
E neste contexto também o conceito de Green Human Re-
sources Management tem ganhado relevo.

Através da alteração de processos críticos da área, mas 
também da promoção de práticas mais ecológicas e so-
cialmente responsáveis junto dos trabalhadores, os profis-

A
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de estão entre as práticas já 
amplamente adotadas pelas 
empresas, que procuram 
cada vez mais diminuir a sua 
pegada ecológica. 

No que toca aos processos 
de RH, as soluções passam, 
por exemplo, pelo recurso a 
processos meramente digitais 
durante o recrutamento e se-
leção, pela adoção de arquivos 

sionais de recursos humanos 
têm dado o seu contributo 
para tornar o ambiente de tra-
balho e as empresas mais 
sensíveis ao meio ambiente, 
mais eficientes em termos de 
recursos e socialmente mais 
responsáveis.

Instalação de ecopontos 
de recolha seletiva, proibi-
ção de utilização de copos e 
garrafas de plástico, redução 
e monitorização de impres-
sões, eficiência energética 
e de recursos, ou ações de 
voluntariado na comunida-

COMO OS RH PODEM TORNAR AS 
ORGANIZAÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS

GREEN
HUMAN RESOURCES

MANAGEMENT
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UMA GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS “VERDE” PODE 
COMEÇAR ANTES DA ENTRADA 
DE NOVOS COLABORADORES NA 
EMPRESA

43

100% online e pela organiza-
ção de ações de sensibilização 
para a temática da ecologia. 
Mas há já quem vá mais longe 
e procure, por exemplo, per-
ceber a preocupação ambien-
tal dos candidatos antes de os 
contratar, ou avaliar o desem-
penho ecológico dos seus pro-
fissionais anualmente.

Uma vantagem competitiva na atra-
ção de talento
Na L’Oréal Portugal, os RH im-
plementaram, há já alguns 
anos, várias iniciativas com 
o objetivo conscientizar e es-
timular um comportamento 
mais sustentável nos seus 
profissionais. “Estas medi-
das passam, por um lado, por 
disponibilizar aos nossos co-
laboradores informação sis-
temática sobre o tema, bem 
como as ferramentas para 
que possam ter uma menor 
pegada ambiental”, explica 
a diretora de recursos hu-
manos, Clara Trindade. No 
“edifício sustentável” desta 
empresa de cosméticos, não é 
permitido o uso de plástico de 
utilização única; os copos de 
plástico foram substituídos 
por garrafas de vidro; foram 
retirados os cestos indivi-

duais e colocados ecopontos 
em várias zonas do escritó-
rio; foi reduzido o número de 
impressoras; e o papel é todo 
reciclado. Para além disso, a 
comunicação interna é 100% 
digital, e a frota de cerca de 
200 carros passará toda a ser 
de veículos elétricos ou híbri-
dos num futuro próximo. 

A equipa de RH é o motor 

desta estratégia e reconhece 
que este tema é mais do que 
nunca uma vantagem compe-
titiva no mercado. “Em mui-
tas entrevistas, hoje, somos 
questionados sobre a nossa 
estratégia de sustentabilida-
de e sobre o tema da ética. 
Hoje os candidatos têm na 
equação estes temas quando 
escolhem uma empresa para 

A tecnologia veio permitir 
que as empresas se tornem 
mais “paperless”
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trabalhar. Uma empresa com 
propósito e alinhada com os 
limites do planeta”, comenta 
a responsável.

Entre muitas outras me-
didas, na tecnológica Blip, foi 
criada uma horta com bio-
compostagem, que abastece 
a cozinha da organização, na 
qual os colaboradores fazem 
as suas refeições. “A sopa que 
comemos é feita com os le-
gumes que produzimos ali”, 
conta orgulhosamente o se-
nior employer brand mana-
ger, Ângelo Valente, que con-
corda que “a gestão ‘verde’ é 
uma componente relevante 
e uma ferramenta útil na 
atração de talentos, uma vez 
que são cada vez mais os que 
acreditam que a sustentabi-
lidade deve ocupar um lugar 
relevante no processo de ges-
tão das empresas.”

O código de conduta orga-
nizacional da Allianz Portugal 
inclui como obrigação a pro-
teção dos recursos naturais. 
Luís Ferreira, head of HR, 
acredita que, em particular 
para os recursos humanos, 
a importância de trabalhar 
este tema é cada vez maior, 

ral, Rui Ferreira. 
Os colaboradores deste 

aquário de acesso público 
são encorajados a descobrir 
novas oportunidades nas 
suas funções, para ajudar a 
criar processos mais susten-
táveis. Como recompensa, 
há prémios para as melhores 
propostas, e noutros casos 
os profissionais podem reali-
zar o carregamento dos seus 
veículos elétricos gratuita-
mente nas instalações da or-
ganização. De acordo com o 
responsável, “o grau de com-
promisso com as políticas de 
sustentabilidade é analisado 
nos planos anuais de desen-
volvimento profissional de 
todos os colaboradores”, e o 
Relatório Anual de Sustenta-
bilidade é partilhado com to-

não só porque os colaborado-
res o valorizam cada vez mais 
- influenciando assim os seus 
níveis de motivação e satis-
fação -, mas também porque 
esta é hoje uma boa ferra-
menta de atração de profis-
sionais. “Hoje em dia, os 
candidatos a emprego reve-
lam uma curiosidade e uma 
preocupação sobre estes te-
mas muito significativa, e sa-
berem que a Allianz Portugal 
é uma empresa empenhada 
nessa questão não deixa de 
ser um fator de atratividade”. 

Recrutar pessoas com “mentalidade 
ecológica”
Uma gestão de recursos hu-
manos “verde” pode começar 
mesmo antes da entrada de 
novos colaboradores na em-
presa, nomeadamente, du-
rante o processo de projetar 
ou aprovar, juntamente com 
outros departamentos, des-
crições de funções para os re-
cém-chegados. 

É o que acontece no Sea Life 
Porto, que tem procurado re-
duzir o seu impacto no meio 
ambiente com ações claras 
e mensuráveis. “Uma das 

primeiras preocupações do 
departamento de recursos 
humanos começa no recru-
tamento, em que procuramos 
pessoas com mentalidade 
ecológica e com um perfil 
ajustado a esta temática, de-
finindo, na descrição de fun-
ção, tarefas relacionadas com 
a nossa política de sustenta-
bilidade”, afirma o diretor-ge-

das as equipas para que todos 
conheçam o seu contributo. 

No ano passado, altura em 
que celebrou dez anos em 
Portugal, a empresa conse-
guiu mesmo tornar positiva a 
sua pegada de carbono. Foi o 
primeiro espaço a fazê-lo no 
nosso país e também o pri-
meiro do grupo a que perten-
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um dia a dia mais benéfico 
para o planeta e, consequen-
temente, a sentirem-se mais 
inspirados para partilhar e 
apoiar os clientes nessa mes-
ma descoberta. “Para todas 
as atividades e campanhas 
que desenvolvemos, temos 
sempre os nossos colabora-
dores como primeiro target 
e usamos essa oportunidade 
para reforçar mensagens e o 
envolvimento das pessoas”, 
subblinha o responsável. 

Neste momento, a organi-
zação está a preparar o lan-
çamento de uma aplicação, 
onde os colaboradores pode-
rão explorar ações e compor-
tamentos diários mais amigos 
do ambiente.

Políticas “paperless”
A tecnologia veio permitir 
que as empresas se tornem 
mais “paperless” - ou seja, 
que reduzam ao máximo o 
uso de papel - e a este nível 
os departamentos de recur-
sos humanos podem desde 
logo dar o exemplo. Creden-
ciais, currículos, contratos 
automóveis, folhas de salário 
e muitos outros documentos, 
relativos aos profissionais de 
uma organização, podem ser 
arquivados em portais e pas-
tas unicamente online.

Na Liberty Seguros, o comba-
te ao papel é uma prioridade. 
“Em média, um colaborador 
de uma empresa imprime 
mais de dez mil folhas de 
papel por ano, e uma em-
presa com 200 colaborado-
res gasta em média 60 mil 
copos descartáveis por ano, 
que acabam no lixo, após 
uma única utilização”, alerta 

volver para ter uma pegada 
ecológica positiva. No mesmo 
sentido, criou uma formação 
focada na “vida em casa mais 
sustentável”, que pretende 
ajudar os colaboradores a co-
nhecerem  comportamentos 
que podem adotar para ter 

CADA VEZ MAIS, AS ORGANIZAÇÕES 
PROCURAM TER UM IMPACTO 
POSITIVO NAS COMUNIDADES EM QUE 
ESTÃO INSERIDAS, SEJA ATRAVÉS DE 
AÇÕES PONTUAIS OU DE POLÍTICAS DE 
VOLUNTARIADO

ce a nível mundial.

Alertar para o tema
A cimenteira Cimpor tem um 
objetivo ambicioso: reduzir 
em 37% as emissões de CO2 

até 2030. Para além disso, 
pretende ainda aumentar a 
substituição de combustíveis 
fósseis por fontes alternativas 
de energia, dos atuais 30% 
para 70%. 

Dentro dos escritórios, 
tem-se procurado incentivar 
a filosofia “Go Paperless by 
using Apps, Software & e-HR”, 
refere Filipa Drumond, dire-
tora de recursos humanos da 
empresa, onde, desde 2012, 
se dedica um dia da Semana 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho a ações de 
sensibilização sobre susten-
tabilidade ambiental. “Esse 
trabalho em prol do ambiente 
é claramente uma preocupa-
ção que se estende à direção 
de recursos humanos. Enten-
demos que, para chegarmos 
ao nosso objetivo maior, pre-
cisamos que cada um de nós 
contribua ativamente no dia 
a dia com comportamentos 
sustentáveis. É essa a filosofia 
que tentamos incutir a todos, 
sem exceção, desde o início, 
quando se juntam à família 
Cimpor”, garante.

Inspirar mil milhões de 
pessoas, em todo o mundo, a 
viver uma vida em casa mais 
sustentável, até 2030, é o 
compromisso assumido pelo 
IKEA, que tem na sustentabili-
dade um pilar central do seu 
conceito de negócio. Segun-
do  Cláudio Valente, HR ma-
nager da empresa em Portu-
gal, este movimento começa 
com os colaboradores, “que 

são os melhores embaixado-
res” da cultura e dos valores 
da marca. 

Logo nos processos de in-
tegração iniciais, esta cadeia 
de retalho realiza formações 
sobre os procedimentos e 
operações que está a desen-



O CRESCENTE PAPEL 
DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA CRIAÇÃO 
DE UMA VANTAGEM 
COMPETITIVA NAS 

EMPRESAS MODERNAS TEM 
IGUALMENTE CONTRIBUÍDO 
PARA A INCORPORAÇÃO DE 

PRÁTICAS MAIS VERDES
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Beatriz Ortega, responsável 
pela área de employee expe-
rience. Para combater esta 
realidade, a seguradora de-
senvolveu uma política “sem 
papel”, procurando evitar as 
impressões, monitorizando 
as que são feitas e reduzin-
do o número de papeleiras 
nos escritórios. “Hoje em dia, 
conseguimos arquivar todos 
os nossos processos e regis-
tos digitalmente, onde ficam 
tão ou mais seguros.”

Para Catarina Tendeiro, di-
retora de recursos humanos 
da Ageas Portugal, a digitaliza-
ção é um processo exigente 
e complexo num setor que 
ainda é muito dependente 
de papel, mas acredita que a 
mudança para os novos edi-
fícios, em Lisboa e no Porto, 
tem permitido dar um salto 
quantitativo e qualitativo no 
planeamento, e posterior im-
plementação, de uma realida-
de com menos papel, menos 
impressões e sem arquivo 
físico: “O nosso processo de 
desmaterialização visa de-
senvolver novas formas de 
arquivo, garantindo não só a 
desmaterialização do papel, 
mas também a modificação e 
criação de processos internos 
que permitam a inexistência 
da circulação de papel.” A exe-
cutiva reforça que esta prática 
significa uma transformação 
profunda na relação com os 
clientes, e que é preciso inves-
tir também na formação dos 
colaboradores para abraça-
rem esta mudança.

Na sociedade de advogados 
Vieira de Almeida (VdA), os postos 
de impressão foram centrali-
zados para um maior contro-

Tema de Capa

COMO TORNAR OS RH MAIS “VERDES”?
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
• Incluir nas mensagens de recrutamento critérios de 
comportamento e compromisso ambiental 
• Acrescentar uma pontuação verde à grelha geral de 
pontuações dos candidatos
• Selecionar os candidatos que revelam consciência 
ambiental

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
• Destacar as preocupações ambientais da empresa e as 
ações ecológicas em curso durante o onboarding 
• Ter em conta as questões ambientais aquando do 
diagnóstico de necessidades de formação 
• Disponibilizar online todos os materiais de formação 
para reduzir o uso do papel

GESTÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
• Incorporar objetivos e metas de gestão ambiental no 
sistema de avaliação de desempenho da empresa

SISTEMA DE REMUNERAÇÃO E RECOMPENSAS
• Oferecer recompensas monetárias ou outras com base  
no alcance das metas ambientais

EMPOWERMENT E PARTICIPAÇÃO
• Organizar workshops e fóruns para melhorar a cons-
ciência e o comportamento ambientais

GESTÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL
• Incentivar o envolvimento dos líderes nas atividades 
ecológicas da empresa 
• Incluir nas declarações de visão e missão organizacio-
nais a preocupação ambiental

INCENTIVAR PRÁTICAS VERDES ENTRE OS COLABORADORES
• Promover a redução das emissões de carbono através 
de políticas de mobilidade verde
• Apelar à redução do desperdício de plástico, papel, 
água e energia elétrica

lo e cuidado nos gastos que 
eram feitos mensalmente no 
escritório. José Sintra, coor-
denador de people strategy, 
partilha que nesta empresa 
“cada colaborador recebe um 
relatório mensal, no qual pode 
observar o seu consumo de 
papel e a emissão de CO2 as-
sociada a essas impressões”. 

Com a mudança de escri-
tório que ocorreu no final do 
ano de 2017, a VdA fez um 
investimento significativo no 
Projeto Verde, que há mais 
de dez anos acompanha es-
tes temas na empresa, com 
o principal objetivo de mo-
bilizar toda a organização e 
gerar alterações de compor-
tamentos nos colaboradores, 
minimizando o impacto e a 
pegada ambiental da opera-
ção da firma. Aqui, todos os 
processos de recursos huma-
nos já são feitos através de 
uma base tecnológica, desde 

o recrutamento e seleção à 
avaliação de desempenho.

Já no IKEA, a centralização 
das áreas de recrutamen-
to, planificação de horários, 
gestão de tempo e suporte ao 
processamento salarial, por 
exemplo, permitiu reduzir 
cerca de 90% do papel utiliza-

do e tornar os processos mais 
eficientes. “Estamos também 
a transformar a nossa oferta 
de formações numa oferta 
mais digital, seja em formato 
de apresentação, vídeos, ou 
até mesmo a transformação 
de algumas formações em vi-
deoconferências, onde conse-
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guimos rentabilizar o tempo e 
os recursos para este tipo de 
ações”, nota Cláudio Valente.

Mobilidade verde
Para ajudar a construir uma 
empresa sustentável, é crucial 
promover eco-colaboradores 
que agreguem valor aos pro-
dutos e serviços da organiza-
ção com a utilização eficiente 
dos recursos financeiros, hu-
manos e naturais existentes. 

No que diz respeito à mo-
bilidade, os RH podem criar 
estratégias para incentivar a 
redução de emissões de car-
bono, através de políticas de 
partilha de carros, da atribui-
ção de passes gratuitos ou 
com descontos, ou até da pro-
moção de deslocações a pé 
ou de bicicleta. Também po-
líticas de teletrabalho, como 
bem vimos durante o período 
de confinamento, podem con-
tribuir para diminuir a pegada 
ambiental dos profissionais, 
com a redução das movimen-
tações diárias para o trabalho.

José Sintra conta que na 

VdA, “através dos RH, é dispo-
nibilizado aos colaboradores 
a possibilidade de optarem 
por benefícios de mobilida-
de mais sustentáveis, como 
scooters elétricas, lugares de 
estacionamento preparados 
para carros elétricos, ou a 
simples opção de requisitar 
uma bicicleta para transporte 
individual durante a hora de 
almoço”.

Um espaço de carpooling na 
intranet do grupo é a aposta 
da Ageas Portugal. Esta inicia-
tiva, que permite combinar 
a partilha de viagens entre 
profissionais ao serviço da 
empresa, é, simultaneamente, 
“um importante elo agregador, 
não só pela dispersão geográ-
fica entre os seis edifícios de 
Lisboa e Porto, bem como pela 

possibilidade de networking 
e fortalecimento das relações 
interpessoais”, acredita a DRH.

No caso da Liberty Seguros, 
existe mesmo uma recom-
pensa monetária para quem 
for de bicicleta para o traba-
lho. Desde setembro do ano 
passado que a companhia 
paga 0,37€ por cada quiló-
metro percorrido desta forma 
pelos colaboradores entre 
casa e o escritório.

Criar um impacto positivo  
na sociedade
Cada vez mais, as organiza-
ções procuram ter um impac-
to positivo nas comunidades 
em que estão inseridas, seja 
através de ações pontuais ou 
de políticas de voluntariado, 
de cariz ecológico ou social. 

Na L’Oréal Portugal, é organi-
zado todos os anos o “Citizen 
Day”, um dia em que os pro-
fissionais da empresa dedi-
cam horas de voluntariado 
para ajudar uma causa social 
ou ambiental. “O ano passa-
do, por exemplo, juntámo-nos 
à Ocean Alive para limpar 
lixo nas praias do estuário do 
Sado, tendo sido recolhidos 
850 quilos de resíduos, que 
foram depois encaminhados 
para serem corretamente tra-
tados”, refere Clara Trindade.

Na Blip, são oferecidos dois 
dias de responsabilidade so-
cial por ano a todos os colabo-

radores, os quais podem ser 
utilizados em atividades de 
cariz ambiental, mas não só.

A promoção de programas 
de voluntariado, nas diferen-
tes áreas geográficas onde 
está presente, é já uma prática 
bastante consolidada na Galp. 
No ano passado, só nas áreas 
de educação e energia foram 
feitas quase três mil horas de 
voluntariado. “É fundamen-
tal dar às nossas equipas a 
oportunidade de participar 
em iniciativas alinhadas com 
os eixos estratégicos de inves-
timento na comunidade da 
empresa e da sua Fundação”, 
defende Sandra Aparício, da 
Fundação Galp e responsável 
de Responsabilidade Social e 
Corporativa da petrolífera. 

São vários os casos de 
projetos de sucesso, entre 
os quais o Movimento Terra 
da Esperança, em que, com 
o apoio de mais de seis mil 
voluntários Galp, a empresa 
plantou cerca de 285 mil ár-
vores, o que representa mais 
de 11 mil horas de volunta-
riado de colaboradores – o 
equivalente a sete pessoas em 
permanência o ano inteiro. “É 
fundamental dar aos nossos 
colaboradores a oportunidade 
de fazerem a diferença, con-
tribuindo com o seu talento e 
competências”, diz a respon-
sável, acrescentando que as 
verdadeiras mudanças têm de 
vir de dentro. “Sentimos que 
desta forma podemos influen-
ciar positivamente os nossos 
consumidores e parceiros a 
contribuir para um mundo 
mais sustentável. “Acredita-
mos neste efeito ‘borboleta’ 
que extravasa os limites da 
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Flávia Brito 
RHmagazineEntrevista

L
íder em transporte expresso inter-
nacional, a DHL Express Portugal 
manteve-se a trabalhar pratica-
mente a 100% durante o período 
mais crítico e incerto da pandemia, 
com cerca de 300 operacionais no 
terreno e outros 200 em teletraba-

lho. Paralelamente aos desafios do momento, a empresa 
do grupo Deutsche Post DHL prepara-se para reforçar 
a operação no nosso país, com um investimento de 50 
milhões de euros. Em entrevista à RHmagazine, José An-
tónio Reis, diretor-geral da organização, fala-nos de uma 
empresa que está a ser gerida “de uma forma alargada”, 
com a participação ativa dos seus cerca de 500 colabo-
radores. Explica ainda o que aquele investimento vai 
significar ao nível dos recursos humanos em Portugal e 
da importância do mesmo para o alcance dos objetivos 
“verdes” a que a organização a nível mundial se propôs.

FB Com cerca de 500 colaboradores, 
como é que se prepararam para en-
frentar esta crise pandémica?
JAR O nosso propósito e os 
nossos valores enquanto em-
presa levam-nos a colocar o 
bem-estar e a segurança das 
pessoas sempre em primeiro 
lugar, por isso, no que diz res-
peito à proteção dos nossos 
membros, implementámos 
desde a primeira hora um re-
gime alargado de smart work 
e também um vasto conjunto 
de medidas de proteção efe-
tiva das equipas que se man-
tiveram a operar no terreno. 
Tudo isso minimizou os riscos 

“AS PESSOAS  
SENTEM QUE NA 
EMPRESA TÊM  
UMA RELAÇÃO  
«WIN-WIN»” 
JOSÉ ANTÓNIO REIS,  
DIRETOR-GERAL DA DHL EXPRESS PORTUGAL

de infeção na prestação do 
serviço, e até agora não temos 
ainda registos de infeções, o 
que gostaríamos de manter.
 
Como procuram acompanhar os 
profissionais e perceber como es-
tavam a vivenciar este período? 
Durante este período refor-
çámos ainda mais a proximi-
dade com as pessoas, desde 
ações para o reforço da moti-
vação - como mensagens para 
transmitir confiança e vídeos 
de agradecimento à linha da 
frente, feitos tanto pelas che-
fias como pelos colegas em 
teletrabalho - a frequentes 
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“ESTES 
INVESTIMENTOS 
VÃO CLARAMENTE 
CRIAR MAIS 
EMPREGO E VÃO 
CRIAR TAMBÉM 
MAIS EMPREGO 
QUALIFICADO”

reuniões virtuais de equipas, 
com desafios para descontrair 
e motivar.
Uma das práticas que temos 
há muito tempo são as reu-
niões one-to-one das chefias 
com cada um dos elementos 
da equipa. Nestas reuniões, 
com a relação de proximi-
dade e empatia criadas, as 
pessoas têm oportunidade 
de partilhar as suas preocu-
pações e conseguimos, de 
alguma forma, aperceber-nos 

se existe alguma situação que 
nos deva preocupar, como a 
saúde mental ou emocional. 
Aqui também são fundamen-
tais algumas ferramentas 
que passámos às chefias no 
nosso programa de desenvol-
vimento cultural. Nós temos 
um programa muito robusto 
que denominamos de CIS, por 
exemplo, no âmbito do coa-
ching ou do treino da atenção 
plena, que tem sido muito útil 
nessa fase. 

Mais especificamente em 
relação àquilo que é o trabalho 
dos recursos humanos no dia a 
dia, nesta crise, o departamen-
to de RH com a sua expertise, 
nomeadamente, nas áreas de 

saúde, segurança e gestão de 
crise, acabou por ter um papel 
fundamental. Tem sido espe-
cialmente importante na coor-
denação de toda a informação, 
na definição de procedimen-
tos e organização dos próprios 
recursos, principalmente ao 
nível da saúde e segurança.

Também a comunicação 
interna é uma comunicação 
oportuna e transparente e 
acaba por ter um papel muito 
importante, porque gera uma 
confiança adicional. Nós tive-
mos, desde o início o cuidado 
de sermos completamente 
transparentes em relação aos 
riscos desta pandemia, por 
isso, as pessoas que continua-
ram a trabalhar nas instala-
ções da empresa, sobretudo, 
as da linha da frente, estavam 
bastante cientes dos riscos, 
sem prejuízo da DHL ter feito 
tudo o que estava ao seu al-
cance para minimizar ao má-
ximo essa exposição.

Apesar da pandemia, esperam re-
gistar um crescimento de 11% nos 
negócios em Portugal este ano, 
depois do crescimento de 8% no 
primeiro trimestre. Ao nível de re-
cursos humanos houve alguma al-
teração na força de trabalho?
A nossa lógica de negócio 
assenta no pressuposto do 
crescimento, por isso, tudo 
fazemos para crescer. Desde 
muito cedo, porque percebe-
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mos que iríamos conseguir 
dar a volta por cima, nunca 
alguma vez equacionamos 
em dispensar ou despedir 
pessoas. Este ano mantive-
mos os aumentos salariais 
que tínhamos previstos para 
2020. Não recuámos mini-
mamente em relação a isso, 
mantivemos tudo aquilo 
que tínhamos previsto em 
termos de condições e au-
mentos salariais e, daqui 
até ao final do ano, a nossa 
previsão é que continuemos 
a recrutar pessoas porque 
continuamos a crescer. 

A DHL Express foi distinguida como 
uma das melhores empresas para 
trabalhar. Obviamente que outros 
fatores influenciaram, mas que im-
pacto é que esta “boa relação” entre 
a organização e os colaboradores 
pode ter contribuído positivamente 
para conseguirem “dar a volta por 
cima” neste contexto de crise?
Na Express, investimos mui-
to na relação com as pessoas. 
O investimento que fazemos 
nessa relação passa por, por 
um lado, darmos horizonte 
às pessoas, e quando digo 
horizonte é: nós oferecemos 
perspetivas de carreiras. Por 
outro lado, envolvemos as 
pessoas na gestão da em-
presa e as pessoas, ao serem 
envolvidas na gestão da em-
presa, como é evidente, ficam 
muito mais cometidas com 
aquilo que são os nossos ob-
jetivos. E tudo isso tem sido 
um trabalho que temos vindo 
a fazer ao longo destes últi-
mos anos e que tem mostra-
do bons resultados. 

Ainda sobre este ponto, o 
Great Place to Work lançou 

uma pesquisa às empresas 
que foram reconhecidas, para 
auscultar as pessoas sobre a 
forma como as empresas ge-
riram toda esta situação da 
pandemia. E aquilo que posso 
dizer é que os resultados obti-
dos foram extraordinários. As 
pessoas reconheceram lite-
ralmente que a gestão da em-
presa as colocou em primeiro 
lugar, que a segurança das 
pessoas foi colocada desde 
muito cedo em primeiro lugar. 
E tudo isto, como é evidente, 
se traduz de forma muito po-
sitiva no dia a dia. As pessoas 
sentem que na empresa tem 
uma relação “win-win”, que 
a empresa reconhece, que a 
empresa as protege, no bom 
sentido da palavra, e que lhes 
dá perspetivas de carreira, 

que está permanentemente a 
olhar e a ver se pode melho-
rar as suas condições, ou seja, 
julgo que a DHL Express é de 
facto uma boa empresa para 
se trabalhar. 

Quando diz que tentam ao máximo 
que as pessoas estejam envolvidas 
na gestão, de que forma é que pro-
curam, na prática, fazê-lo?
Nós promovemos muito as 
reuniões alargadas sobre 
aquilo que é o andamento do 
negócio, e isso pode incluir 
pessoas de diferentes áreas e 
também de diferentes níveis, 

"As pessoas reconheceram literalmente 
que a gestão da empresa as colocou 

em primeiro lugar"

Entrevista



“NÓS TEMOS UMA REUNIÃO MENSAL DE 
BUSINESS DEVELOPMENT ONDE ESTÃO 
VÁRIAS PESSOAS QUE NÃO FAZEM PARTE 
DA NOSSA ESTRUTURA DE DIREÇÃO E 
QUE CONTRIBUEM COM IDEIAS QUE  
NÓS ACOLHEMOS”

porque, desde muito cedo, 
percebemos que há opiniões 
que são de facto conhecedo-
ras, ou muito conhecedoras, 
do nosso negócio. 

Nós temos uma reunião 
mensal de business develop-
ment onde estão várias pes-
soas que não fazem parte da 
nossa estrutura de direção e 
que contribuem com ideias 
que nós acolhemos. Julgo 

que aí é uma forma de as 
pessoas participarem ativa-
mente naquilo que é a gestão 
da empresa. 

Temos um programa que 
nós denominamos “Eureka”, 
que é um género de idea ma-
nagement, em que as pessoas 
podem contribuir com ideias e 
são reconhecidas pelas ideias 
que apresentam. Temos re-
uniões alargadas de quadros 

de supervisão para conhecer 
aquilo que as pessoas pensam 
sobre a forma como nós esta-
mos a conduzir o negócio, para 
saber o que é que podemos 
fazer mais para além daquilo 
que já é feito, quer em relação 
ao negócio propriamente dito, 
quer em relação àquilo que às 
pessoas diz mais respeito.

O retorno desse envolvimento é de-
pois a motivação e a dedicação dos 
profissionais...
Sim, o nosso Employee Opi-
nion Survey, o questionário 
que fazemos todos os anos às 
nossas pessoas, apontam no 
sentido de estarmos a gerir a 
empresa de uma forma alar-
gada, onde as pessoas podem 
participar ativamente, e isso 
acaba por resultar em as pes-
soas sentirem que são uma 

parte importante da empresa. 
As pessoas têm orgulho em 
trabalhar para a DHL, porque 
se sentem parte desta família.

Que ensinamentos é que tirou en-
quanto gestor e diretor geral da 
DHL deste período de pandemia que 
agora vivemos?
As relações humanas mos-
traram-se ainda mais impor-
tantes. Todos nós estivemos 
a trabalhar desde casa e sa-
bemos da falta que nos fez 
essa relação humana. Por 
isso, quando isto voltar a uma 
certa normalidade, aquilo que 
temos de fazer é continuar a 
investir nesta relação próxima 
com as pessoas. 
Na parte que me toca é isso 
que vou fazer, quer com as 
nossas pessoas, quer também 
com os nossos clientes. Nós 
enquanto seres humanos te-
mos de investir nas relações. 
É por isso que, do meu ponto 
de vista, andamos a estabe-
lecer e a fomentar ter boas 
relações. Acho que a pande-
mia nos veio de alguma forma 
alertar para a importância 
disso mesmo.

A empresa vai investir cerca de 50 
milhões de euros em Portugal. O 
que é que isto vai significar ao nível 
da contratação de profissionais?
A DHL Express atua no mer-
cado pela diferenciação e, 
quando digo diferenciação, 
é pela qualidade de serviço 
que nós oferecemos aos nos-
sos clientes. Para que isso 
possa continuar a acontecer, 
é necessário ter um pipeline 
de investimento, e nós temos 
um pipeline de investimento 
para os próximos três anos 
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para Portugal de cerca de 50 
milhões de euros, que passa 
pela construção de uma pla-
taforma dentro do perímetro 
do Aeroporto de Lisboa, passa 
também pela expansão das 
nossas instalações dentro do 
Aeroporto Sá Carneiro, no 
Porto, e também pela remo-
delação de algumas outras 
infraestruturas que temos, 
por exemplo, em Leiria, e ain-
da pela abertura de lojas pró-
prias. Tudo isto é, por um lado, 
para podermos continuar a 
crescer, para podermos con-
tinuar a oferecer qualidade de 
serviço diferenciadora e, por 
outro lado, também porque 
nós temos uma responsabili-
dade com a comunidade onde 
estamos inseridos. Sem estes 
investimentos, nós não con-
seguimos cumprir com aquilo 
que é um dos nossos objetivos 
até 2050, que é ter zero emis-
sões de carbono. 

Estes investimentos vão 
claramente criar mais em-
prego e vão criar também 
mais emprego qualificado. 
Nós estamos em permanente 
contacto e temos parceiras 
com as universidades. Para 
concluir e para responder 
de uma forma mais objetiva, 
sim, o objetivo é empregar, 
continuar a empregar, em-
pregar mão-de-obra qualifi-
cada e não só, porque nós já 
somos um grande emprega-
dor em Portugal. Nós não nos 
podemos esquecer de que 
o tecido empresarial portu-
guês é composto por peque-
nas e médias empresas, que 
correspondem a cerca de 
99%. Apenas 1% são gran-
des empresas, percentagem 

essa onde a DHL Express se 
inclui, por isso, nós já somos 
um grande empregador e 
claro que toda esta lógica de 
crescimento tem na base a 
contratação de mais pessoas.

Nesta edição da revista, falamos do 
papel que as empresas, e mais es-
pecificamente os recursos humanos 
,podem ter na promoção de práticas 
sustentáveis junto dos colaborado-
res. Como é que têm envolvido os 
vossos colaboradores na vossa es-
tratégia de sustentabilidade?
O nosso lema "Living Responsa-
bility" é a expressão do nosso 
forte compromisso em for-
necer valor às comunidades 
onde operamos. Em todos os 
projetos de responsabilidade 
social em que participamos, 
os nossos membros são uma 
peça-chave, devido ao seu 

envolvimento e compromis-
so constantes. Todos os anos 
desenvolvemos projetos que 
têm como objetivo melhorar 
as competências, oportunida-
des educacionais e emprega-
bilidade dos jovens; proteger 
o ambiente através da plan-
tação de árvores ou da lim-
peza de praias, rios e flores-
tas; reduzir o uso de plástico 
descartável; melhorar a efi-

“AS PESSOAS TÊM 
ORGULHO EM 
TRABALHAR PARA 
A DHL, PORQUE  
SE SENTEM PARTE 
DESTA FAMÍLIA”

ciência carbónica nas nossas 
instalações e equipamentos; 
e prestar ajuda humanitária e 
apoio a populações desfavore-
cidas, através do apoio a IPSS 
ou através da nossa equipa de 
resposta a catástrofes (DRT). 
Como exemplo recente temos 
o caso de Moçambique, quan-
do a DRT foi para o local apoiar 
durante várias semanas, após 
a passagem do ciclone Idai.

Através das iniciativas 
de responsabilidade social 
conseguimos inspirar os 
nossos membros e mobili-
zá-los para diversos projetos 
e iniciativas de voluntariado 
promovidos pela empresa, 
nos quais a adesão é bastan-
te significativa. Nos últimos 
três anos registámos cerca 
de 200 participações por ano  
em iniciativas.

Entrevista
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Ao dinamizar um conjunto 
diverso de ações de respon-
sabilidade social, acabamos 
por descobrir novos talentos 
das nossas pessoas, por ve-
zes ocultos ou não demons-
tráveis na sua função direta, 
permitindo deste modo de-
senvolver essas capacidades, 
mobilizando-os para o desejo 
de realização pessoal através 
destas iniciativas.

Acreditamos que com isto 
ajudamos a melhorar cons-
ciências e valores individuais 
intrínsecos, constituindo isso 
também uma mais-valia para 
a própria organização e para 
toda a família DHL.

Falou na missão de atingir zero emis-
sões de carbono até 2050. Que me-
didas vão contribuir para alcançar  
esta meta? 
O nosso propósito, como 
empresa líder em transpor-
te expresso internacional, é 
ligar pessoas e melhorar vi-
das. Devido à dimensão e al-
cance global do nosso grupo 
– e a sua importância para o 
comércio global – sentimos 
que temos uma responsabi-
lidade especial para com as 
nossas pessoas, para com a 
sociedade e o ambiente. A 
nossa estratégia GoGreen é 
uma expressão deste forte 
sentido de responsabilidade 
e tem como principal objetivo 
reduzir ou evitar as emissões 
de gases com efeito de estufa 
e poluentes atmosféricos.

O grupo Deutsche Post DHL 
pretende atingir zero emis-
sões em 2050. Para o alcan-
ce deste compromisso foram 
definidos quatro objetivos 
estratégicos intermédios, a 
atingir já até 2025, para mo-
nitorizar o progresso da nos-
sa “Missão 2050: Zero Emis-
sões”. Primeiro, melhorar a 
eficiência carbónica em 50% 
face a 2007, por forma a con-

tribuir para a ambição global 
de limitar o aquecimento glo-
bal abaixo de 2ºC. Segundo, 
melhorar a qualidade de vida 
nas comunidades, assegu-
rando que 70% da atividade 
PU&Del (recolha e entrega de 
encomendas e documentos) 
é realizada por frota própria 
com soluções isentas de car-
bono. Terceiro, mais de 50% 
das vendas vão incluir solu-
ções ecológicas que tornam 
a cadeia logística dos clien-
tes mais “verde” – o produto 
GoGreen. E por fim, 80% dos 
membros DHL vão ser espe-
cialistas internacionais em 
GoGreen e serão envolvidos 
nas atividades ambientais 
da DHL, nomeadamente a 
plantar um milhão de árvores  
por ano.

Reinventar a logística para 
se tornar neutra em emissões 
nas próximas três décadas é 
claramente um enorme de-
safio. Mas estamos otimistas 
de que podemos alcançar 
este objetivo, com a ajuda das 
novas tecnologias, a dedica-
ção e experiência dos nossos 
membros e através da colabo-
ração com os nossos clientes  
e parceiros. 

Saiba mais em inforh.pt
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Ao longo dos últimos anos, o 
departamento de recursos humanos 
deixou de ser uma área estritamente 
burocrática, para assumir uma 
posição estratégica nas empresas.

ntender o que é automação de pro-
cessos tornou-se essencial para 
que a área de RH alcançasse a ex-
celência. A tecnologia veio facilitar 
o trabalho destes profissionais, di-
minuindo o tempo de execução das 
tarefas, minimizando a incidência 

de erros e trazendo uma visão mais ampla sobre o fluxo 
de trabalho.

Admissão e demissão, gestão de assiduidade e pagamen-
tos são alguns exemplos de processos automatizados pelas 

E

AUTOMATIZAÇÃO  
DE PROCESSOS RH

tantes. Um dos principais 
benefícios da automação é a 
possibilidade de oferecer ra-
pidez na execução de tarefas 
muitas vezes burocráticas e 
rotineiras, dando à organiza-
ção um maior controlo sobre 
os processos e uma maior fa-
cilidade para acompanhar a 
execução das tarefas.

2. Menor incidência de erros
Quando o processo é manual 
e repetitivo, a perda de con-
centração é recorrente, pro-
porcionando falhas. Esses 
erros causam perda de tem-
po, produtividade e, conse-

empresas. Com a ajuda dos 
softwares de gestão, os pro-
fissionais da área diminuíram 
possíveis erros, mais frequen-
tes nos processos manuais, e 
ganharam tempo para se de-
dicarem a outras prioridades 
da área, como estratégias de 
bem-estar dos colaboradores, 
retenção de talento ou emplo-
yer branding.

VANTAGENS DA AUTOMAÇÃO DE 
PROCESSOS DE RH
1. Otimização de tempo
Quando falamos em automa-
ção de processos, o tempo é 
um dos pontos mais impor-
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COM A AJUDA 
DOS SOFTWARES 
DE GESTÃO, OS 
RH DIMINUÍRAM 
ERROS E 
GANHARAM 
TEMPO PARA 
SE DEDICAREM 
A OUTRAS 
PRIORIDADES  
DA ÁREA

quentemente, dinheiro para 
a organização. Um sistema 
automatizado oferece maior 
amplitude e controlo de ges-
tão, facilitando principal-
mente tarefas consideradas 
repetitivas.

3. Facilidade na análise de dados
As ferramentas tecnológi-
cas de automação permitem 
um acesso mais facilitado 
às informações, agilizando 
também a partilha de dados. 
Estes softwares reúnem as 
informações num só lugar, 
tornando o trabalho de análi-
se mais fácil.

4. Redirecionamento dos esforços 
da equipa
Com a ampliação da abran-
gência de gestão sobre as ta-
refas, os líderes ganham mais 
controlo sobre a equipa, fi-
cando capacitados para redi-
recionar esforços, conforme 
os dados oferecidos por estas 
ferramentas.

5. Melhoria da comunicação
O bom diálogo é crucial para 
o alinhamento das equipas, 
assim como para o alcance 
das metas e objetivos das em-
presas. Porém, muitas vezes, 
faltam canais apropriados à 
comunicação entre RH e fun-
cionários. Ora, a automação 
vem facilitar a comunicação, 
pois permite que relatórios, 
documentos e avisos sejam 
disparados de forma automá-
tica através de softwares.

EXEMPLOS DE PROCESSOS  
DE RH QUE PODEM  
(E	DEVEM) SER AUTOMATIZADOS
1. GESTÃO DE ASSIDUIDADE 
O controlo sobre a assiduidade pode dar à empresa uma maior exa-
tidão sobre as horas trabalhadas, atrasos e ausências dos colabo-
radores, possibilitando fazer uma melhor gestão das equipas. Ao se 
automatizar este processo, o cálculo das horas trabalhadas torna-se 
mais preciso. Além disso, este pode ser um apoio em possíveis pro-
cessos laborais e judiciais. 

2. RECIBO DE VENCIMENTO
O recibo de vencimento e respetiva distribuição é um dos processos 
mais trabalhosos e burocráticos para os RH. Simultaneamente, as re-
gras, taxas e impostos que devem ser calculados abrem espaço para 
erros manuais. Por isso, muitas empresas optaram por automatizar 
este processo, evitando erros e poupando tempo.

3. DADOS DOS COLABORADORES
Todas	as	 empresas	 têm	a	necessidade	de	arquivar	 uma	 infinidade	
de dados dos colaboradores e clientes. Atualmente existem inúmeras 
possibilidades	seguras	e	eficazes	que	facilitam	o	arquivo	de	dados,	
como Dropbox, Google Drive e muitos outros. 
Estas ferramentas facilitam o acesso a informações mais antigas e 
que	dificilmente	seriam	encontradas	nos	arquivos	físicos	da	empresa,	
ou se fossem, requereriam muito tempo de pesquisa e procura. Com a 
automação, arquivos antigos podem ser facilmente encontrados em 
apenas alguns cliques, oferecendo assim maior facilidade e rapidez 
nas buscas, além de segurança no arquivo de dados importantes.

4. PROCESSOS DE RECRUTAMENTO
Um	dos	maiores	desafios	da	área	é	realizar	contratações	assertivas,	
ocupando posições da empresa com pessoas competentes e que 
sejam	 eficazes	 no	 desempenho	 das	 suas	 funções.	 Além	 de	 gerar	
gastos, um colaborador mal posicionado pode prejudicar todo o fun-
cionamento de uma organização. Ora, a automatização de etapas do 
processo seletivo traz agilidade e benefícios no direcionamento das 
vagas. Além disso, com o uso da tecnologia, é possível disponibilizar 
equipamentos e informações para os recém-contratados assim que 
são contratados.
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Presente em Portugal há mais de 
duas décadas, a EasyVista passou 
a gerir processos da área de RH há 
cerca de 8 anos. Paulo Magalhães, 
vice-presidente da EasyVista para 
o Sul da Europa, fala-nos da aposta 
feita nesta área.

Até 2012, os processos geridos pela EasyVista eram apenas da 
área de TI, mas a partir dessa altura passaram também a de-
senvolver processos na área de RH. Como surgiu essa oferta?
Na verdade, nessa altura foram essencialmente 

os nossos clientes que nos desafiaram a alargar o âmbito 
de utilização da sua ferramenta a partir da área de TI. A 
partir de um conjunto de pressupostos na gestão de ser-
viço, a verdade é que o alargamento a outras áreas que 
prestam serviços dentro da organização passa essen-
cialmente por adicionar novos catálogos de serviço, bem 
como os respetivos processos associados.
 
Depararam-se com necessidades de otimização no mercado de RH 
a que era preciso dar resposta?
Enquanto a prestação de serviços de TI nas organizações 
normalmente só é disponibilizada a um número mais li-
mitado de funcionários, despendendo da área de atuação 
da organização, a prestação dos serviços de recursos hu-
manos é prestada sem exceção a todos os funcionários 
da organização. Neste caso, e ao contrário do departa-
mento de TI, encontramos sem dúvida processos menos 
digitalizados e a necessitar de melhoria na eficiência e 
controlo.

Quais são as soluções que disponi-
bilizam para esta área?
O EasyVista hoje é uma ferra-
menta geral para enterprise 
service management, que fa-
cilmente suporta a prestação 
de serviços de várias áreas das 
organizações aos seus funcio-
nários, bem como clientes. As 
componentes de workflow e 
de self help são as que mais se 
destacam e valor acrescentam 
aos processos e serviços.  
 
Este software vem substituir a ne-
cessidade de existirem determina-
das funções?
A otimização de processo 
passa hoje por dois vetores 
essenciais, autonomia e auto-
matização. A autonomia está 
muito ligada à necessidade 
e habilidade das novas gera-
ções para encontrarem a so-
lução para as suas necessida-
des, principalmente quando 
disponíveis digitalmente, mas 
também para o facto de se po-
der oferecer um compromis-
so mais fiável, bem como por 
uma questão de confiança, o 
que para estas gerações tem 
forte relevância e expectativa.

 
Para que organizações esta solução 
faz mais sentido? 
Quanto mais serviços e proces-
sos são prestados, maior a ne-
cessidade de ganhar eficiência 
e controlo, por isso, as médias 
e grandes organizações são 
as que no imediato conse-
guem ter um maior retorno  
do investimento.
 
É possível medir o retorno do in-
vestimento realizado neste tipo de 
softwares?
O aumento da eficiência 
e qualidade são dois pon-
tos onde imediatamente se 
sente o retorno do investi-
mento, mas também onde é 
mais difícil quantificar esse 
mesmo retorno. Normal-
mente, começamos por ten-
tar automatizar o “top 3” de 
serviços prestados ou casos 
solicitados e, neste caso em 
particular, é possível quan-
tificar esse número, que 
multiplicado por um valor 
acordado entre as partes, 
consegue quantificar o ROI 
direto do investimento e que 
normalmente está abaixo  
de um ano. 

"COMPONENTES 
DE WORKFLOW  
E DE SELF HELP  
SÃO AS QUE MAIS  
SE DESTACAM"
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AUnitel T+ é uma operadora de telecomunica-
ções em Cabo Verde, que tem como prioridade 
dar continuidade à transformação digital na 
área de RH.

A empresa conta com a ajuda da solução Upstanding 
na gestão de desenvolvimento do talento. Para conhe-
cer melhor a estratégia adotada pela organização, a 
RHmagazine falou com Ricardina Andrade, diretora 
de transformação organizacional.

Que processos de RH têm automatizados na vossa empresa? E por-
que decidiram fazê-lo?
A decisão de automatização dos processos de RH na nossa 
empresa tem na sua base o que, na altura, foi considerado 
um grande problema. Havia um foco excessivo na execu-
ção de tarefas rotineiras, relegando para plano secundário o 
que era estratégico. A automatização permitiu-nos inverter 
esta situação, com a tecnologia a ocupar-se do operacional 
e os profissionais de RH e as lideranças a focarem-se naqui-
lo que é decisivo. Isto permitiu-nos desenvolver um modelo 
de gestão de recursos humanos mais estratégico e focado 
na gestão das competências e do talento.

Atualmente, temos a maioria dos processos automati-
zados, como o processamento salarial e responsabilidades 
legais associadas, gestão contratual, admissão de colabora-
dores, gestão de férias, desvinculação, mobilidade interna, 
entre outros.

Em maio lançámos o nosso Portal do Colaborador, que 
permitiu diminuir a distância entre os colaboradores dis-
persos pelas nove ilhas habitadas de Cabo verde. O colabo-
rador tem acesso às suas informações individuais e realiza 
operações e solicitações de RH, como pedidos de férias e 
ausências, entre outros, de maneira mais eficaz e sem a ne-
cessidade de enviar e-mails.

Fica disponível um manancial de informações e de do-
cumentos, como o modelo de gestão de competências, os 
descritivos funcionais, o sistema de gestão de desempenho 
e o sistema de gestão da formação, além de ser um canal 

de excelência para a comuni-
cação interna.

De forma essa automatização vos 
tem trazido mais-valias?
A transformação digital na 
área de gestão de recursos hu-
manos é, em nossa opinião, a 
forma mais adequada de unir 
pessoas, processos e tecnolo-
gia para se alcançar os objeti-
vos organizacionais. Uma vez 
que implementamos o sistema 
na empresa há relativamen-
te pouco tempo, acreditamos 
que maiores impactos estão 
por vir. Entretanto, já se pode 
claramente sentir o impacto 
da automatização na agilidade 
das nossas respostas, na redu-
ção dos erros cometidos, mas 
também na maior disponibili-
dade da equipa para se dedicar 
aos temas estratégicos funda-
mentais para a realização dos 
negócios da UNITEL T+.

A nível do departamento 
dos RH, são imensos os im-
pactos nas rotinas, otimização 
do tempo e na incidência de 
retrabalho e de erros e, prin-
cipalmente, na visão mais 
ampla do fluxo de trabalho. 
Torna-se mais fácil o acesso 
às informações, permitindo a 
identificação de oportunida-
des de melhoria, difíceis de 
serem identificadas num pro-

cesso manual, assim como a 
disponibilização de informa-
ções em tempo real para pos-
sibilitar ajustes na execução 
de tarefas e readequação dos 
trabalhos. Há ainda a registar 
uma redução de reclamações 
internas, indicador de melho-
ria do clima na organização.

Acreditamos que a médio 
prazo terá um impacto na 
eficiência e produtividade da 
empresa, com menor tempo 
dedicado e menor preocupa-

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
PARA UNIR PESSOAS, 
PROCESSOS E TECNOLOGIA

PERMITIU-NOS 
DESENVOLVER 
UM MODELO 
DE GESTÃO 
DE RECURSOS 
HUMANOS MAIS 
ESTRATÉGICO



É claro que tudo isto en-
cerra desafios vários, como: 
a digitalização do processo 
de recrutamento e seleção, 
do nosso modelo de carreira; 
o redesenho de modelos de 
trabalho mais ajustados ao 
contexto atual, no quadro do 
processo de transformação 
organizacional em curso, ofe-
recendo a melhor experiên-
cia aos nossos colaboradores 
e agregando mais valor aos 
nossos clientes e à socieda-
de; ter um RH mais inteligen-
te, com recursos como people 
analytics, banco de dados in-
teligente e a introdução da in-
teligência artificial em alguns 
subsistemas.

ção com questões importan-
tes para a confiança do co-
laborador, passando a haver 
mais tempo para os temas 
estratégicos.

Atualmente, quais são as priorida-
des da vossa equipa de RH? 
A prioridade é darmos con-
tinuidade à transformação 
digital, consolidando os ins-
trumentos já implementa-
dos, e aproveitar os impactos 
do digital para reforçarmos 
um cunho mais estratégico à 
gestão de recursos humanos 
na UNITEL T+.
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Gerir os processos de 
Recursos Humanos

Comunicar e envolver  
os colaboradores

Identificar, recrutar e 
desenvolver talento

Gerir o desempenho e 
compensar a performance

www.upstanding-tm.com

SIMPLIFICAMOS TECNOLOGIA DE RH.

Entrevista a Ricardina Andrade, 
diretora de transformação 
organizacional da Unitel T+
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A adoção de uma solução de HDM desperta o potencial humano 
nas organizações, desenvolve e mantém talentos.

Num mercado globalizado e em constante mudança, as em-
presas são diariamente confrontadas com novos riscos e 
desafios. Nos últimos meses levantaram-se várias questões 
sobre a capacidade de as organizações lidarem com os novos 

paradigmas que subitamente se colocaram e que exigiram alterações 
na forma de trabalho de todas as empresas, colocando uma pressão 
adicional na componente dos recursos humanos. Afinal de contas, o 
capital humano continua a ser o pilar das organizações. 

A digitalização dos processos empresariais numa ótica de gestão 
integrada, antes pensada como uma opção de implementação gra-
dual e num prazo de alguns anos, passou a ser uma inevitabilidade 
a resolver no curto prazo, assumindo um lugar na linha da frente das 
necessidades empresariais.

A adoção de uma solução de HDM desperta o potencial humano 
nas organizações, desenvolve e mantém talentos, apoiando o desen-
volvimento e qualificação de líderes e sucessores, através da definição 
de planos de desenvolvimento da força de trabalho, alinhados com 
as estratégias de negócio das empresas.

O SoftExpert HDM é uma plataforma web para gestão do desen-
volvimento humano. Permite o mapeamento de competências, 
associando-as a processos de negócio ou a cargos e funções; a de-
finição planos de formação e de desenvolvimento individual, em 
sala ou online (e-learning); a avaliação de desempenho em relação 
aos objetivos, fornecendo feedback e mantendo os colaboradores 
motivados; o planeamento da sucessão e avaliação de talentos com 
a “Matrix-9-box”; o mapeamento e automatização dos principais 
processos, nomeadamente de recrutamento e seleção, registo e 
aprovação de despesas; proporcionando ainda portais de gestão e 
portais de empregados.

SIMPLIFICAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE 
PROCESSOS DE GESTÃO DOS TALENTOS

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
• Simplifica	e	automatiza	os	processos	de	gestão	dos	talentos;

• Faz a gestão de todos os gastos e recursos utilizados em formação, au-
mentando	a	eficiência	do	orçamento	para	educação	dos	profissionais;

• Permite que colaboradores, líderes e o próprio RH apliquem o seu tem-
po em atividades estratégicas;

• Permite alinhar o desenvolvimento dos colaboradores com as estraté-
gias e prioridades organizacionais;

•	Identifica	as	competências-chave	para	o	melhor	desempenho	dos	co-
laboradores em diferentes atividades e processos;

• Permite catalogar os cursos acessíveis a qualquer colaborador;

• Proporciona programas de formação aplicados a competências críti-
cas no desempenho dos colaboradores e das equipas de trabalho; 

• Motiva os colaboradores através de feedback claro e organizado, vindo 
dos seus líderes, colegas e/ou liderados;

• Mapeia e automatiza os processos de gestão de recursos humanos.

POR

EXEQ | SoftExpert 



Já disponível em formato online, neste guia encontrará os 
fornecedores e parceiros que o ajudarão a ultrapassar os desa�os 
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Durante o confinamento, várias 
empresas continuaram a recrutar 
e integrar profissionais nas suas 
equipas. Para muitas, a adaptação 
dos processos através da tecnologia 
não foi problema, mas será possível 
transmitir a cultura empresarial fora 
do ambiente “real” de trabalho?

isolamento imposto pela pandemia 
obrigou grande parte das empre-
sas a adotar o teletrabalho como 
modo de funcionamento perma-
nente. No cenário de crise e incer-
teza em que o mundo e o tecido 
empresarial mergulharam, muitas 

organizações adiaram os seus planos de recrutamento, 
mas muitas outras deram continuidade aos processos  
de contratação e acolhimento.

Tal como antes, após selecionado o candidato a preen-
cher a vaga, o processo de onboarding surge como um 
momento crítico para garantir, não só um acolhimento 

O

POR

Flávia Brito
RHmagazine

EM TEMPOS DE 
ISOLAMENTO,  
SERÁ A CULTURA 
EMPRESARIAL 
UMA REALIDADE 
OU ILUSÃO?

ONBOARDING REMOTO

eficaz do novo colaborador, 
mas também a retenção do 
mesmo. De acordo com uma 
pesquisa da Glassdoor, as 
organizações com um forte 
processo de integração me-
lhoram a retenção de novos 
contratados em 82% e a pro-
dutividade em mais de 70%. 
Um outro estudo da Digitate 
diz que os colaboradores que 
têm uma experiência nega-
tiva de integração têm duas 
vezes mais probabilidades 
de procurar outras oportuni-
dades de carreira.

 Ora, para muitas organiza-
ções, fazê-lo em modo 100% 

remoto está a ser uma novi-
dade. O lado mais processual 
e formativo não parece estar 
a ser problema para a maior 
parte das empresas, mas o 
contacto humano (ou a falta 
dele) trazem desafios acres-
cidos às organizações, que 
bem sabem a importância 
de, não só transmitir, mas so-
bretudo se vivenciar a cultu-
ra e os valores da instituição 
para garantir um onboarding 
de sucesso, minimizando o 
turnover e maximizando a 
adaptação e performance dos  
recém-chegados.

Falámos com várias em-
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O maior desafio está em não 
desumanizar os processos e 
garantir que as pessoas se 
sentem bem-vindas, apoiadas e 
satisfeitas com a sua experiência.

te, todo o processo passa a 
virtual. A tecnológica portu-
guesa já integrou dez pessoas 
em modo remoto e vários 
dos processos mantêm-se, 
mudando apenas o formato. 
“Logo no 1.º dia, o líder faz 
uma reunião com o novo co-
laborador, onde ele apresenta 
os nossos valores, o proce-
dimento e, sobretudo, apre-
senta como vai ser o plano 
de acolhimento e integração, 
como ele vai decorrer e como 
vai ser ao longo dos 3 meses”, 
refere Luís Antunes, HR di-
rector. Depois é atribuído um 
padrinho ou uma madrinha 
ao novo colaborador, que faz 
o acompanhamento de todo 
o processo: “esta pessoa tem 
o dever de mostrar os cantos 
à casa, mesmo que virtual-
mente. Sempre que surge 
uma dúvida ou uma questão 
processual, pode falar com 

este padrinho ou esta ma-
drinha, que está à distância  
de um clique.”

Na Talkdesk, a reunião de 
onboarding, até aqui pre-
sencial, passou a ser remota. 
Esse é o momento em que 
são partilhadas informações 
sobre procedimentos, expec-
tativas, bem como onde é fei-
to todo o setup de TI com os 
novos membros. “Tendo de 
acontecer à distância, é or-
ganizada uma sessão virtual, 
na qual pessoas que já inte-
gram a nossa equipa trans-
mitem algumas mensagens, 
e um senior director e dois 
dos nossos vice-presidentes 
dão as boas-vindas. São pes-
soas com quem se cruzariam 
nos escritórios e que, agora, 
conhecem de outra forma”, 
clarifica Beatriz Santos, peo-
ple development manager. O 
kit de boas-vindas que era 
tradicionalmente entregue 
aos profissionais passou a 
ser enviado diretamente 
para as moradas das pes-
soas, de forma a manterem-
-se os procedimentos “mais 
fiéis possível ao que aconte-
ceria presencialmente”.

Integrar e criar laços à distância
A tecnologia aproximou as 
pessoas e permitiu que estas 
mantivessem os contactos 
pessoais e profissionais du-
rante o período de confina-
mento a que grande parte do 
mundo foi submetido. Sem ela 
dificilmente parte dos negó-
cios que se mantiveram ativos, 
conseguiriam fazê-lo, ou pelo 
menos com a mesma produti-
vidade e resultados. No entan-
to, esta foi, acima de tudo, uma 

AS EMPRESAS 
PROCURAM 
CUMPRIR A 
MESMA AGENDA, 
TRANSPONDO 
OS MOMENTOS 
QUE ACONTECIAM 
PRESENCIALMENTE 
NO ESCRITÓRIO 
PARA MOMENTOS 
VIRTUAIS

presasque integraram no-
vos colaboradores ao longo 
dos últimos meses nas suas 
estruturas. Todas reforçam 
que é possível fazê-lo vir-
tualmente, mas garantem 
que a presença humana é in-
substituível.

O primeiro dia remoto
Entre videoconferências, ví-
deos institucionais e emails, as 
empresas procuram cumprir 
a mesma agenda, transpondo 
os momentos que aconteciam 
presencialmente no escritó-
rio para momentos virtuais. 
Em muitos casos, manteve-se 
um primeiro contacto pessoal 
para a entrega de material  
aos candidatos.

É o caso da Seresco Portugal. 
“O colaborador tem contacto 
presencial connosco no pri-
meiro dia de trabalho, para 
lhe entregarmos os mate-
riais necessários e lhe pas-
sarmos os objetivos iniciais 
da formação que irá passar 
ao longo das primeiras se-
manas de trabalho”, explica 
Rita Mourinha, responsável 
da empresa. Durante este 
processo inicial, a maior 
preocupação é o colaborador 
poder sentir-se só, desacom-
panhado e à parte da equipa. 
“Sabemos que em trabalho 
remoto não estamos o tem-
po todo em contacto visual 
com colegas, como é normal 
em ambiente presencial, e 
assim tentámos estabelecer 
um processo formativo que 
abranja várias pessoas da 
equipa, para que o novo ele-
mento a possa ir conhecendo 
e sentindo-se parte da mes-
ma”, conta.

Os três primeiros meses 
são essenciais, e é quando 
um novo colaborador decide 
se continua na empresa, por 
isso, na PHC existe uma gran-
de preocupação no acolhi-
mento. Depois de entregue o 
material e feita a assinatura 
do contrato presencialmen-
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solução de recurso, que tinha 
ainda sido relativamente pou-
co testada pela maior parte das 
empresas e, muito menos, nos 
moldes em que acabou por ser 
implantada. Se por um lado a 
pandemia revelou a muitas or-
ganizações que o teletrabalho 
é uma possibilidade com inú-
meras vantagens, sobretudo 
para os colaboradores, por ou-
tro, provou também que nem 
tudo é substituível, nomea-
damente, o contacto humano, 
que faz a diferença na relação 
que os profissionais estabele-
cem uns com os outros, com 
a organização e com o tra-
balho, sobretudo, para quem  
“acabou de chegar”.

Beatriz Santos, da Talkdesk, 
acredita que “por muito que 
a tecnologia assista, e bem, à 
continuidade dos negócios, o 
natural em qualquer atividade 
é que ela aconteça por via de 
interações e isso remete-nos 
para a importância do con-
tacto humano.” Para a respon-
sável, quando tal deixa de ser 
possível, o maior desafio está 
em não desumanizar os pro-
cessos e garantir que, mesmo 
sem a experiência dita “nor-
mal” de acolhimento, as pes-
soas se sentem bem-vindas, 
apoiadas e satisfeitas com a 
sua experiência.

Assegurar a integração so-
cial e o sentido de identidade 
em relação à empresa está 
longe de ser fácil num contex-
to de trabalho à distância. Esta 
foi a principal preocupação da 
ebankIT ao longo do processo 
de acolhimento dos novos co-
laboradores. Para contornar a 
situação, a organização tentou 
minimizar o impacto do afas-

tamento dos profissionais e 
transpôs para o digital várias 
iniciativas de team building, 
em contexto não apenas la-
boral. Aulas de ginástica, 
workshops e encontros vir-
tuais são alguns exemplos. 
“A promoção destes eventos 
era incentivada desde sempre 
junto dos novos colegas de 
modo a criar experiências de 
grupo que fossem para além 
das tarefas do dia a dia”, ex-
plica Helena Castro, diretora  
de recursos humanos.

Desde o início do confina-
mento, a Opensoft já acolheu 13 
pessoas, e para a responsável 
Filipa Jesus, a integração de 
pessoas mais juniores, não 

habituadas ao mundo do tra-
balho, tem-se revelado mais 
desafiante. “Há pessoas que 
comunicam bastante bem, 
mas há outras e, sobretu-
do esses juniores, que têm 
bastante dificuldade nesta 
forma de lidar e de se en-
tregar. Já presencialmente 
é difícil, porque se sentem 
envergonhados. No online 
ainda temos de puxar mais 
por eles, para que eles con-

sigam exprimir-se, se sin-
tam confortáveis, se sintam 
'em casa' e consigam vestir a  
camisola”, clarifica a diretora 
de recursos humanos.

 
A importância dos momentos 
informais
O isolamento fez com que 
deixasse de existir um con-
tacto diário presencial com 
os nossos pares, chefias e en-
tre os diversos departamen-

O ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO E OS 
CONTACTOS RECORRENTES TORNARAM-SE  
UMA PRIORIDADE

Integração
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tos da empresa. Um simples 
café para começar o dia é 
exemplo de um dos momen-
tos que deixou de acontecer e 
que estabelece ligação entre 
as pessoas.

Para contornar essa situa-
ção, e promover o convívio na 
empresa, a Mind Source, que já 
recrutou 18 consultores neste 
contexto, criou um café vir-
tual, o Mind Coffee Break, que 
consiste numa sala virtual no 
Teams. “Neste espaço virtual 
os colaboradores encontram-
-se a diversas horas do dia 
para tomar o café na compa-
nhia dos colegas. O elemento 
surpresa está em nunca saber 

quem vão encontrar no café”, 
conta o diretor executivo Rui 
Reis, sublinhando que ape-
sar da tecnologia aproximar 
as pessoas, o relacionamento 
pessoal não pode ser descu-
rado, principalmente com os 
novos colaboradores, que  se 
juntam à equipa, logo desde 
o processo de recrutamento, 
em modo remoto. “O traba-
lho remoto não precisa de 
ser sinónimo de isolamento”, 
reforça.

Para Inês Xavier, finance 
and HR director da BI4ALL, o 
conceito de “segunda casa” 
é reforçado desde o primeiro 
dia. Também aqui a grande 
condicionante passou pela 
distância física: “Um dos mo-
mentos do onboarding é co-
nhecer as instalações daquela 
que será a sua segunda casa e, 

ao longo deste percurso, vai-
-se interagindo com os novos 
colegas de trabalho, portanto 
a sua nova família. Enquan-
to a pessoa vai conhecendo 
os locais e as caras novas, há 
sempre um “bem-vindo” ou 
uma “boa sorte”, que aliviam 
e contribuem para a rápida 
integração do novo colabora-
dor.” Para a responsável, as 
pausas ou as horas de almo-
ço são momentos importan-
tes de interação, mais infor-
mais e que fazem com que 
a “nova pessoa na casa” se 
sinta mais à vontade para ela  
própria se dar a conhecer.

Bárbara Moniz, da Addo 
Pharm, concorda com esta 
premissa. Apesar de a inte-
gração de três novos cola-
boradores em modo remoto 
estar a correr bem, a diretora 
de recursos humanos desta 
farmacêutica defende que “a 
dinâmica de escritório, as par-
tilhas informais, as horas de 
pausa, os sorrisos durante o 
dia, criam laços entre as pes-
soas e fortalecem relações.” 
A solução para minimizar 
esta “lacuna” passa por refor-
çar os contactos telefónicos 
e a presença virtual.

Isolados, mas nunca sozinhos 
Para a maior parte das orga-
nizações, a principal preocu-
pação durante o processo de 
integração remoto passou  por 
tentar ao máximo que o aco-
lhimento ocorresse como se 
todos estivessem no escritório, 
garantindo que os novos cola-
boradores não fossem prejudi-
cados pelo onboarding online 
e que as mensagens fossem 
passadas de forma clara. 

Um simples café para começar o dia 
é exemplo de um dos momentos que 
deixou de acontecer e que estabelece 
ligação entre as pessoas.
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Os primeiros meses numa 
nova empresa exigem um 
maior acompanhamento para 
formação e orientação. Para 
ultrapassar a barreira do dis-
tanciamento, o acompanha-
mento contínuo e os contactos 
recorrentes tornaram-se uma 
prioridade. “A recorrência 
com que fazemos videocha-
madas hoje em dia é grande e 
ainda mais com os novos co-
legas. De uma forma muito re-
corrente, diária até, as chefias 
reúnem com toda a equipa e 
também com os colaborado-
res individualmente. O objeti-
vo é que todos que integram a 
empresa e os que já cá estão 
percebam que todos estamos 
disponíveis e presentes no dia 
a dia de cada um. A barreira 
é apenas física e não de au-
sência”, nota Bárbara Moniz,  
da Addo Pharm.

“Dadas as circunstâncias, 
medimos esforços para man-
ter o acompanhamento, mes-
mo que exista a barreira da 
distância. O colaborador ao 
ser acompanhado, sente-se 
seguro e motivado”, diz Fer-
nando Garrido, gestor opera-
cional outsourcing da Adecco, 
defendendo que, nesta fase 
pandémica, o recrutamen-
to tem que ser mais eficaz e 
certeiro, com o objetivo de 
minimizar ao máximo a taxa 
de rotatividade. Nesta em-
presa, os planos de formação 
inicial tiveram de ser revistos, 
uma vez que estavam dese-
nhados para uma formação 
presencial on job: “Em situa-
ções pré-Covid, a fase da for-
mação side-by-side, torna-se 
bastante útil e importante, 
dada a interação constan-

PARA CRIAR UM PROGRAMA  
DE ONBOARDING VIRTUAL

7 PASSOS 

Prolongue o programa de integração por 
vários dias. Crie um plano intencional de 
check-ins e pontos de contacto regulares 
para garantir que nenhum recém-chegado 
é deixado para trás ou esquecido.

Comunique, mas tente não comuni-
car em excesso.  Embora não queira 
sobrecarregar o grupo a integrar, quer que 
os novos colaboradores se sintam bem-
-vindos e certos de que estão a receber as 
ferramentas e instruções necessárias.

Coloque a tecnologia nas mãos dos 
novos profissionais o mais rápido  
possível. Possibilite o carregamento  
remoto de softwares e programas  
específicos	da	empresa.

Enfatize a cultura e os valores da sua 
empresa. Dedique tempo a transmitir a 
história, visão, missão, valores e produtos 
da sua organização. 

Torne o onboarding online interativo 
para manter os participantes envol-
vidos e conectados. Crie momentos e 
dinâmicas para que os recém-chegados 
possam construir relacionamentos com 
as restantes pessoas da equipa.

Enfatize o papel dos recursos humanos 
e designe um buddy ou mentor. Mesmo 
antes do primeiro dia, o responsável pela 
contratação deve enviar uma mensagem 
de felicitações entusiasmada ao novo 
colaborador; compartilhar a notícia com 
a equipa mais ampla; e selecionar um 
membro da equipa para ser o “amigo” 
do recém-chegado. 

Crie um modelo de aprendizagem 
contínua, solicitando feedback e agindo 
rapidamente. Ausculte os novos colabo-
radores sobre o programa de integração 
virtual, para perceber que aspetos deve 
alterar ou pode melhorar.
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te entre o formador e o for-
mando. Devido à pandemia, 
tivemos que nos reorganizar, 
dando a formação através 
das várias plataformas online  
e via telemóvel”.

Na Talkdesk, para que os co-
laboradores não se sintam 
perdidos, uma das novidades 
surgidas do onboarding re-
moto é o “30-60-90 day plan”, 
um plano de metas e expeta-
tivas pedido aos managers. 
“No fundo, partilham-se ex-
petativas e metas - seja uma 
ou 20, não importa - para 
que as pessoas tenham um 
fio condutor após entrarem 
na empresa. Aos 30, 60 e 90 
dias são feitos checkpoints 
para avaliar qual a evolu-
ção face a esses objetivos e, 
após o primeiro trimestre, 
o feedback recolhido entra 
para o ciclo de avaliação de 
performance. O importante é 
que as pessoas não se sintam 
perdidas e estes primeiros 
feedbacks têm esse objetivo”, 
conta Beatriz Santos, people  
development manager.

Longe da normalidade, os primei-
ros contactos diretos
Na PHC, o regresso só está pre-
visto para depois do mês de 
agosto. É já certo que até ao fi-
nal desse mês, toda a empresa 
se manterá em teletrabalho. 
No entanto, foi criada uma 
iniciativa, os Team Gathering, 
em que uma a duas vezes por 
mês, cada uma das equipas da 
organização vai juntar-se no 
escritório - com o espaço ne-
cessário para que tal aconte-
ça em segurança - para a sua 
reunião. “É nesses momentos 
que vamos aproveitar para 

Integração
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AS ORGANIZAÇÕES 
COM UM FORTE 
PROCESSO DE 
INTEGRAÇÃO 
MELHORAM 
A RETENÇÃO 
DE NOVOS 
CONTRATADOS  
EM 82%

A tecnologia aproximou as pessoas e 
permitiu que estas mantivessem os
contactos pessoais e profissionais 
durante o período de confinamento a 
que grande parte do
mundo foi submetido.

fazer uma iniciativa que é o 
almoço de boas-vindas com a 
equipa”, diz Luís Antunes.

Também a AskBlue, que só 
durante o confinamento já 
soma 30 novos colabora-
dores, está a levar gradual-
mente estes profissionais ao 
escritório para que possam 
conhecer fisicamente as pes-
soas com que falam todos os 
dias, através do computa-
dor. “Por muito que se ten-
te passar numa, duas, três 
entrevistas, aquilo que são 
os nossos valores e perce-
ber também se o que temos 
à nossa frente se de facto 
se enquadra naquilo que a 
empresa procura, acho que - 
seja o processo feito de uma 
forma presencial ou remota 
- é algo que efetivamente as 
pessoas só conseguem sen-
tir quando já estão no terre-
no, já têm o contacto com as 

pessoas e estão envolvidas 
nos projetos”, defende Cátia 
Oliveira, responsável pelo re-
crutamento de outsourcing e 
séniores da tecnológica.

Na Natixis, já foram inte-
gradas mais de 100 pes-
soas desde o início do ano. 
O processo de onboarding 

foi adaptado para se realizar 
100% remotamente, man-
tendo a essência da empre-
sa, e agora que a organiza-
ção começa a regressar ao 
escritório de forma gradual, 
foi criada uma versão 2.0 do 
onboarding – o reboarding. 
“Todas as semanas, recebe-
mos um novo grupo de cola-
boradores que chegam pela 
primeira vez ao escritório, os 
“newcomers”, ou que estão a 
regressar depois de um lon-
go período de teletrabalho”, 
conta Maurício Marques, di-
retor de recursos humanos. 
Para além de um momento 
de boas-vindas, todos pas-
sam por uma sessão com 
três atividades-chave: uma 
tour pelo escritório, onde 
lhes são explicadas todas as 
mudanças implementadas e 
novas regras a seguir, uma 
entrevista televisiva fictícia, 

onde assistem e participam 
numa conversa informal so-
bre a experiência de confina-
mento e teletrabalho, e um 
jogo de post-its, para refletir 
sobre os aspetos negativos 
e positivos no regresso ao 
escritório. “Nestas sessões 
pedimos aos novos colabo-
radores para partilharem 
connosco a experiência de 
entrarem na Natixis sem 
entrarem na Natixis. Temos 
inclusivamente solicitado 
a vários deles para nos su-
portarem em ações de re-
crutamento ou divulgação  
destes processos.”

Para Inês V. Pinto, HR bu-
siness partner da Glintt, “pas-
sar a cultura passa muito por 
vivê-la e é um desafio fazê-lo 
remotamente.” Mas a profis-
sional acredita que este desa-
fio aplica-se tanto no momen-
to da integração de um novo 
colaborador, como para os 
colaboradores que já faziam 
parte da empresa há mais 
tempo e que agora se encon-
tram confinados em casa. A 
Glintt, que pretende imple-
mentar uma política de fle-
xibilidade para o futuro, têm 
procurado por isso reforçar 
a comunicação interna, criar 
mais ações onde seja possí-
vel a interação entre pessoas, 
“mas também algumas boas-
práticas em que o onboarding 
tenha um período mínimo de  
presença na empresa.” 



pandemia da Covid-19 tem domi-
nado as notícias de todo o mundo 
e tem provocado um impacto de 
enorme dimensão no âmbito indi-
vidual, organizacional e social. Vi-
vemos tempos de mudança, insta-
bilidade e incerteza extremamente 

desafiantes e potencialmente traumáticos, exigindo de 
todos nós uma capacidade extrema de resiliência que se 
torna fulcral para conseguirmos sobreviver e prosperar 
nesta situação complexa. De recordar que toda esta si-
tuação surge num contexto socio-cultural e empresarial 
onde a maioria de nós já experienciava altos níveis de 
ansiedade, stress e esgotamento, e onde muito pouco se 
fazia para cuidar da saúde mental e emocional. 

Como reagimos em situações de crise
Quando vivenciamos situações de alto stress ou mui-
to desafiantes, os nossos mecanismos neurobiológicos 
reagem identificando uma eventual situação de ameaça. 
O nosso sistema límbico, através da amígdala, entra em 
alerta e em modo de sobrevivência, libertando adrenali-
na e cortisol e aumentando a nossa frequência cardíaca. 
A nossa autorregulação emocional proporcionada pela 
ligação à nossa área cognitiva (córtex pré-frontal) fica 
comprometida. Neste estado, entramos em piloto auto-
mático e em pensamentos repetitivos, o medo bloqueia a 

ACONSTRUIR 
RESILIÊNCIA 
EM TEMPOS  

DE CRISE
A pandemia veio aumentar os 

altos níveis de ansiedade e stress 
que já eram  experienciados por 

grande parte da população. A 
resiliência de cada um de nós é 
agora crítica para superar esta 

situação complexa.
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perspectiva alargada e acen-
tua o enviesamento negativo, 
quebrando a consciência de 
nós mesmos e dos outros e 
potenciando a desconexão. É 
fácil entender que se alguns 
eventos causadores de maior 
stress já nos provocavam 
pontualmente este “estado de 
alerta e sobrevivência”, com a 
situação da pandemia todo 
este processo é exacerba-
do comprometendo a nossa 
capacidade de agir e decidir 
de forma ponderada, eficaz e 
inovadora. Um modo de sair 
deste ciclo automático de 
sequestro emocional e rumi-
nação mental é construindo e 
cultivando resiliência.

Cultivar a resiliência através da 
prática de mindfulness
A resiliência é normalmente 
definida como a capacidade 
de resistirmos à adversidade 
e de recuperarmos de even-
tos difíceis da vida (crises, 
desapontamentos, fracas-
sos, obstáculos… e também 
pandemias). Ser resiliente 
não significa que não se ex-
periencie ansiedade, stress e 

UM MODO DE SAIR 
DESTE CICLO 
AUTOMÁTICO 
DE SEQUESTRO 
EMOCIONAL E 
RUMINAÇÃO 
MENTAL É 
CONSTRUINDO 
E CULTIVANDO 
RESILIÊNCIA

sofrimento. Significa tomar 
consciência e aproveitar os 
recursos e competências 
pessoais - procurando siste-
mas de suporte sempre que 
necessário - para superar 
desafios e solucionar pro-
blemas. É uma competência 
que se treina e que se cultiva 
num processo em contínuo 
desenvolvimento. Sendo a 
prática de mindfulness uma 
das ferramentas base para o 
desenvolvimento das compe-
tências de inteligência emo-
cional, esta tem sido apon-
tada como uma das práticas 
mais úteis e eficazes para nos 
tornarmos mais resilientes.

Vejamos os três passos 
fundamentais para a cons-
trução de maior resiliência, 
nos quais a prática de mind-
fulness pode ser eficazmente 
aplicada:

1. Acalmar a mente
Como abordámos anterior-
mente, quando estamos ex-
postos a eventuais situações 
de risco ou ameaça, o nosso 
corpo está preparado para 
reagir em modo de defesa/ 

sobrevivência e a nossa capa-
cidade cognitiva fica compro-
metida - sentimo-nos muitas 
vezes com a “cabeça cheia”, 
presos a pensamentos repeti-
tivos. Por essa razão, o primei-
ro passo para criarmos maior 
resiliência é efetivamente pa-
rar e acalmar a mente. A prá-
tica de mindfulness ajuda-nos 
a parar e, ao pararmos, temos 
a oportunidade de deixar de 
reagir em piloto automático e 
criamos espaço para observar 
com maior clareza o que sen-
timos e o que ocorre em nosso 
redor. Uma das práticas base 
do mindfulness é a prática da 
atenção focada na respira-
ção. Nesta prática, treinamos 
a nossa atenção focando-a 
no processo de respiração, 
observando o seu ritmo e o 
seu movimento. Esta prática, 
para além de nos ajudar a sair 
da ruminação mental, pro-
porciona um aporte extra de 
oxigénio, o que tem um efeito 
calmante e regulador, facili-
tando ainda a reconexão com 
a área executiva do córtex 
pré-frontal. A prática contínua 
ajuda a treinar a capacidade 
de foco no momento presente, 
mantendo uma maior calma e 
clareza. Convido-o a expe-
rienciar a prática de aten-
ção focada:
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2. Resiliência emocional
Para cultivar a resiliência 
emocional temos primeiro 
que tudo que desenvolver a 
capacidade  de reconhecer os 
nossos estados emocionais. A 
prática de mindfulness é uma 
ferramenta fundamental para 
o desenvolvimento do autoco-
nhecimento, ajudando-nos a 
ter uma maior consciência das 
nossas emoções. Aprendemos 
a observá-las como estados 
pontuais e não permanentes, 
como algo que experiencia-
mos, mas que não são a nossa 
identidade. Esta observação 
curiosa e sem julgamento 
permite-nos vivenciar as dife-
rentes emoções - agradáveis 
e desagradáveis - com maior 
equanimidade, evitando que 
fiquemos demasiado presos 
a esses estados emocionais. O 

3. Resiliência Cognitiva
Situações de crise, desafio e 
fracasso são experiências co-
muns. O que nos distingue é 
o modo como interpretamos 
essas mesmas situações. Os 
nossos cérebros, como forma 
de defesa primitiva, foram 
treinados para que de for-
ma automática possam de-
tetar ameaças e o que possa 
eventualmente correr mal. 
Por essa razão, enquanto hu-
manos, temos naturalmente 
um enviesamento negativo 
inconsciente em relação às 
situações. A prática de mind-
fulness ajuda-nos a ter maior 
consciência deste enviesa-
mento negativo e a ativa-
mente focar a nossa atenção 
em aspetos mais positivos, 
alargando a visão da expe-
riência e a oportunidade de 

resoluções mais construtivas. 
O nosso enviesamento ne-
gativo faz com que olhemos 
para as situações de crise ou 
fracasso de um ponto de vis-
ta mais pessoal (existencial), 
mais permanente e mais 
transversal. A prática de min-
dfulness ajuda-nos a focar a 
situação de uma forma mais 
experiencial, mais presente 
e circunscrita, no tempo e na 
sua amplitude, cultivando as-
sim uma visão mais otimista, 
promotora de uma maior re-
siliência cognitiva. Convido-
-o a experienciar a prática 
de resiliência:

Cabe a cada um de nós assumir 
a responsabilidade pelo 
desenvolvimento da nossa 
própria resiliência e evolução

CorporateWellness

facto de cultivarmos a obser-
vação, a aceitação e a não-a-
versão a determinadas emo-
ções permite-nos desenvolver 
uma maior capacidade de ge-
rir e ultrapassar situações de 
crise como a que vivenciamos, 
evitando também o autojulga-
mento e entendendo melhor 
que outros possam sentir o 
mesmo, criando relações mais 
empáticas. Convido-o a expe-
rienciar a prática de regula-
ção emocional:

Resiliência organizacional
Confrontados com esta desa-
fiante situação que vivemos, 
fonte de grande intensidade 
emocional e geradora de an-
siedade, stress e de sofrimen-
to, podemos evitar lidar com 
estas emoções e reagir auto-
maticamente às mesmas, ou 
podemos realmente apren-
der a prosperar diante de tal 
adversidade, potenciando o 
nosso desenvolvimento indi-
vidual e coletivo. Cabe a cada 
um de nós, como líderes for-
mais ou informais, assumir a 
responsabilidade pelo desen-
volvimento da nossa própria 
resiliência e evolução, mas 
também criar sistemas de 
suporte que apoiem os outros 

ARTIGO TÉCNICO
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SER RESILIENTE 
SIGNIFICA TOMAR 
CONSCIÊNCIA 
E APROVEITAR 
OS RECURSOS E 
COMPETÊNCIAS 
PESSOAIS 
PARA SUPERAR 
DESAFIOS E 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS

“A adversidade tem a 
capacidade notável de te fazer 
conhecer o teu verdadeiro eu” 
M.B. Dallocchio, The Desert Warrior

Para além da prática de mindfulness existem outras estratégias 
que podem ajudar a cultivar a resiliência, como por exemplo:
1 • Praticar exercício físico
2•  Alimentar-se de forma equilibrada
3•		Dormir	horas	suficientes
4•  Contactar com a natureza
5•  Conectar-se com outros
6•  Fazer coisas de que se gosta
7•  Ajudar outras pessoas
8•  Pedir ajuda especializada

OUTRAS ESTRATÉGIAS COMPLEMENTARES 

MOVIMENTOS PARA  
CRIAR RESILIÊNCIA  
(ADAPTADO	DE	GOLEMAN	EI)

a fazer o mesmo. Aqui estão 
algumas ideias de como, a 
nível organizacional, pode-
mos criar suporte ao desen-
volvimento da resiliência in-
dividual nos três passos que 
atrás foram indicados:

1. Criar espaço e oportunida-
de para que os colaborado-
res possam parar, relaxar e 
acalmar a mente. Esta medi-
da pode ser implementada 
de forma mais simples, com 
pausas de um minuto antes 
de cada reunião, por exem-
plo, ou potenciadas de forma 
mais consistente, através da 

organização de espaços físi-
cos para meditação e relaxa-
mento, ou implementando 
sessões regulares de mind-
fulness, de modo a normali-
zar e facilitar a prática.

2. Desenhar um plano de de-
senvolvimento pessoal dos 
colaboradores, implemen-
tando programas que de-
senvolvam as competências 
de inteligência emocional, 
tornando essas competên-
cias relevantes na avaliação 
da performance de cada co-
laborador e facilitando uma 
comunicação mais aberta e 
fluida, com coaching circles, 
por exemplo.

3. Cultivar uma cultura organi-
zacional em que haja sistema-
ticamente um foco positivo 
sobre cada situação, criando 
ambientes de segurança psi-
cológica promotores de maior 
expressão e aceitação, abrin-
do oportunidades de aprendi-
zagem a partir do erro e cele-
brando o sucesso.

RECUPERAÇÃO
Adaptar-se rápido 

Alavancar a mudança
Resolver problemas 
Resolver	conflitos

SEQUESTRO  
EMOCIONAL

PENSAMENTOS 
RUMINANTES

ENVIESAMENTO 
NEGATIVO

RIGIDEZ

CALMA

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS

PERSPECTIVA 
POSITIVA

ADAPTABILIDADE
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A capacidade de uma empresa se tornar 
um empregador de eleição ocupa já 
o 4º lugar do ranking da The RepTrak 
Company sobre as macrotendências 
para a reputação, a nível global. Mas, 
em Portugal, os departamentos de 
RH parecem ainda não dar a devida 
atenção a esta realidade.

mercado de trabalho está cada 
vez mais competitivo e os desafios 
para encontrar talento de topo são 
hoje cada vez maiores. Neste ce-
nário – que, importa referir, se tem 
vindo alterar devido à pandemia 
da Covid-19 – construir confiança 

com os stakeholders colaboradores, e potenciais colabo-
radores, é um dos grandes desafios que as organizações 

O

enfrentam na atualidade. É 
neste contexto que a reputa-
ção corporativa surge como 
uma ferramenta para tornar 
as empresas atrativas para os 
melhores profissionais, tan-
to os novos talentos como os 
atuais, incluindo os candida-
tos às lideranças de topo.

De acordo com dados da 
The RepTrak Company e do 
mais recente “Reputation 
Leaders Study”, um inquérito 
anual feito a responsáveis de 
comunicação em todo o mun-
do, ter a capacidade de atrair o 
melhor talento – isto é, tornar-
-se um empregador de eleição 
– é uma tendência-chave que 
ocupa já o 4º lugar do ranking 
das macrotendências que os 

POR

Flávia Brito
RHmagazine

responsáveis corporativos 
podem aplicar nas suas em-
presas para que, através da 
reputação, ganhem terreno 
face aos concorrentes.

Salvador da Cunha, CEO 
da Lift Consulting, represen-
tante da The RepTrak Com-
pany em Portugal, diz que a 
reputação das empresas é o 
principal driver de atração de 
talento de uma organização. 
No entanto, lamenta que, ao 
contrário do que acontece há 
já vários anos noutros países, 
em Portugal, a gestão de re-
putação seja ainda um “nice 
to have”, estando muito asso-
ciada a prémios e rankings, 
em detrimento de ser enca-
rada como uma ferramenta 
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SERÁ A REPUTAÇÃO A CHAVE  
PARA A ATRAÇÃO DE TALENTO?
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AS EMPRESAS 
QUE TÊM MAIS 
CANDIDATOS SÃO 
AQUELAS QUE 
TÊM MELHOR 
REPUTAÇÃO E 
NOTORIEDADE

melhor reputação e notorie-
dade, não só pelo trabalho 
que desenvolvem junto das 
escolas, mas também pela fa-
miliaridade alcançada fora do 
universo académico. “Se uma 
empresa não é reconhecida, 
tipicamente, um estudante 
não vai querer ir trabalhar 
para ela, numa primeira es-
colha. Portanto, os melhores 
alunos, o melhor talento, é 
sempre aquele que vai para 
as empresas com melhor re-
putação”, garante Salvador da 
Cunha.

Para saber quais os prin-
cipais motivos que levam al-
guém a querer trabalhar para 
uma empresa, o RepTrak ana-
lisou dados de mais de 230 
mil organizações globais en-
tre as 15 maiores economias 
globais. Depois de identifica-
dos os atributos que providen-
ciam maior valor preditivo, 
estes foram reduzidos a três 
áreas de negócio distintas que 
dizem respeito, diretamente, a 
empresas identificadas como 
empregadores de eleição, no-
meadamente, comportamen-
to responsável, crescimento 
sustentável e bons produtos.

Ora, os dados desta análi-
se mostram que as empresas 
são, geralmente, perceciona-
das como mais fortes no fator 
menos relevante, “Produtos/
Serviços”, e mais fracas no 
fator mais preponderante, 
“Comportamento Responsá-
vel”, o que, segundo o organis-
mo, sugere que a maior opor-
tunidade para uma empresa 
se tornar empregador de elei-
ção reside na melhoria da res-
ponsabilidade social, ética e 
condições de trabalho. 

COMO TRABALHAR A REPUTAÇÃO DA SUA 
EMPRESA PARA ATRAIR O MELHOR TALENTO?

• Criar histórias convincentes.
O conteúdo é parte da equação. Para ser um empregador de excelên-
cia, não basta partilhá-lo, é preciso que tenha relevância, regularidade e 
que seja informativo. Comunicar uma história convincente tanto a atuais 
como a potenciais colaboradores cria uma vantagem competitiva, pro-
movendo uma mensagem frequente e pessoalmente relevante.

• Ser proactivo e persistente em tornar a empresa num empregador 
mais atrativo, assegurando-se de que alinha a estratégia a uma cultura 
no local de trabalho honesta e solidária. Dados do RepTrak revelam que 
o ambiente de trabalho é o principal motor da reputação corporativa. Ou 
seja, o que o público em geral perceciona sobre o ambiente de trabalho 
de determinada empresa terá impacto na sua reputação e na disposição 
de trabalhar para ela. Por sua vez, a dimensão do ambiente de trabalho é 
uma combinação de três atributos-chave: igualdade de oportunidades no 
trabalho, recompensa justa dos trabalhadores e demonstração de preo-
cupação com a saúde e o bem-estar do colaborador. 

• Atuar com ética. Os comportamentos éticos e transparentes são cada 
vez mais valorizados, em particular, pelos millennials, que, segundo o Fi-
nancial Times, representariam já 35% da força de trabalho global em 2020.

• Humanizar a empresa através do CEO. De acordo com a análise do 
RepTrak,	um	CEO	com	notoriedade	beneficia	aproximadamente	em	nove	
pontos percentuais a atratividade da empresa enquanto empregador de 
excelência.	Além	disso,	colocar	o	CEO	como	a	personificação	dos	valores	
que a empresa representa pode impulsionar a perceção de ser um em-
pregador com comportamento responsável. "Tradicionalmente a lideran-
ça de uma empresa corresponde a 20/25% da reputação dessa empresa. 
Os stakeholders andam atrás dos líderes e, se um líder não é conhecido, 
e	em	Portugal	tipicamente	os	líderes	são	muito	low	profile,	não	é	driver	
de atração de talento. E isso é muito importante porque as pessoas têm 
de reconhecer no líder aquela pessoa que querem seguir", nota Salvador 
da Cunha a este respeito.

• Comunique claramente o seu propósito. A ligação emocional à de-
claração da missão empresarial por parte de um futuro colaborador é 
crucial na perspetiva de atração de talento.

• Apostar na modernidade e sustentabilidade. Projetar uma marca 
corporativa que encarna traços progressistas ajuda a aumentar o apelo 
enquanto empregador. A ideia de estabilidade deixou de ser tão aliciante 
como era há umas décadas. Agora quem marca pontos são as empresas 
que constantemente se reinventam, oferecendo produtos e serviços re-
levantes e adaptados ao mercado e aos seus consumidores. A inovação e 
a	rapidez	de	adaptação	ao	mercado	sobrepõem-se	à	robustez	financeira.

estratégica para gerir com-
portamentos de suporte dos 
principais stakeholders, onde 
se incluem os colaboradores. 
Para o executivo, há um con-
junto de dimensões há volta 
da reputação que são muito 
relevantes para a formação de 
boas perceções dos candida-
tos em relação às empresas e 
que são ainda negligenciadas 
pelos departamentos de re-
cursos humanos. “Em Portu-
gal, para a atração de talento, 
as empresas focam-se muito 
nas vantagens que podem dar 
aos candidatos. Não se focam 
em comunicar o propósito 
da empresa, não se focam 
em comunicar a liderança da 
empresa, não se focam em 
comunicar as vantagens dos 
seus produtos e serviços. Os 
departamentos de recursos 
humanos focam-se muito nas 
vantagens competitivas, no 
salário e nos benefícios.”

COMO CRIAR UMA PERCEÇÃO POSITI-
VA NO TALENTO?
À saída das universidades, as 
empresas que têm mais can-
didatos são aquelas que têm 
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Ao longo dos últimos 
meses, o IIRH 
organizou uma série de 
EncontRHos Online que 
reuniram especialistas 
e responsáveis de 
recursos humanos 
para partilharem boas 
práticas e debaterem o 
"novo" normal trazido 
pela pandemia às 
organizações. Neste 
artigo, reunimos as 
principais ideias que 
deve reter.

13 QUE MARCAM
O “NOVO” NORMAL  
NAS EMPRESAS

TENDÊNCIAS
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Ponto de viragem
A pandemia trouxe a atenção das pessoas e organizações para um 
tema ainda pouco falado e, por vezes, até tabu no meio corpora-
tivo: a saúde mental. Neste momento, muitos departamentos de 
RH estão a procurar maneiras para despistar riscos psicossociais, 
procurando reagir e minimizar esse tipo de situações entre os seus 
colaboradores,	que	agora	confinados	e	em	contexto	de	crise	sani-
tária, estão ainda mais vulneráveis.

Criar programas de saúde e bem-estar 
O	confinamento	trouxe	desafios	a	diferentes	níveis	para	a	maior	
parte das pessoas. Várias empresas procuraram dinamizar uma 
série de iniciativas e atividades para promover a saúde e bem-es-
tar das suas pessoas, como workshops de nutrição, aulas de exer-
cício físico, prática de mindfulness, conversas com especialistas 
sobre temas relacionados à saúde, entre muitos outros.

Escutar e estar próximo dos colaboradores
Este é o ponto-chave no que toca a este assunto. Seja através de in-
quéritos,	conversas	alargadas	ou	one-to-one,	as	chefias	precisam	de	
saber	(e	querer	saber)	como	as	pessoas	se	sentem.	As	organizações	
têm de ter uma preocupação ética com os seus colaboradores, por-
que, remotamente ou não, estes passam grande parte dos seus dias 
a trabalhar. Já era importante, mas durante a pandemia revelou-se 
cada vez mais, reforçar a comunicação em dois sentidos: de cima para 
baixo e vice-versa. Mais do que nunca, os colaboradores precisam de 
saber que são ouvidos e que o que sentem importa à organização. 

Oradores
Conceição Carvalho, diretora de Capital Humano do Novo Banco 
Sílvia Duarte, chief happiness officer da Dott
Vítor Viegas Cotovio, médico psiquiatra e psicoterapeuta  
do Instituto S. João de Deus

Participação
Manuel Sommer, country manager da Pulso Europe Portugal

“COMO CUIDAR DA SAÚDE MENTAL  
DOS COLABORADORES?”

“COMO PREPARAR O REGRESSO E MINIMIZAR  
O IMPACTO DA PANDEMIA NAS ORGANIZAÇÕES?” 
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O teletrabalho veio para ficar
A	pandemia	obrigou	profissionais	de	vários	setores	a	confinarem-se	
em casa, obrigando as empresas a adotar o regime de teletrabalho, 
o qual muitas delas não tinham nunca implementado, muito menos 
a esta escala. Neste momento, o teletrabalho já não é obrigatório, no 
entanto, mantê-lo – principalmente num modelo híbrido – parece fazer 
parte dos planos das organizações e dos desejos dos colaboradores, 
que viram durante este período diminuir o tempo gasto com desloca-
ções,	uma	maior	facilidade	em	conciliar	a	vida	pessoal	e	profissional,	e,	
em muitos casos, aumentar a sua capacidade produtiva.

Garantir a segurança no local de trabalho
Distanciar horários de turnos, criar mais espaços para os momentos 
de pausas, controlar a circulação e a utilização dos edifícios, são 
vários os pormenores de higiene e segurança que os responsáveis 
de RH têm de assegurar nos locais de trabalho, antes de permitir o 
regresso dos colaboradores às instalações físicas da empresa.

Novas lideranças
A	distância	imposta	pelo	confinamento	obrigou	as	lideranças	a	tor-
narem-se mais próximas e empáticas. A comunicação tornou-se 
crítica, assim como a manutenção do envolvimento e até o “olhar 
pelos colaboradores”. Num período de grande incerteza, os líderes 
têm	de	ser	capazes	de	gerar	confiança	e,	acima	de	tudo,	empatia.	
Daqui para a frente, a inteligência emocional é uma competência-
-chave na liderança de equipas.

Oradores
Ana Silva, diretora de recursos humanos da BorgWarner
Joana Adriano, EMEA talent acquisition do Solvay Group 
Hugo Paiva, diretor de recursos humanos da Flying Tiger

Participação
André Ribeiro Pires, executive board member & CDIO da Multipessoal
João Costa, administrador da ATEC 
Miguel Vergamota, country manager Portugal da Talentia Software
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Ser transparente, claro e assertivo na comunicação
Todos fomos bombardeados com quantidades astronómicas de in-
formação, ainda a pandemia não tinha chegado a Portugal. Regras, 
proibições, medidas de segurança, layoff, novas leis e modos de 
conduta… Perante tanto ruído, as empresas têm de ser capazes de 
ser	assertivas,	 significativas	e	 relevantes	na	sua	comunicação.	As	
indicações têm de ser claras e chegar a todos. Dizer a verdade com 
transparência	 é	 fundamental	 para	 gerar	 confiança,	 mas	 também	
para trazer tranquilidade às equipas. Para além disso, todas as suas 
dúvidas dos colaboradores devem ser esclarecidas, de forma a dimi-
nuir a preocupação e os anseios dentro da organização.

Colocar o foco das equipas naquilo que pode ser  
impactado por elas
O contexto de pandemia foi-nos imposto a todos, sem que nada pudés-
semos fazer para alterá-lo. Depois do “embate inicial”, as organizações 
e	equipas	têm	de	se	focar	naquilo	que	podem	mudar	ou	influenciar	
dentro do panorama que está a ser vivido. 

Trabalhar o papel das chefias
Controlar e comunicar regularmente não é a mesma coisa.  As 
pessoas não querem estar sozinhas em casa sem liderança. O 
micromanagement nunca foi positivo. Em regime de teletraba-
lho,	menos	ainda!	Os	 líderes	 têm	de	aprender	 a	 confiar,	 delegar	
e responsabilizar. Não podem querer controlar constantemente o 
trabalho de quem está em casa, sob o risco de criar uma ansiedade 
e	preocupação	injustificada	nos	profissionais.

Criar um sentido de missão
Mais do que nunca, cada colaborador dentro de uma organização tem 
de saber o que se pretende alcançar como um todo. Este é um aspeto 
crítico para o funcionamento das equipas, mas também para aumen-
tar	o	envolvimento	e	comprometimento	dos	profissionais.	

Gerir a realidade emocional das equipas 
Cabe	às	chefias	procurar	saber	como	cada	um	dos	seus	profis-
sionais está a experienciar todo este período de isolamento e 
incerteza, despistando assim possíveis problemas que possam 
estar a vivenciar. As lideranças têm de se preocupar, ser capazes 

“COMO COMUNICAR PARA GERAR CONFIANÇA E MANTER 
O ENGAGEMENT. O PAPEL DA LIDERANÇA.”

“COVID-19 UMA OPORTUNIDADE PARA  
DIGITALIZAR NEGÓCIOS!”

Reinvenção de negócios
A pandemia veio dar um verdadeiro empurrão à digitalização. Assis-
timos a negócios como restaurantes e cafés a criarem rapidamente 
mecanismos para que pudessem fazer vendas online. A criatividade e 
inovação estiveram, e provavelmente vão continuar, na linha da frente 
na hora de garantir a sobrevivência das empresas. 

Upskillig digital
Perante a urgência e necessidade de mudança de processos, surgiu 
também	uma	forte	necessidade	de	capacitar	os	profissionais,	de	os	
formar e de rever competências, para os habilitar a trabalhar nesta 
nova realidade. O tão falado upskilling digital está agora a acontecer 
em massa em muitas organizações.

Oradores
Paula Garrido, consultora em gestão do talento e coacher 
Salomé  Barreira, DRH  da  Domino's  Pizza Portugal,  Austria  &  Slovakia 
Susana Simões Miranda, diretora-adjunta de RH na Fundação  
Calouste Gulbenkian

Participação 
Rute Ferreira, account manager de learning projects do ISQe 
Mário Xavier, diretor comercial do Wall Street English

Oradores
Nádia Cruz, responsável de comunicação e marketing da Natixis
Rita Xavier, diretora de recursos humanos da Nokia Portugal
Sandra Alvarez, general manager da PHD Media

Participação

Céline Abecassis-Moedas, diretora da formação  
de executivos da CATÓLICA-LISBON
José Luís Nunes, business solution specialist e human  
experience management da SAP 
Teresa Santos, diretora comercial da Edenred Portugal

de criar empatia com as pessoas e também de respeitar o ritmo  
e	as	dificuldades	que	cada	um	possa	estar	a	ter.
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s decisões por consenso são, fre-
quentemente, procuradas e acolhi-
das com entusiasmo. As “ovelhas 
negras” que põem em causa esse 
consenso costumam ser encaradas 
com desconfiança. É humanamen-
te compreensível que assim seja 

– a harmonia é mais agradável que o conflito, e a concor-
dância é mais confortável que a discordância. 

Todavia, do ponto de vista da eficácia das decisões, essas 
compreensíveis inclinações humanas e sociais são perigo-
sas. Seja por genuíno interesse na harmonia e na coesão da 
equipa, seja por receio de ser retaliado por um chefe que 
não gosta de ser contrariado, as pessoas podem autocen-
surar-se. Consequentemente, muitas decisões consensuais 
não representam, verdadeiramente, o sentimento e o pen-
samento dos membros das equipas. Ou seja, a decisão con-
sensual é apenas o sintoma de um falso consenso. 

Quando prestamos atenção às raízes de escândalos 
como os da Volkswagen, da Theranos, do BES, do BPN e 
da Nissan/Carlos Ghosn, encontramos a incapacidade de 
veicular a verdade ao poder – de tal modo que o discer-
nimento decisório vai apodrecendo e, a certo momento, 
o que é um real desvio passa a ser considerado normal. 
Acidentes como os dos vaivéns espaciais Challenger e 
Columbia ou, mais recentemente, os desastres com os 
aviões Boeing 737 Max resultam, em grande medida, da 
dificuldade em comunicar e receber as más notícias e em 
lidar com discordâncias.

O que aqui defendemos é a necessidade de, na to-
mada de decisões complexas, promover o desacordo, 
desconfiar das maiorias, defender os “advogados do 
diabo” e dar as boas-vindas aos perturbadores do con-
senso. Desse modo, as causas do problema são mais 
provavelmente esmiuçadas, a informação inconve-
niente chega mais facilmente à mesa da discussão, e 

A

POR

Arménio Rego
LEAD.Lab – Católica Porto Business School

Miguel Pina e Cunha 
Professor da Fundação Amélia de Melo –  
Nova School of Business and Economics

O PODER POSITIVO 
DA DISCORDÂNCIA E A 
IMPORTÂNCIA DO BOBO

A DECISÃO 
CONSENSUAL 
É APENAS O 
SINTOMA DE UM 
FALSO CONSENSO

a realidade é mais prova-
velmente encarada a partir 
de diferentes ângulos de 
observação. Quando, por 
exemplo, se presta atenção 
ao processo que conduziu à 
captura de Bin Laden (des-
crito brilhantemente em 
Manhunt, de Peter Bergen), 
constata-se que a sua eficá-
cia dependeu, precisamen-
te, do poder da discordância 
e das ideias “malucas” de 
alguns intervenientes – es-
timuladas por Obama e por 
outros responsáveis. 

Esse cultivo da discor-
dância e do acolhimento 

das posições críticas requer 
coragem, prudência e sabe-
doria dos líderes. Cabe-lhes 
desconfiar dos consensos e 
promover o debate aberto de 
ideias. Requer-se-lhes que 
estejam calados para dar es-
paço a que os outros falem. 
Recomenda-se-lhes que es-
cutem o mensageiro da má 
notícia e que sejam mais coa-
ches e menos chefes. Natu-
ralmente, esta é uma postura 
exigente e frequentemente 
desconfortável. Aceitar ser 
contrariado em público, so-
bretudo numa cultura de 
“respeitinho”, pode ser enca-
rado como sinal de fraqueza. 

Há uma terceira via: con-
tratar um bobo para a corte 
organizacional. A figura tem 
tradições em grandes mo-
narquias e impérios, mesmo 
no Oriente. Conta-se que, 
a dada altura, o Imperador 
chinês Liezu (ou Taizu) ma-
nifestou desconforto porque 
não chovia na cidade. Ape-
nas chovia nos arredores e 
era necessário contrariar a 
vontade divina. O seu bobo 
ajudou-o a compreender a 
situação: “A chuva está ater-
rorizada com a eventualida-
de de ser taxada, pelo que 
prefere não entrar na cida-
de”. O imperador deu uma 
gargalhada e ordenou a re-
moção dos impostos exces-
sivos. Caro líder, já contratou 
o seu bobo da corte – sábio e 
inteligentemente insano?  
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A tecnológica Mind Source realizou um estudo interno para 
compreender como está a ser a experiência de teletrabalho dos 
seus colaboradores e analisar as vantagens da implementação 

de um modelo híbrido de funcionamento que comporte os 
benefícios do trabalho remoto e presencial. 

esta organização, antes do confina-
mento apenas um em cada dez cola-
boradores fazia trabalho remoto
uma vez por semana, e menos de 
1% trabalhava remotamente duas 
vezes por semana. Em exclusivo à 
RHmagazine, Rui Reis, diretor exe-

cutivo da Mind Source, partilha os resultados desse estudo 
e explica o que a empresa projeta fazer para que, no futu-
ro, os cerca de 200 colaboradores da Mind Source possam 
tirar o máximo partido das duas modalidades de funcio-
namento laboral.

Maioria poupa tempo sem as deslocações, mas trabalha mais horas 
por dia
De acordo com o relatório, em média, cada pessoa pou-
pa 98 minutos em deslocações diárias, sendo este tempo 
redirecionado maioritariamente para trabalhar (36%) ou 
para fins pessoais (34%). 64% dos inquiridos afirmaram 
poupar entre uma e três horas diárias, tendo em conta 

N

TRABALHO REMOTO  
VS PRESENCIAL

o tempo que era gasto nas 
viagens de ida e volta para 
o escritório ou deslocações 
para reuniões. Esta parece 
ser uma das principais vanta-
gens do teletrabalho, com um 
em cada cinco colaboradores 
a indicarem que abdicariam 
de parte do salário para pas-
sar a trabalhar em casa.

O estudo mostra também 
que 52% dos colaboradores 
passaram a trabalhar mais 
uma a duas horas por dia. A 
produtividade aumentou para 
61% dos profissionais, sendo 
que este aumento foi maior 
para os colaboradores sem fi-
lhos e para as não-chefias. 

Contrariamente ao aspeto 
anterior, o aumento da carga 
de trabalho foi mais expres-
sivo para as chefias e para a 
faixa etária dos colaborado-
res com 25 anos ou menos. 
No geral, 54% dos inquiridos 
revelaram que o volume de 
trabalho aumentou. Já a mo-
tivação aumentou mais na 
faixa dos 26 a 35 anos, ape-
sar de o stress também ter 
aumentado mais nesta faixa 
etária - afetando mais os co-

laboradores sem filhos e as 
não-chefias. 

Mais produtividade e melhor rela-
ção com as chefias
Segundo este estudo interno, 
86% dos colaboradores da 
Mind Source consideram que 
a relação com a sua chefia se 
manteve igual, 11% indicam 
que melhorou e apenas 3% 
que piorou. Já as lideranças 
têm uma experiência mais 
positiva: dos 16% dos profis-
sionais que gerem uma equi-
pas, 36% consideram que a 
relação com a sua equipa me-
lhorou, 60% que se manteve 
e 4% que piorou. 

Segundo Rui Reis, através 
das ferramentas tecnológi-
cas disponíveis atualmente, a 
empresa procurou instaurar 
algumas boas práticas para 
manter uma comunicação 
constante e eficaz entre as 
equipas. Todas as pessoas 
da Mind Source, incluindo os 
novos colaboradores, realiza-
ram formação em Microsoft 
Teams, para se familiariza-

68% 

26% 
6% 

	Trabalham	mais	(até	2	horas) 
 Trabalham o mesmo
	Trabalham	menos	(meia	a	1	hora)
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rem com esta ferramenta, 
que permitiu a comunicação 
entre equipas e o trabalho 
colaborativo.  “As equipas 
comunicaram entre si atra-
vés da ferramenta Microsoft 
Teams, que permite começar 
o dia com uma daily, manter 
os rituais e os horários, ou 
manter o Teams ligado, du-
rante todo o período de horá-
rio de trabalho”, explica.

No relatório, agora revelado, 
89% dos colaboradores indi-
cam que mantiveram contac-
to diário com a equipa, 40% 
acreditam que a produtividade 
se manteve e 56% consideram 
mesmo que melhorou. 

Para ajudar as chefias a li-
derar em teletrabalho - uma 
realidade desconhecida para 
muitos - e de acordo com as 
necessidades de cada líder, 
foram realizadas várias for-
mações e-learning, nomeada-
mente, "Leaders: Make Your 
Teams More Agile, Creative, 
and United"; "Gestão de Equi-
pas Virtuais"; "Como comu-
nicar no Teams"; "Colabora-

Quase um em cada quatro cola-
boradores sentiu que a sua saúde 
psicológica foi afetada
Os dados recolhidos com este 
estudo mostram que 34% 
dos profissionais desta tecno-
lógica sentiram-se ansiosos 
com o regresso ao trabalho 
presencial, 24% sentiram a 
sua saúde psicológica afeta-
da, e 1% acabou mesmo por 
recorrer a apoio psicológico. 
Relativamente à saúde física, 
39% praticou exercício físico 
moderado ou intenso, e 85% 
manteve uma alimentação 
saudável. Apesar de não sentir 
falta de ir ao escritório, grande 
parte dos colaboradores (71%) 
diz sentir falta da socialização 
com os colegas.

Para manter os momentos 
de convívio, a empresa criou 
um café virtual, o “Mind Coffee 
Break", para que os colabora-
dores se pudessem encontrar 
nas suas pausas de café e con-
viver um pouco, preservando a 
união da equipa. “O nosso ani-
versário foi também celebrado 
remotamente. O dia começou 
com uma mensagem em vídeo 
da administração para toda a 
empresa e terminou com uma 
reunião de toda a equipa nes-
ta plataforma, o Teams, para 
juntos cantarmos os parabéns 
e partilharmos um pouco des-
ta experiência com a equipa”, 
conta o diretor geral.

Equacionar o formato híbrido
Para já, o teletrabalho é ainda a 
melhor solução nos tempos de 
pandemia que correm, e o es-
tudo veio reforçar a segurança 
em manter este regime de tra-
balho. “Com base no estudo, 
bem como no feedback dos 

nossos clientes, conseguimos 
constatar que os níveis de pro-
dutividade se mantiveram, ou 
mesmo aumentaram, na gran-
de maioria dos casos. Face a 
estas evidências, e com vista a 
preservar a segurança e a saú-
de das nossas pessoas, temos 
vindo a prolongar o confina-
mento e o regime de teletra-
balho na grande maioria dos 
casos, ainda sem data prevista 
de regresso ao trabalho pre-
sencial”, afirma Rui Reis. 

Mas num futuro próximo, 
a solução passará por definir 
um formato híbrido. Na Mind 
Source, não há consenso so-
bre o número ideal de dias 
de teletrabalho, num mode-
lo que contemple também o 
presencial. Com 90% dos pro-
fissionais a afirmarem que 
conseguem desempenhar to-
das as suas funções em home 
office, quando questionados 
sobre quantos dias gostariam 
de trabalhar a partir de casa, 
as opiniões dividem-se: 32% 
referem quatro dias da sema-
na, 28% apontam apenas três 
dias, 32% afirmam dois dias 
e 9% diz apenas um. Neste 
aspeto, não há consenso, mas 
há claramente uma vontade 
de enveredar por um modelo 
híbrido no futuro - com pelo 
menos, segundo o diretor 
geral,  dois dias de trabalho 
remoto por semana. “Esta-
mos a estudar qual o modelo 
híbrido de trabalho remoto e 
presencial que será mais be-
néfico tanto para os nossos 
clientes como para os nossos 
colaboradores. O objetivo no 
futuro é adotarmos cada vez 
mais esta nova forma de tra-
balhar”, remata. 

FERRAMENTAS  
MAIS UTILIZADAS

90%

61%

11%

3%

1%

TEAMS

WHATSAPP

ZOOM

SLACK

HANGOUTS

ção entre equipas no Office 
365"; "Como definir metas 
e equipas"; "Como planear a 
comunicação em tempos de 
mudança"; "Comunicação em 
tempos de crise"; "Liderança 
colaborativa"; "Como dar e re-
ceber feedback."

29%

dos	profissionais	consideram	que	a	
partilha	de	ideias/desafios	entre	a	
equipa se manteve

considera que melhorou

59%
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“Fotossíntese vital” aplicada à rentrée  
empresarial pós-pandemia?

e “intervenientes acidentais” no con-
texto global da pandemia que enfren-
tamos, cedo passámos à condição de 
“atores principais”, num enquadra-
mento em que nos é exigida, a cada 
momento, a tomada de medidas es-
tratégicas tendentes a minimizar os 

efeitos devastadores da Covid-19, independentemente da 
posição que ocupemos. E cedo percecionámos, como agen-
tes económicos, que deveríamos posicionar-nos de modo a 
gerir adequadamente os embates do presente, preparando 
e prevenindo, os seus impactos no futuro.

Esta dicotomia - que se nos apresentou e apresenta ainda 
com particular acuidade - impele-nos a procurar as so-
luções que julgamos, em cada momento, como as mais 
ajustadas, num “pipeline” repleto de subsequentes recuos 
e avanços que somos forçados, presentemente, a gerir.

Ora, neste contexto de escala planetária, devemos, em 
cada momento, estar cientes das opções de gestão e me-
didas que melhor servirão o propósito que representamos, 
por forma a que a gestão da volatilidade, da incerteza, da 
complexidade e da ambiguidade tão próprias deste tempo 
se possam evidenciar como diferencial competitivo e de 
preservação de valor.

Neste ciclo de constante mudança organizacional, todos 
os stakeholders são chamados – cada um na sua esfera 
de influência e de atuação – a decidir, em regime de ativa 
cooperação, quais os melhores instrumentos e as medi-
das mais adequadas a cada organização. E à semelhança 
do que ocorre aquando da implementação de um plano 
de sucessão, também no plano da retoma pós-recurso ao 
lay-off cada organização deverá identificar e desenvolver 
políticas e profissionais numa ótica de visão partilhada e 
de gestão sustentável.

D

POR

Graça Quintas
Head of Employment Law na Sousa Machado, 
Ferreira da Costa & Associados, R.L.

“PLANO DE SUCESSÃO”  
PÓS-LAY-OFF

Na definição deste mapea-
mento, entendemos que o 
conhecimento das políticas 
legislativas e dos mecanis-
mos de recurso à disposição 
das organizações para ajudar 
a mitigar os efeitos colaterais 
da pandemia no tecido empre-
sarial será um fator crítico de 
sucesso, se bem integrado na 
estratégia de cada organização.

Foi precisamente neste 
contexto de promoção da re-
toma empresarial que em 4 
de junho foi aprovado o Pro-
grama de Estabilização Económica 
e Social (PEES) que vigorará até 
ao final do corrente ano de 
2020, de cujo conteúdo des-
tacamos um dos quatro pilares 
fundamentais identificados 
no programa – o referente às 
políticas de emprego.

Assim, no plano laboral, foi 
aprovada a prorrogação do 
lay-off simplificado até ao fi-
nal do mês de julho. A partir de 
agosto, o lay-off simplificado 
vai continuar a ser exequível, 
mas somente para as empre-
sas que se encontram legal-
mente obrigadas a encerrar, 
sendo no entanto expectável 
que este quadro legislativo ve-
nha a ser concretizado muito 
em breve.

Para as restantes empre-
sas que foram afetadas pela 
pandemia Covid-19 foram 

aprovadas novas medidas 
com vista à retoma progres-
siva da atividade, num quadro 
de redução do período normal 
de trabalho. 

Assim, o que apelidámos 
de “Plano de Sucessão Pós-Lay-off” 
prevê, a partir de agosto, a in-
trodução de um mecanismo 
de substituição, composto por 
três vertentes alternativas:

1. Continuação do recurso ao lay-off 
por parte de empresas obri-
gadas a encerrar a sua ativi-
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redução paga apenas em 2/3, 
assegurando a Segurança So-
cial o pagamento de 70% desta 
parcela.

No que concerne à Taxa So-
cial Única (TSU) suportada, to-
das as empresas beneficiarão 
de isenção total do pagamen-
to de TSU a cargo da entidade 
empregadora, excetuando as 
empresas com 250 trabalha-
dores ou mais (grandes empre-
sas), que beneficiarão de uma 
redução de apenas 50%.

No período de setembro 
a dezembro, empresas com 
quebra de faturação superior 
a 40% poderão reduzir o PNT 
dos seus trabalhadores até 
40%; se a quebra for superior 
a 60%, o PNT poderá ser redu-
zido até 60%.  O pagamento 
das horas realizadas será as-
sumido a 100% por parte do 
empregador, sendo as horas 
reduzidas pagas em 80%, as-
segurando a Segurança Social 
o pagamento de 70% da refe-
rida parcela.

No que concerne à TSU, ape-
nas haverá redução da mesma 
em 50% para empresas até 
249 trabalhadores.

Caso requeiram a aplicação 
desta medida, as empresas 
beneficiárias não poderão 
promover despedimentos co-
letivos, por extinção de posto 
de trabalho ou por inadaptação 
durante a aplicação da medi-
da e nos 60 dias subsequentes, 
nem proceder à distribuição de 
dividendos durante a aplicação 
da medida.A data de abertura 
e encerramento do período 
para requerer este apoio será 
definida oportunamente por 
deliberação do IEFP, I.P.  e será 
divulgada no respetivo site.
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CADA 
ORGANIZAÇÃO 
DEVERÁ 
IDENTIFICAR E 
DESENVOLVER 
POLÍTICAS E 
PROFISSIONAIS 
NUMA ÓTICA DE 
VISÃO PARTILHADA 
E DE GESTÃO 
SUSTENTÁVEL

dade enquanto se mantenha a 
instrução de encerramento (e 
até indicação em contrário).

2. Mecanismo de apoio à retoma pro-
gressiva – aplicável de agosto a 
dezembro, no período em que 
as empresas apresentem que-
bras de faturação entre 40% 
e 60%, ou superiores a 60%, 
pós-recurso ao lay-off. 

Esta medida visa que os 
rendimentos do trabalho se 
aproximem progressivamen-
te dos 100%, sendo o objeti-

vo primordial o de aumentar 
o rendimento disponível dos 
trabalhadores abrangidos, 
até ser atingida a totalidade 
da sua retribuição.

Assim, caso em agosto e se-
tembro, a quebra de faturação 
seja superior a 40%, o período 

normal de trabalho (PNT) dos 
trabalhadores poderá ser redu-
zido até 50%. Caso tal quebra 
seja superior a 60%, o PNT 
poderá ser reduzido até 70%. 
As horas trabalhadas serão 
pagas a 100% pelo emprega-
dor, sendo a percentagem de 
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3. Incentivo financeiro extraordinário 
à normalização da atividade. Este in-
centivo, pós-recurso ao lay-off 
ou ao Plano Extraordinário de 
Formação, é destinado a en-
tidades que não tenham ace-
dido ao mecanismo de apoio 
à retoma progressiva, sendo 
concedido por trabalhador. 
Para poder beneficiar deste 
incentivo, e sendo imposto ao 
empregador que mantenha o 
nível de emprego, o mesmo 
poderá optar:
(i) Pelo pagamento de um úni-
co no montante de uma RMMG 
(remuneração mínima mensal 
garantida) por cada posto de 
trabalho que tenha estado em 
lay-off, ou seja, 635 euros; ou 
em alternativa,
(ii) Pelo pagamento de duas 
RMMG (remuneração mí-
nima mensal garantida), ou 
seja, 1270 euros, embora 
pago em duas ou três tran-
ches ao longo de seis meses, 
acrescido de uma redução em 
50% das contribuições para 
a Segurança Social nos três 
primeiros meses.

Caso requeiram a aplicação 

desta medida, as empresas 
beneficiárias não poderão 
igualmente promover despe-
dimentos coletivos, por extin-
ção de posto de trabalho ou por 
inadaptação durante a aplica-
ção da medida e nos 60 dias 
subsequentes, nem proceder 
à distribuição de dividendos 
durante a aplicação da medida.
O PEES prevê ainda um Apoio 
Suplementar caso nos três meses 
subsequentes ao final da con-
cessão deste apoio haja criação 
líquida de emprego, face aos 
três meses homólogos, caso 
em que a empresa beneficia da 
isenção de contribuições para a 
Segurança Social pelo período 
de dois meses na proporção do 
ganho de emprego e desde que 
mantenha esse ganho de em-
prego por um período de seis 
meses, não sendo este incen-
tivo aplicável às empresas que 
tenham acedido ao mecanismo 
de apoio à retoma progressiva.

4. O PEES aprovado prevê também 
a concessão do denominado Com-
plemento de Estabilização, que 
consiste num apoio extraor-

dinário a ser pago no mês de 
julho de 2020, diretamente 
aos trabalhadores, em mon-
tante entre 100 e 350 euros, 
pago  aos trabalhadores com 
remunerações entre os 635 e 
os 12700 euros e cujos ren-
dimentos foram reduzidos 
no âmbito da aplicação do 
lay-off entre abril e junho de 
2020, sendo necessário que 
os trabalhadores o requeiram 
expressamente. Este comple-
mento remuneratório será 
de valor equivalente à perda 
de rendimento, imposta pelo 
regime de lay-off, correspon-
dente a um mês.

5. Está ainda previsto no PEES um 
Apoio a Trabalhadores Independen-
tes e Informais (sendo como tal 
entendidos os trabalhadores 
independentes e informais  
sem descontos para a Se-
gurança Social nos últimos 
doze meses), no valor de 1 
Indexante de Apoios Sociais 
(IAS), presentemente no va-
lor de 438,81 euros desde que 
se verifique uma situação de 
vinculação obrigatória ao re-
gime de proteção social pú-
blica, independentemente 
do tipo de vínculo, por um 
período mínimo de 36 meses.

6. Por fim, o PEES veio igualmen-
te consagrar o pagamento de um 
Subsídio Social de Desemprego 
que consiste na prorrogação 
automática das prestações do 
subsídio social de desempre-
go até ao final de 2020 e um 
Apoio Social para Profissio-
nais Independentes do Setor 
da Cultura, a ser atribuído nos 
meses de julho e setembro de 
2020, em duas prestações de 

uma vez e meia, correspon-
dente a um total de três vezes 
438,81 euros (1 IAS).

Aqui chegados, e tendo 
sido elencadas as principais 
medidas laborais de relevo, 
aprovadas via PEES, salienta-
mos ainda que a promoção do 
teletrabalho é naturalmente 
uma medida que persiste nes-
te novo ecossistema laboral, a 
que nos habituámos e que veio 
imprimir novas dinâmicas de 
trabalho e de organização do 
tempo de trabalho, nesta nova 
era das relações profissionais, 
mantendo-se como regime 
preferencial, sempre que 
compatível com a natureza 
das funções.
Como nota final, e utilizando 
uma linguagem metafórica, 
neste momento de transição 
que enfrentamos, tendemos 
a qualificar as medidas re-
vitalizadoras recentemente 
aprovadas no âmbito do Pro-
grama de Estabilização Económica 
e Social (PEES) como facilitado-
ras de uma certa – se assim 
poderemos denominar – “fo-
tossíntese empresarial”, sen-
do esta entendida como uma 
“luz” que, ainda que possamos 
qualificar como algo ténue, a 
mesma aplicada à matéria 
orgânica empresarial será 
apta a promover a formação 
de “compostos transforma-
dores da energia interna de 
cada organização” – como 
se de verdadeiro oxigénio se 
tratasse – oleando, ainda que 
com margem de melhoria sig-
nificativa, a gestão contínua 
dos processos internos e a 
alimentação da cadeia de va-
lor de cada organização neste 
desafiante contexto. 
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As Pessoas são, mais do que nunca, 
a chave para o sucesso das Empresas.

Fornecemos ferramentas de excelência para 
o desenvolvimento do Talento como a 
principal vantagem competitiva.

O ISQe é uma empresa focada no desenvolvimento de soluções de Formação e Conteúdos de eLearning, Gestão de Talento 
e Aplicações de Negócio para os setores banca, seguros, energia, distribuição e telecomunicações
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de implementação dos módulos de 
Recrutamento, Desempenho, Formação 
e Recursos Humanos da suite de Gestão 

de Talento Cornerstone on Demand

desenvolvidos por uma equipa 
especializada na área pedagógica e 
no desenvolvimento tecnológico de 

conteúdos com recurso a 
gamification, vídeos interativos e 

com suporte multi-dispositivo

corporativos em vários países
e regiões (Portugal, Espanha, 

Polônia, França, EUA, 
Moçambique, Reino Unido, Rússia, 

China, África do Sul e Brasil)

Add-on’s desenvolvidos para o mercado global da Cornerstone:

Parceiros

desde 2010

+351 96 713 27 66 | info@isqe.com | www.isqe.com

O ISQe é uma empresa certificada ISO 27001

Business Apps
Desenvolvimento de software 
à medida e implementação de 
soluções para a transformação 

digital nas empresas

Learning Contents
Desenvolvimento de 
conteúdos digitais 

inovadores com garantia 
de qualidade pedagógica

Talent Management
Implementação e gestão 
de uma plataforma cloud 
unificada para recrutar, 

desenvolver e gerir pessoas

+80 PROJETOS +200 CLIENTES


