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Introdução
Pela primeira vez na história, cinco gerações diferentes
cruzam-se no mesmo espaço. O mercado de trabalho nunca
foi tão diverso e nunca os gestores de pessoas tiveram de olhar
de forma tão detalhada para a individualidade do talento. 


Com “O estado da compensação 2022-23” permitimo-nos
olhar com atenção para o mercado de trabalho em Portugal  
e entender a forma como as pessoas se relacionam com as
empresas onde trabalham, com a forma como trabalham e
com a compensação que recebem.

“O estado da compensação 2022-23 – um estudo
sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro”
avalia quatro dimensões relacionadas com a
atualidade laboral: flexibilidade no trabalho,
flexibilidade de horário, benefícios flexíveis vs
compensação tradicional, e diversidade e inclusão.
No estudo, que decorreu através de um questionário
online de participação livre e entre 14 de setembro e
4 de outubro de 2022, participaram 1.438 pessoas.

o estado da compensação
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Demografia do estudo
No estudo “O estado da compensação 2022-23” participaram
1.438 pessoas, maioritariamente na faixa etária entre os 25 e os
34 anos (46,5%), seguidas da faixa entre os 35 e os 44 anos
(30,5%), dos 45 aos 54 anos (13,6%) e, finalmente, entre os 18 e
os 24 anos (5,4%).
Entre os participantes estão 735 pessoas do género feminino
(51,1%), 696 pessoas do género masculino (48,4%), uma pessoa
não binária e seis que preferiram omitir o seu género. 


Participantes por indústria
IT/Desenvolvimento de Software
Serviços financeiros
Telecomunicações

Indústria

Outra

Marketing, comunicação e pub.

Recursos Humanos

Contabilidade/Revisão de contas

Consultoria e gestão

Aviação

Admin. pública

Serviços
Saúde

Educação e ensino

Bem-estar físico/mental

35%
30%
25%
20%

A participação veio de diferentes regiões do país (incluindo 9
pessoas de fora de Portugal continental), destacando-se os
distritos de Lisboa (41,7%), Porto (28,5%), Coimbra (6,1%), Braga
(6%), Setúbal (4%) e Aveiro (3,2%). As regiões menos representadas
foram Portalegre (2), Guarda (2) e Beja (4). Relativamente à
origem laboral destes colaboradores, destacam-se as empresas
com mais de 500 colaboradores (30,4%), seguidas das empresas
com 101-250 trabalhadores (14%) e, por fim, 51-100 colaboradores
(13,9%). Mais de um em cada três participantes no estudo são
colaboradores de empresas da área das TI/Desenvolvimento de
software (33,7%). 
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PARTE 1

Flexibilidade no 

local de trabalho
Desmaterializado, o trabalho é
muito mais do que um lugar para
onde se vem e de onde se
regressa: tornou-se uma forma
de ser e de estar.
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Flexibilidade no
local de trabalho
O sítio de onde trabalhamos alterou-se radicalmente. Em
Portugal, a lógica de trabalho híbrido é a que prevalece sobre a
de trabalho presencial e remoto, resultado das mudanças
motivadas pela pandemia. É, pelo menos, isso que demonstra
“O estado da compensação 2022-23”. 

Quase metade dos participantes do estudo refere o regime
híbrido como a lógica de trabalho prevalente na sua rotina. De
entre os 1.438 inquiridos, 47,1% afirma trabalhar em regime
híbrido. As lógicas presencial (29,5%) e de trabalho remoto
(23,4%) reúnem mais de metade das realidades dos
participantes. O regime presencial foi o que mais aumentou face
aos resultados do ano passado (20,3% em 2021 vs. 29,5% este
ano), refletindo o regresso das equipas a uma lógica mais
assente na partilha de um espaço físico, num cenário de pósconfinamento e de retorno ao escritório. Os participantes com
idades entre os 55 e os 64 anos são aqueles que mais trabalham
em formato presencial e os que menos o fazem numa lógica
100% remota.
o estado da compensação

Qual é o modelo atual de trabalho
dos portugueses?
47,1%

29,5%

23,4%

Regime híbrido

Trabalho presencial
(escritório)

Trabalho remoto

Modelo de trabalho x dimensão de empresa
Regime híbrido

Trabalho presencial (escritório)

Trabalho remoto

1–10 colaboradores

11–25 colaboradores

26–50 colaboradores

51–100 colaboradores

101–250 colaboradores

251–500 colaboradores

+500 colaboradores

0%

20%

40%

60%

80%
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Lisboa é o distrito do país que maior percentagem apresenta de
participantes a trabalhar em regime híbrido (57,6%) e, por outro

Qual é o modelo de trabalho atual dos
portugueses por indústria?

lado, com a menor percentagem de pessoas a trabalhar
presencialmente (23%). A percentagem de trabalhadores

Regime híbrido

Trabalho presencial (escritório)

Trabalho remoto

Admin. pública

remotos diminuiu para o valor mais baixo entre os três regimes
(19,4%). As alterações face ao lugar de onde trabalhamos têm
levado algumas empresas a anunciar e implementar medidas

Aviação

Bem-estar físico/mental

que possam facilitar a adaptação dos colaboradores à nova
realidade. As ajudas de custo para trabalho remoto são uma
delas: 76,2% dos participantes diz que a empresa para a qual

Consultoria e gestão

Contabilidade/Revisão de contas

trabalha não oferece ajuda para trabalho fora do escritório, um
ligeiro aumento deste tipo de ajudas face à ausência delas em
81,4% dos participantes no período homólogo.

Entre as empresas que oferecem um remote budget, a maioria
(7,9%) aponta um valor anual de até 250 euros; 3,6% para

Educação e ensino

Indústria

TD

S w

I / esenvolvimento de oft are

Marketing, comunicação e publicidade

valores entre os 251 e os 500. Apenas 1,1% dos inquiridos afirma
ter um orçamento para trabalho remoto de mais de 1.000 euros. 


h

Recursos umanos

Saúde

Avaliando o grau de satisfação face ao modelo de trabalho
atual, seis em cada 10 atribuem entre 8 e 10 pontos à sua
experiência laboral. Numa escala de 0 a 10 pontos, a taxa mais

Serviços
Serviços financeiros

alta de satisfação vai para os colaboradores a trabalhar
remotamente (média de 8,86 pontos, versus 7,82 em regime
híbrido e 5,42 pontos em regime presencial).
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Localização e género

Flexibilidade, mas sem orçamento

Cruzando os dados de formato de trabalho com o género
dos participantes, verifica-se um equilíbrio relativo dos
números no que toca aos trabalhadores em regime
híbrido (331 mulheres e 345 homens). O inverso verifica-se
quando detalhamos os colaboradores em trabalho
remoto e presencial: os homens trabalham mais vezes de
forma remota (208 vs 124); já as mulheres trabalham mais
frequentemente de forma presencial (280 vs 143). 



Quase oito em cada dez participantes (76,2%) dizem que a
empresa para a qual trabalham não oferece um orçamento
para trabalho fora do escritório. Considerando os cerca de
20% que têm, no seu pacote de compensação, um budget
para trabalho híbrido ou remoto, a maioria afirma ter um
orçamento anual de até 250 euros para o efeito. Apenas 17
participantes neste estudo dizem ter 1.000 euros ou mais de
orçamento anual para despesas relacionadas com o
trabalho fora do escritório. 


Mais velhos, menos remotos

Dimensão rima com modelo de trabalho

O número de trabalhadores remotos diminui na relação
inversa à da idade: quanto mais velhos os participantes,
menos trabalham remotamente. A faixa etária dos
participantes com mais de 65 anos não revela qualquer
pessoa a trabalhar num regime remoto. Nesta idade, a
maioria dos participantes trabalha em regime híbrido
(66,7%) ou presencial (33,3%).


Os colaboradores que integram equipas mais pequenas
tendem a trabalhar mais presencialmente. De acordo com
os dados recolhidos pela Coverflex, mais de quatro em
cada 10 colaboradores a trabalhar em equipas de 1 a 10
colaboradores trabalham a partir do escritório da empresa.
Esta percentagem vai diminuindo na proporção do
aumento da dimensão da equipa. No caso, apenas 26,5%
dos trabalhadores em equipas com 500 ou mais
colaboradores trabalham a partir do escritório da empresa.


o estado da compensação
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O CASO DA

Coverflex
Sem escritório físico, a equipa da Coverflex conta com 75
pessoas que trabalham desde os seus “home offices” em
dezenas de cidades do mundo. Exceção feita aos retiros
quadrimestrais, onde todos se encontram. 


O mundo do trabalho está em constante evolução e a pandemia
veio acelerar processos que começavam a dar sinais: uma das
maiores revoluções foi a adoção do trabalho remoto. Na Coverflex
o trabalho é 100% remoto e a empresa não dispõe de espaços
físicos. Esta estratégia permite contratar os melhores profissionais,
independentemente da região onde residem, garantindo-lhes o
estilo de vida que preferem. Muitos dos colaboradores da Coverflex
residem fora das grandes cidades ou mesmo fora do país. A
empresa organiza retreats três vezes por ano, nos quais os
Coverflexers se encontram pessoalmente e passam juntos dias
dedicados ao lazer e atividades de team building. Além disso, a
empresa dispõe de um de budget de onboarding (500€) para que
os colaboradores possam investir em melhorar o seu espaço de
trabalho em casa, bem como de um orçamento anual para
despesas de trabalho remoto (como espaços de coworking).
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Indústria
Sede
Fundação
Número de colaboradores

Fintech
Braga, PT
2019
75
A equipa fundadora da Coverflex
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PARTE 2

Flexibilidade

de horário
Trabalho assíncrono e semanas
mais curtas são duas das
tendências em matéria de
flexibilidade. A colaboração? A
chave destas lógicas laborais.
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Flexibilidade de horário
A flexibilidade é uma buzz word na atração e retenção de talento. É,
também, uma palavra-chave quando se trata de avaliar os dias e as
horas de trabalho. Gerir e organizar o tempo de forma pessoal,
trabalhar de forma assíncrona e a possibilidade de reduzir a semana
laboral são lógicas cada vez mais exploradas pelas empresas.
Seis em cada 10 participantes no estudo “O estado da compensação
2021-22” consideram o seu horário de trabalho “flexível” ou “muito
flexível” (65,5%), contra 26,2% que o considera “pouco flexível” e 8,3%
que o considera “muito rígido”. 

Quando cruzados os modelos de flexibilidade de local e de horário, as
conclusões também merecem atenção: mais de 81% dos participantes
no estudo em regime de trabalho remoto considera ter um horário
“flexível” ou “muito flexível”, contra 74% dos trabalhadores em regime
híbrido e face também aos 31% dos colaboradores em regime
presencial. Os colaboradores em regime presencial tendem a
considerar “muito rígido” (21%) ou “pouco flexível” (41%) o regime de
trabalho a partir do escritório da empresa; em contrapartida, apenas
1,5% das pessoas a trabalhar em regime remoto e 3,8% dos
colaboradores em regime híbrido consideram “muito rígido” o seu
horário de trabalho.

o estado da compensação

Quando separadas por género, as pessoas do sexo masculino
tendem a definir mais o seu horário de trabalho como “muito
flexível” do que as do sexo feminino (22,1% e 12,7%,
respetivamente), de acordo com os dados recolhidos pela
Coverflex. O horário é, tendencialmente, mais vezes “muito
flexível” ou “flexível” para os homens (74,4%) do que para as
mulheres (57,1%). 

Relativamente aos setores de atividade cujos trabalhadores
consideram ter horários mais ou menos flexíveis, 33,3% dos
participantes a trabalhar na administração pública afirma ter um
horário “pouco flexível” ou “muito rígido” . O setor do bem-estar
físico e/ou mental é o que revela uma menor flexibilidade de
horário (4 em cada 10 trabalhadores referem que o seu horário
de trabalho é “muito rígido” ou “pouco flexível”). Entre os setores
com menor flexibilidade horária encontram-se, ainda assim, o da
Educação e ensino (39,1%), Serviços (36%) e Saúde (34,9%). Em
contrapartida, os trabalhadores de IT/Desenvolvimento de
software são os que mais avaliam os seus horários de trabalho
como “flexível” ou “muito flexível” (82%), seguidos dos dos
Recursos Humanos, Serviços financeiros e Consultoria e gestão.
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A percepção de horas trabalhadas varia bastante, de acordo
com os inquiridos. Se, por um lado, três em cada 10 inquiridos
trabalham, “por norma, oito horas por dia”, dois em cada dez
trabalham “sempre mais de oito horas por dia” e outros dois em
cada 10 dizem que “tanto podem trabalhar 10 horas num dia
como seis no seguinte”. Os inquiridos que referem trabalhar, “por
vezes”, mais de oito horas por dia representam cerca de um
quarto (24,6%) do total das respostas.

É em trabalho presencial que os participantes afirmam trabalhar
mais de oito horas por dia (32,6%, contra 22% em regime híbrido
e 10,7% em regime remoto). Os que mais afirmam trabalhar além
das oito horas diárias são, na sua maioria, colaboradores na
faixa etária entre os 45 e os 54 anos de idade (33,7%). Os
trabalhadores mais jovens são os que mencionam trabalhar, por
norma, oito horas por dia (18-24 anos, 44,2%; 25-34 anos, 36,3%). 

Quanto à forma como os inquiridos organizam o horário de
trabalho de forma a maximizar o seu potencial, existe uma maior
consciência dessa maximização nos participantes que
trabalham remotamente: 50,6% afirma que a organização do
seu trabalho passa maioritariamente por si, uma percentagem
superior em relação às 38% das pessoas em regime híbrido e às
32,3% em trabalho presencial.

Quanto tempo trabalham os portugueses por dia?
Por vezes, mais de 8 horas
Sempre mais de 8 horas
Trabalho remoto
Trabalho presencial (escritório)
Regime híbrido
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Como organizam o seu horário de trabalho?
A organização do meu trabalho depende, em igual medida, de mim e de outros.
O meu trabalho está muito dependente de outros colegas e/ou reuniões.
A organização do meu trabalho depende maioritariamente de mim
Trabalho remoto
Trabalho presencial (escritório)
Regime híbrido
0%
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Tanto 10 horas num dia como 6 no dia seguinte
Por norma, 8 horas
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60%

80%
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4-day work week
Mais de seis em cada dez inquiridos (62,1%) gostavam
de experimentar trabalhar 40 horas semanais
distribuídas apenas por quatro dias.


A redução de horário para 32 horas semanais é  
um desejo para mais de dois em 10 participantes  
no estudo (23,9%), mesmo que isso possa significar  
um corte de salário.

Apenas 14% dos inquiridos continua a preferir a
solução habitual de 40 horas de trabalho semanais
divididas por cinco dias.


o estado da compensação
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O CASO DO

Doutor Finanças
Em agosto de 2021, o Doutor Finanças decidiu reduzir o horário
laboral semanal para 32 horas. Os efeitos foram analisados e
incorporados na adaptação da redução de horário deste ano.
Em maio deste ano, os doutores puderam escolher a isenção de
horas semanais à medida das suas necessidades.
Se, em agosto de 2021, o Doutor Finanças decidiu testar a
semana de 32 horas, o piloto evoluiu, no verão de 2022,
para maior flexibilidade de escolha. A ideia da equipa
liderada por Irene Rua foi testar o novo modelo em maio  
de 2022 e dar à escolha a tarde de sexta-feira ou a manhã
de segunda. “Temos vindo a implementar uma série de
medidas com o objetivo de promover este bem-estar e
equilíbrio dos nossos doutores. Foi nesse sentido que
adotámos o modelo de trabalho flexível, permitindo que  
as nossas pessoas possam escolher o modelo da sua
preferência (presencial ou remoto), e quando o fazem”,
explicava, à data, a diretora de recursos humanos do  
Doutor Finanças. A medida foi implementada sem recurso  
a qualquer corte de rendimento.
o estado da compensação

Doutor finanças
Indústria

Sede

Fundação

Número de colaboradores

Finanças

Lisboa, PT

2014

200+
Irene Vieira Rua,  
Chief People Officer
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PARTE 3

Diversidade e

inclusão

no trabalho
Assegurar a construção e
manutenção de equipas diversas,
em todos os níveis da organização,
é um desafio premente e atual.
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15

uma iniciativa Coverflex

Diversidade e inclusão
Discrepâncias de representatividade de género continuam.

Qual é a representatividade de género nas
empresas portuguesas?

Cerca de uma em cada cinco empresas tem mais de 75% de
colaboradores do sexo masculino, apontam as respostas do
estudo “O estado da compensação 2022-23”. De acordo com os
inquiridos, o género masculino representa mais de 75% ou entre
50 e 75% dos colaboradores das empresas em que trabalham
(18% e 26%, respetivamente). 


Representatividade do sexo masculino nas empresas
Representatividade do sexo masculino na liderança das empresas

mais de 75% dos colaboradores
entre 50% e 75% dos colaboradores
aproximadamente 50% dos colaboradores
entre 25% e 50% dos colaboradores

Quando questionados sobre se as respetivas empresas respeitam
diferentes formas de ser ou de pensar, mais de 1 em cada 10
participantes (12,3%) considera que as organizações “raramente”
ou “nunca” respeitam formas diferentes de ser ou de pensar. Ainda
assim, quase 25% dos inquiridos afirma que a sua forma de ser é
“por vezes” respeitada. 


menos de 25% dos colaboradores
sem conhecimento
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Em matéria de combate às desigualdades, apenas 23,9% dos
participantes afirma trabalhar numa empresa que tenha
estratégias de inclusão definidas. Mais de quatro em cada 10
inquiridos diz desconhecer uma estratégia do género na empresa
em que trabalha, posição liderada pelas empresas em que o
trabalho é presencial (58,5%).
o estado da compensação
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Representando a maioria dos trabalhadores, o género masculino
prevalece também na gestão: mais de 75% da equipa de
liderança das empresas em 40,2% dos casos.


As empresas respeitam e aceitam diferentes
formas de ser e pensar dos seus colaboradores?
Sempre

Em termos de dimensão, é nas empresas mais pequenas que
mais se acentua a discrepância entre a percentagem de homens
na liderança e no total da equipa, ou seja, em empresas mais
pequenas existe ainda uma maior desigualdade ao nível das
lideranças: em 27,7% das empresas com até 10 colaboradores,  
e em 31,3% das empresas com entre 26 e 50 colaboradores, os
homens representam 75% ou mais da sua constituição.

As empresas de menor dimensão, revela o estudo, são também
as que revelam menos vezes estratégias de inclusão. Já as
empresas com mais de 500 colaboradores são as que
demonstram mais vezes a existência destas estratégias
implementadas (39,4% das empresas com estratégias de
inclusão têm mais de 500 colaboradores). As indústrias em que
estes projetos são mais comuns são as de Serviços Financeiros,
IT/Desenvolvimento de software e Consultoria e gestão. No
extremo oposto encontramos os setores de Educação e ensino,  
e dos Serviços.
o estado da compensação
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O CASO DO

Paul Stricker
Se em 2012 faturava 8 milhões de euros, a passagem da 2.ª para
a 3.ª geração familiar conduziu à visão atual de Paulo Stricker: a
Stricker entendida de uma maneira diferente, não só focada em
Portugal (como até aí) mas completamente aberta ao mundo.


Num universo de cerca de 600 pessoas a trabalhar em
Portugal, a empresa tem uma população multigeracional
com diferentes exigências. É para ir ao encontro das
necessidades de cada um que há uma enorme diversidade a
considerar. “A persistência, a ambição e o trabalho em equipa
são as três coisas que mais nos definem. O facto de termos
uma equipa com pessoas de mais de 25 nacionalidades
ajuda-nos a adaptar aos novos mundos, e torna-nos bemsucedidos.”, sublinha Nataliya Taran, Team Leader for CIS
Countries. Para responder a este desafio, a Paul Stricker
decidiu adotar soluções de benefícios flexíveis. Além de
aumentar o pacote salarial do colaborador, a empresa
verificou que os colaboradores usufruem de diferentes
serviços, de acordo com a geração a que pertencem.

o estado da compensação

Paul Stricker
Indústria

Produção fabril

Sede

Murtede, PT

Fundação

2003

Número de colaboradores

500+
Diana Loureiro,  
Compensation & Benefits Analyst 
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PARTE 4

Benefícios 
flexíveis vs  
compensação

tradicional
Quanto mais flexível o trabalho,
mais flexível a compensação.

o estado da compensação
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Benefícios flexíveis vs
compensação tradicional

Quais os benefícios mais usados pelos
portugueses?

Lógicas de trabalho mais flexíveis fazem-se acompanhar de
compensação mais flexível. 

Apenas cinco em cada dez colaboradores em Portugal têm
benefícios flexíveis nas empresas em que trabalham. De
acordo com o estudo “O estado da compensação 2021-22”,
54,7% dos participantes diz ter acesso a benefícios flexíveis
contra 27,6% que diz não ter. Em comparação com o
período homólogo, continua a haver um desconhecimento
sobre o que são benefícios flexíveis por parte de mais de
17,7% dos inquiridos. A maioria dos colaboradores sem
acesso a benefícios flexíveis corresponde a trabalhadores
com regime laboral presencial (41,8%). Os trabalhadores
remotos e em regime híbrido são os que mais vezes têm
acesso a benefícios flexíveis (63,7% e 61,5%,
respetivamente). O maior desconhecimento sobre o que
são benefícios flexíveis verifica-se entre os trabalhadores
em formato presencial (21,5% contra 15,6% no formato
híbrido e 17% em formato remoto).
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Despesas de educação e formação
Despesas com tecnologia
Ginásio e fitness

Poupança & reforma (PPR, plano de pensões)

Passe de transportes públicos

Pacote de telecomunicações
Combustível

Despesas de saúde e bem-estar

Avença de estacionamento

Equity (ações da empresa)

Compra de dias de férias extra

Descontos

Viagens

Despesas sénior

Aluguer / leasing viatura

Subscrições (Netflix, Spotify, etc.)
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Em matéria de género, o sexo feminino é tendencialmente o que

Quais os benefícios que os portugueses mais

tem menos acesso a benefícios flexíveis nas empresas, com 31,7%

gostariam de ter?

das mulheres a referir a sua ausência, contra apenas 23,1% dos
homens. Neste âmbito, metade das mulheres (50,1%) e quase seis
em cada 10 homens (59,8%) dizem ter acesso a benefícios flexíveis.
Poupança & reforma 
(PPR, plano de

Mais de metade dos participantes no estudo (54,8%) estão
satisfeitos com o seu pacote de compensação (salário, benefícios
flexíveis, seguro e cartão refeição). Numa escala de 0 a 10, em  

Combustível

37.1%

33.5%

pensões)

Despesas de

33%

29.1%

educação 

Viagens

e formação

que 0 é “nada satisfeitos” e 10 “extremamente satisfeitos”, mais de
metade dos participantes atribui à satisfação com a sua
compensação entre 7 a 10 pontos. Quatro em cada 10

Ginásio
e fitness

26.8%

trabalhadores atribui entre 7 e 8 pontos ao grau de satisfação.
Sobre a importância atribuída aos benefícios flexíveis, a maioria
dos participantes (66,9%) atribui-lhes entre 8 e 10 pontos de
importância (de 0 a 10). Mais de quatro em cada 10 inquiridos
avaliam-nos com 9 ou 10 pontos, na escala de 0 a 10. 


Subscrições
(Netflix,
Spotify, etc.)

27.5%

25.9%

telecomunicações

O valor médio de compensação alocada a benefícios varia  
entre 0 e 200 euros mensais (em 66,3% dos casos). Apenas 11%
dos inquiridos afirma receber mais de 500 euros mensais. Os
trabalhadores remotos tendem a receber mais um euro, por mês
(€199,65), do que os trabalhadores híbridos (€198,62), e mais 29

/

de viaturas

públicos
Avença de
estacionamento

Despesas com
tecnologia

Equity (ações
da empresa)

19.1%
19%

Passe de
transportes

e bem-estar

20.5%
19.7%

Aluguer leasing

Despesas de saúde

25.5%
23.7%

Pacote de

Compra de dias
de férias extra

Descontos

12.4%
Despesas

10.2%

é

s nior (

3.2%)

euros mensais do que os trabalhadores presenciais (€170,67).
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Benefícios aumentam com a idade…
O valor atribuído mensalmente a benefícios flexíveis cresce  

Considerando as isenções fiscais existentes, os
portugueses sentem que o acesso a benefícios flexíveis 
lhes permite maximizar o rendimento mensal?

com a idade. Os trabalhadores mais jovens (18-24) são os que,
segundo o estudo, recebem a menor quantia mensal em

Sim, sempre

Depende dos meses

Não, nunca

Não sei

compensação flexível (€134,29). Este valor cresce com o
aumento da idade: os trabalhadores na faixa etária entre os
25-34 recebem, em média, 174,40 euros, e os com idades entre  

41.7%

31.9%

13.5%

13%

os 35 e os 44 anos, uma média de €219,71. A média de valor de
benefícios flexíveis é inferior a 200 euros (€193,36).

…e variam com o género

Num cenário hipotético, preferiria auferir um salário
bruto de €25.000 anuais ou um salário bruto de
€21.000 anuais + um pacote de benefícios flexíveis
no valor de €5.000 anuais?

O valor alocado a benefícios flexíveis dentro do pacote salarial
dos trabalhadores, em Portugal, varia também com o género  

Salário bruto de €21.000 anuais + €5.000 em benefícios flexíveis

dos seus titulares. Os homens recebem um valor em benefícios

Salário bruto de €25.000 anuais

Não sei

cerca de 50 euros mais alto, em média, do que as mulheres
participantes no estudo. Os trabalhadores do sexo masculino
recebem, em média, €217,13 mensais, enquanto as mulheres

55.8%

30.9%

13.4%

auferem uma média de €166,30 em compensação flexível.
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Preferência? Benefícios

Os benefícios mais desejados

Se tivessem a opção de escolher entre um salário
bruto de 25.000 euros anuais ou um salário bruto de
21.000 euros anuais mais 5.000 euros em benefícios
flexíveis (valores que representam aproximadamente a
mesma despesa para a empresa), mais de metade dos
participantes (55,8%) escolheria a opção de salário e
benefícios. 13% dos participantes revela não ter
conhecimento suficiente para responder à questão. 


Os trabalhadores em Portugal gostariam de ver na sua
oferta de benefícios flexíveis despesas relacionadas com
Combustível (37,1%), Produtos de Poupança e Reforma
(33,5%) e Viagens (33%). Na lista de preferências de acesso
estão ainda a compra de dias de férias extra (27,5%),
Ginásio & fitness (26,8%) e Subscrições (Netflix, Spotify, etc.)
(25,5%). Entre as preferências para um pacote de
compensação ideal, a maioria dos participantes coloca
como primeira prioridade da lista o acesso a uma
“componente de equity” (participação no capital da
empresa) como parte do seu pacote remuneratório (29,8%).
Na lista de preferências seguem-se a “gestão de despesas
profissionais numa plataforma mais digital e simples de
utilizar” (29,7%) e a compra de dias de férias (25,4%).

Pacote salarial cada vez mais diverso
A maioria dos participantes no estudo revela ter
acesso a um pacote de remuneração que vai além  
do salário. O subsídio de alimentação está disponível
para 93,4% dos inquiridos, enquanto quase oito  
em cada 10 participantes (78,8%) conta com seguro
de saúde na sua compensação. Do pacote
remuneratório fazem ainda parte os aumentos
salariais (anuais para 61,6% dos inquiridos).
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Educação, saúde e bem-estar e tecnologia no top 3

Benefícios, área com potencial

Despesas com educação e formação (34,1%), Despesas
com saúde & bem-estar (33,5%) e Despesas com
tecnologia (26%) são as três categorias de benefícios mais
acessíveis aos colaboradores das empresas em Portugal.
Na lista de disponibilidades, seguem-se os produtos de
Poupança e reforma, Ginásio & fitness e os Descontos. 


A oferta de benefícios flexíveis continua a ser imperfeita,
segundo os resultados do estudo. Ainda que mais de
seis em cada 10 inquiridos afirme que os benefícios têm
uma importância significativa (8, 9 ou 10 pontos, numa
escala de 0 a 10), há ainda muita margem para
evolução. Despesas domésticas (como água, luz,
telecomunicações e gás), muitas vezes associadas a
lógicas de trabalho remoto, carregamentos de serviços
móveis, compra de dias de férias, despesas com animais
de estimação, apoios relativos a gastos com educação
e desenvolvimento de filhos com necessidades especiais
e a possibilidade de participar, via Zoom, em reuniões
marcadas para depois do horário regular de trabalho,
são algumas das sugestões colocadas pelos
participantes.

Formação profissional, a desejada
Cerca de quatro em cada dez colaboradores, em Portugal,
recebem um valor mensal ou anual para complementar o
seu pacote salarial e de benefícios flexíveis (38%). Entre os
trabalhadores que recebem um determinado orçamento
(budgets) além da sua remuneração fixa e flexível, a
formação profissional é a utilização mais comum (mais de
cinco em cada 10 participantes que recebe budget extra
tem acesso a esta categoria). Entre os orçamentos mais
vezes disponíveis, seguem-se a cobertura de despesas
com trabalho remoto (29,3%), a tecnologia (28,4%) e as
telecomunicações (24,2%).
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O CASO DA

O caso do Vila Foz
É um hotel de 5 estrelas localizado em plena foz do Douro, que
foi criado a pensar em deslocalizar as visitas à cidade, atraindo
pessoas para uma zona pouco conhecida pelos turistas.
Focados em atrair talento de diferentes origens do mundo, o Vila
Foz Hotel & Spa tem investido em pessoas de nacionalidades
diferentes, à procura de “novas formas de pensar e de trabalhar”.
As dificuldades de retenção de talento, fruto de uma alta
rotatividade, desequilibram a estabilidade das equipas e o
constante investimento em formação. O turismo debate-se com
outro desafio: o de ser um setor conhecido por não promover
tanto a qualidade de vida, fruto de horários mais irregulares e da
sazonalidade laboral. Para combatê-lo, o Vila Foz Hotel & Spa
tentou, desde o início, valorizar a estabilidade das pessoas que
trabalham no grupo: o hotel reviu os salários e, em 2021, decidiu
adotar a Coverflex como complemento para este objetivo. O Vila
Foz Hotel & Spa começou por implementar o cartão refeição e,
após receber feedback dos colaboradores, alargou a oferta
integrando benefícios flexíveis.
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Vila Foz Hotel & Spa
Indústria

Hotelaria

Sede

Porto, PT

Fundação
Número de colaboradores

2019
51-250
Susana Tavares,  
Diretora comercial 
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CONCLUSÕES

E tudo mudou 

num ano...
A forma como nos relacionamos com
a nossa compensação é cada vez
mais pessoal.
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O que mudou num ano
De 814 em 2021 para 1.438 participantes em 2022:

Quase oito em cada 10 participantes (78,8%) no

“O estado da compensação 2022-23” revela um

estudo, em 2022, conta com seguro de saúde no seu

maior envolvimento e alcance do tema no

pacote de remuneração, o que demonstra uma

mercado português.

aposta crescente das empresas no bem-estar e
condições de saúde dos seus trabalhadores.

O regresso a uma lógica de trabalho “pré-Covid” fezse sentir: o regime presencial foi o que mais aumentou
face aos resultados do ano passado (29,5% em 2022

Ainda que mais de seis em cada 10 inquiridos afirme

vs 20,3% em 2021).

que os benefícios têm uma importância significativa  
(8, 9 ou 10 pontos, numa escala de 0 a 10), há muita

A taxa de satisfação mais alta face ao modelo de
trabalho implementado é a dos trabalhadores
remotos.

margem para evolução. Despesas domésticas (como
água, luz, telecomunicações e gás), serviços de
comunicação móvel, compra de dias de férias,
despesas com animais de estimação, apoios relativos
a gastos com educação e desenvolvimento de filhos
com necessidades especiais e a possibilidade de
participar, via Zoom, em reuniões marcadas para
depois do horário regular de trabalho, são algumas
das sugestões dos participantes no estudo. 
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Semana mais reduzida?

Subida de preços reflete-se nos desejos

Várias empresas e o Governo anunciaram medidas no
sentido de reduzir os dias de trabalho semanais. Nesta
edição, mais de 61% dos inquiridos manifestou a vontade
de experimentar trabalhar 40 horas semanais distribuídas
apenas por quatro dias. Apenas 23% disse preferir a
redução do horário para 32 horas/semana (mesmo que
isso signifique um corte proporcional de salário).



A subida generalizada dos preços parece ter influência nas
preferências de benefícios mais desejados: Entre as
inspirações de benefícios flexíveis mais desejadas pelos
inquiridos estão “alojamento”, “banco de horas”, “carro”,
“combustível”, “compra de dias de férias”, “crédito habitação”,
“criptomoedas”, “descontos em lazer”, “eletricidade”, “horas
extraordinárias e noturnas”, “compra de ações da empresa”,
“prémio de desempenho” e “viagens/mobilidade”.


E um pacote remuneratório mais diverso

Combustíveis como benefício?

Se tivessem a opção de escolher entre um salário bruto de
25.000 euros anuais ou um salário bruto de 21.000 euros
anuais mais 5.000 euros em benefícios flexíveis (valores que
representam aproximadamente a mesma despesa para a
empresa), mais de metade dos participantes (55,8%)
escolheria a opção de salário e benefícios. 13% dos
participantes revela não ter conhecimento suficiente para
responder à questão. 



A subida do preço dos combustíveis fez repensar os desejos
na oferta de benefícios. Se, no ano passado, os benefícios a
que mais queriam ter acesso eram “subscrições (Netflix,
Spotify, etc.)” (35,3%), “poupança e reforma” (35%) e
“despesas de saúde e bem-estar” (30,7%), em 2022, 37,1%
dos inquiridos preferiu “Combustível”.
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Sobre a 
Coverflex
A compensação é mais do que uma
transferência bancária.

É tudo aquilo que uma empresa
oferece a um colaborador como
reconhecimento do seu trabalho.

O nosso objetivo é melhorar a compensação para quem a
atribui e para quem a recebe.   
A Coverflex é uma solução de gestão de compensação
que une todas as componentes da compensação além do
salário. Benefícios, seguros, subsídio de alimentação e
descontos, todos juntos num só produto fácil de usar.  
Para as empresas, é uma forma de darem mais opções e
valor aos seus trabalhadores, melhorando a sua qualidade
de vida e os resultados da empresa. Para os
colaboradores, é uma oportunidade de terem acesso a
mais valor e criar um pacote de compensação
customizado que cada pessoa pode consumir à sua
maneira.

Saiba mais em: www.coverflex.com
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Para mais informações, visite-nos em: www.coverflex.com

