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PATROCINADORES PLATINUM

EDIÇÃO N.º 8
27-28 MARÇO 2019

A atualidade dos recursos humanos

ORGANIZAÇÃO

#1. Coloque as pessoas no centro de tudo #2. Viva a aprendizagem 
como uma paixão #3. Inspire-se e deixe-se inspirar #4. Nunca pare  

de aprender e de experienciar #5. Colecione experiências  
#6. Aprendizagem coletiva potencia a reflexão individual. 

Promova-a! #7. Aprenda pela mais-valia do conhecimento  
#8. Pense, partilhe e seja colaborativo #9. Atreva-se e seja audaz  

#10. Os inovadores são os líderes da humanidade. Seja um!

Manifesto



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



09H00 Receção dos participantes
09H30 Inicio da Conferência 

LIDERANÇA NA TRANSFORMAÇÃO

09H35 ARRISCAR FICAR … O PERCURSO PARA CHEGAR À 
LIDERANÇA 
• Quando o percurso do colaborador se cruza com a história da empresa. 
Passar de uma empresa familiar para uma empresa que atualmente é de um 
fundo de investimento
• Os desafios na gestão de RH, sucessos e fracassos
Duarte Conceição – CEO – Contisystems

ARRISCAR NA COLABORAÇÃO

09h55 ESCUTAR O ECOSSISTEMA PARA CONSTRUIR UMA VISÃO 
PARTILHADA
• Pensar o futuro promovendo o alinhamento de todos os colaboradores com 
a empresa
• Reforçar a identidade corporativa integrando as expectativas dos stakeholders 
Raquel Rebelo – CEO – IFE by Abilways

10H30 Pausa e networking café 

11h10 EQUIPAS QUE LIDERAM EQUIPAS: QUANDO OS DIRETORES 
ATUAM EM EQUIPA PARA RESPONDER AOS DESAFIOS 
INTERDISCIPLINARES IMPOSTOS PELO RITMO DA MUDANÇA
Ricardo Costa - Managing Partner – SDO

11h30 Dois pontos de vista
PLATAFORMAS COLABORATIVAS E FERRAMENTAS DE 
COMUNICAÇÃO: MAIOR PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA?
• Redes sociais corporativas…Qual o impacto real na produtividade e 
eficiência? E na comunicação e interação entre equipas? 
• Liberdade de escolha ou “imposição” estratégica?
Rúben Bicho – Responsável pelos canais de comunicação 
internos  – Grupo EDP
Sandra Alvarez – Managing Director – PHD

12h10 Pitch
Como interligar as ilhas de informação existentes numa organização 
e prepará-la para o novo modelo de trabalho colaborativo do futuro, 
em que a presença física não é mais necessária!
Fernando Ribeiro – Account Manager – Kwalit

12h13 CONFIANÇA, AUTONOMIA, ENGAGEMENT E COESÃO: OS 
EFEITOS POSITIVOS DA TOMADA DE DECISÃO COLABORATIVA 
• Como desenvolver uma cultura de tomada de decisão colaborativa?
• Que metodologia adotar para um processo de decisão robusto? 
Rosana Garcia – Human Resources Director Western 
Mediterranean – Maersk
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12H30 Uma conversa com….. 
STORYTELLING: A HISTÓRIA DE UMA VIDA…. QUE SE LIGA A 
UMA MARCA 
Fred Castro – Founder & Chairman – Sonder entrevistado por, 
Rita Costa – Jornalista – IFE by Abilways

13H00 Pausa para almoço 

A AVENTURA DO RECRUTAMENTO

14H30 Conversas à volta da mesa
NOVAS FUNÇÕES, OUTRAS COMPETÊNCIAS: O QUE ALTERA NO 
PROCESSO DE RECRUTAMENTO?
• O que é atualmente valorizado numa organização?
• Como é que os recrutadores se estão a adaptar?
• Como é que pode marcar a diferença e fazer sobressair uma candidatura?
Moderadora: Filomena Cunha – Diretora Recursos 
Humanos – Partex
António Pinto – Director Recursos Humanos – Lisbon 
Marriott Hotel
Rita Estanqueiro – Diretora Recursos Humanos – Grupel 
José Reis Rocha – Country HR Manager – PSA Groupe

15H10 TECH RECRUITMENT: AS TECNOLOGIAS AJUDAM A 
ENCONTRAR A PESSOA CERTA PARA O LUGAR CERTO? COMO?
Alexandra Monteiro – Human Resources & IT Recruiter – 
COCUS Portugal

15h30 Pitch
Como Construir e Selecionar
Paula Baptista  – Consultora Estratégica de Mercados 
Internacionais – High Skills - Formação e Consultoria 

15H33 Pausa e networking café 

16H10 ON BOARDING: PERSONALIZADO OU STANDARD? 
• Porque a primeira impressão conta…
• A cultura organizacional no centro 
• O envolvimento dos líderes
Maria Roman – Diretora Recursos Humanos – Lidl 

16H50 Na perspetiva dos Colaboradores 
ON BOARDING: “A MINHA PRIMEIRA SEMANA DE TRABALHO FOI…”
Moderadora: Telma Lopes – Training Manager – IFE by Abilways
Ana Marreiros – Responsável de Comunicação – Zurich
Hugo Oliveira  – Director da FSG – Altran
Ruben Grilo – Recruitment, Talent & Training – Nestlé

17h20 Fim da conferência na sala 1

PROGRAMA

27 DE MARÇO – SALA 1 (AUDITÓRIO)
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27 DE MARÇO – SALA 2
09H00 Receção dos participantes
09H35 Inicio da Conferência 

TRANSFORMAR PARA A PERFORMANCE

09H40 CULTURA DE GROWTH MINDSET: QUANDO SE ACREDITA 
QUE TODA A GENTE PODE MUDAR 
• Dar espaço ao erro e potenciar o desenvolvimento de competências
Paula Panarra – General Manager – Microsoft 

10H00 FACILITAÇÃO DA MUDANÇA: PASSAR DA RESISTÊNCIA À 
INEVITABILIDADE 
• Comunicar para promover adesão
• Compreender e gerir as emoções 
• Lidar com a insatisfação, a desmotivação e os conflitos
Andreia Duarte – HRBP – Makro 

10H20 CHANGE MANAGEMENT: PAPEL DO COACHING
• Criação de uma cultura de coaching para aumentar a eficácia, quando se 
visa uma mudança organizacional
• A aplicação prática nas empresas em Portugal
Ann Rindone – Senior Director – ICF Global 
Aida Chamiça – Presidente – ICF Portugal

10h50 Pitch
Aumentar o engagement, libertando o potencial
Eduardo Pinto Leite – Partner – BBM Global

10H53 Pausa e networking café 

11H34 Pitch
Cultura e Estratégia - o papel dos RH  
João Virott da Costa – Managing Partner – Bright Partners Group

11H37 Pitch
O tempo está a movimentar a sua organização. Está a geri-lo bem?  
Mônica Ramos  – Country Manager – MHP Portugal 

11H40 IMPACTO E INFLUÊNCIA DO ENGAGEMENT NA 
PERFORMANCE E NOS RESULTADOS?
• O engagement pode ser medido? Como? 
• São as equipas mais motivadas as mais produtivas?
Ana Veiga – HRBP – Deco Proteste

12H00 Em perspetiva
PERFORMANCE INDIVIDUAL E DAS EQUIPAS. O PAPEL DO 
STRESS E DA FADIGA
José Soares – Prof. Catedrático da Universidade do Porto e 
especialista em performance. Autor do livro Reload

12h30 TRANSFORMAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA 
MAXIMIZAR O IMPACTO NA PERFORMANCE INDIVIDUAL, DA 
EQUIPA E DO NEGÓCIO: COMO?
Carla Silva – Human Resources Director – Parfois

12H50 Pitch
Transformações positivas - Como a formação pode mudar as 
pessoas e as organizações
Cristina Dimas – Coordenadora Inovação & Negócios – 
CECOA

12H53 Pausa para almoço 

14H30 LEARNING REINVENTED: O DIGITAL NA MELHORIA DA 
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM 
• Metodologias, formatos, duração e personalização
Inês de Castro – Talent Management & Development Lead – 
Worten Iberia

15H00 Pitch
Transformação da formação para o digital: foco nos conteúdos, 
engagement e na falta de tempo 
João Nogueira Santos – Learninghubz

15H03 RETRAINING: QUANDO A RECONVERSÃO E A 
REQUALIFICAÇÃO SÃO INDISPENSÁVEIS
• Que funções, que competências e como colocar em prática
Carla Caracol – Diretora de Recursos Humanos – Grupo 
Renascença Multimédia

15H23 Pitch
A “arte” para otimizar a aprendizagem nos adultos 
Ana Pinho – Diretora – Mais Idiomas

15h26 Pitch
Tendências da educação corporativa: De onde viemos, onde 
estamos e para onde vamos
Miguel Rosa – Business Developer – Vantagem+

SURPREENDER NA REMUNERAÇÃO
15H29 QUE POLÍTICAS DE FRINGE BENEFITS SE PODEM 
IMPLEMENTAR PARA CRIAR IMPACTO NO NEGÓCIO E NOS 
COLABORADORES?
• Que impacto podem ter na retenção de colaboradores 
Nuno Abreu  – Executive Director de HR Solutions – AON, em 
parceria com a Nespresso Professional

15h50 Pausa e networking café 

16H20 NEW REWARDS: SISTEMAS DE RECOMPENSAS 
PERSONALIZADAS E FLEXÍVEIS 
• Alinhamento com as preferências individuais e com o contributo 
individual para a equipa e para a organização
• Vantagem competitiva?
Rita Moreira da Cruz – Responsável pela área de 
Compensações e Benefícios – BorgWarner Portugal

16h40 Conversas à volta da mesa 
O QUE ESTÁ A SER FEITO PELAS EMPRESAS PARA ATRAIR, 
MOTIVAR E DESENVOLVER TALENTO AO NÍVEL DAS 
REMUNERAÇÕES?
• O que falha nos sistemas de remuneração tradicionais? 
• O que valorizam os colaboradores?
• Que outros benefícios estão a integrar os pacotes salarias? 
Moderadora: Adelaide Martins – Diretora Recursos 
Humanos – Ascendi 
Ligia Nunes – Diretora de Marketing – Mundipharma
Nuno Nunes – Managing Partner – Webhelp Portugal

17h20 Fim da conferência sala 2



09H00 Receção dos participantes
09H30 Inicio da Conferência 

OUSAR NA GESTÃO
9H35 Conversas à volta da mesa
NOVOS MODELOS DE EMPREGO, NOVAS FORMAS DE GESTÃO, 
NOVOS LOCAIS DE TRABALHO.
• Como estão estas mudanças a alterar a forma de gestão das pessoas nas 
empresas
Moderador: Fernando Mendes  – Co-Fundador  – NOW_ No 
Office Work
João Simões  – IDEIA
Rita Sampaio  – Fábrica moderna
Francisco Monjardino  – Cowork cascais
José Azevedo – Co-fundador e vice-presidente - P 28

10H10 Conversas à volta da mesa 
WORKPLACE ECOSYSTEM: FREELANCERS, OUTSOURCING, 
TRABALHO TEMPORÁRIO OU POR PROJETO. COMO ESTÃO ESTE 
TIPO DE COLABORADORES A TRANSFORMAR AS EMPRESAS?
• Como integrar e fomentar a colaboração entre os colaboradores com 
vínculo à empresa e os externos
• Os gig workers como resposta às necessidades de flexibilidade, rapidez e 
novas competências 
Moderadora: Mariana Barbosa  – Editora  – ECO
Eduardo Andrade  – People Success Manager  – Outsystems 
Pedro Monteiro  – Business Development Manager  – 
Konica Minolta 

10H40 Pausa e networking café 

11H30 Dois Pontos de vista 
FOMENTAR A CULTURA DE INOVAÇÃO
• Criação de laboratórios de inovação fomentando a co-construção 
• Inspiração dentro e fora do ecossistema. O que podem aportar os 
diferentes players 
Alcino Lavrador  – Diretor Geral  – Altice Labs
Sara Carrasqueiro  – Vogal do Conselho Diretivo – Agência 
para a Modernização Administrativa

12H10 Dois Pontos de vista
SOCIAL ENTERPRISE: A RESPOSTA AOS DESAFIOS DA SOCIEDADE
• Responsabilidade, sentido de missão e propósito
• O impacto na reputação da empresa na atração e retenção de talentos
Mariana Carreira  – Diretora Executiva  –  Make-A-Wish® 
Portugal
Clara Costa  – Diretora de Comunicação e Responsabilidade 
Corporativa  – Auchan Retail 

12H50 Pausa para almoço 
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14H20 Conversas à volta da mesa 
COMPROMISSO COM A DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
• O que aporta a diversidade de gerações, de género e a multiculturalidade?
• E a diversidade de experiências de competências e “backgrounds”?
• Como incentivar a integração e o respeito pela diferença?
Moderadora: Patrícia Valente  – Diretora Corporativa de 
Recursos Humanos  – Grupo ANF
Charles Rostand  – Diretor Geral  – Akteos
Fátima Silva  – Head of Talent& Development  – Montepio
Margarida Pinto Correia  – Diretora de Inovação Social  – 
Fundação EDP

VALORIZAR CARREIRAS E 
ESTIMULAR A RETENÇÃO 

 

15H00 Conversas à volta da mesa
IDENTIFICAR OS FUTUROS TALENTOS E DELINEAR UMA 
ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO PARA O COLABORADOR E PARA 
A EMPRESA
• Como estabelecer um plano de carreira e promover o recrutamento interno 
• Como antecipar as necessidades da empresa e identificar os 
colaboradores mais adequados para esta situação?
• É o mentoring uma opção? 
Moderadora: Catarina Horta – Diretora de Capital Humano – 
Novo Banco 
Bernardo Mota – COO – Olisipo
Luisa Fernandes – Director of People Development – Farfetch 
Paula Cordeiro – Diretora Recursos Humanos – Blue & Green

15H40 Pitch
O desafio: atrair e reter os melhores e mais produtivos profissionais
Cláudia Vicente  – Diretora Geral – Galileu

15H43 REINVENÇÃO NA GESTÃO DE CARREIRAS. A 
VALORIZAÇÃO DO INDIVÍDUO PELA REALIZAÇÃO DE 
DIFERENTES EXPERIÊNCIAS
• Está a privilegiar-se o desempenho e diferentes funções, em diferentes 
contextos, ou ainda é um objetivo ter uma progressão constante na carreira?
• Está esta procura de novas experiências a dificultar a retenção dos 
colaboradores? 
Filipa Ferreira Mendes – General Manager – CHEP Portugal

16H00 Pausa e networking café 

Encerramento powered by H2N
16H30 Uma conversa com JOAQUIM DE ALMEIDA
UMA CARREIRA QUE FALA POR SI….
Entrevistado por Isabel Martins – Diretora Coordenadora de 
Publicações – IFE by Abilways

17h00 Fim do EXPO RH

PROGRAMA

28 DE MARÇO – SALA 1 (AUDITÓRIO)
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28 DE MARÇO – SALA 2
09H00 Receção dos participantes
09H35 Inicio da Conferência 

DESAFIAR COM TECNOLOGIA 

09H40 TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS COMO 
CONSEQUÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DA ROBÓTICA
• Como está a digitalização a influenciar as organizações, funções e locais 
de trabalho? 
• Que novas profissões estão a surgir? Que funções vão desaparecer?
• Inteligência social e emocional, criatividade, resolução de problemas… 
Que competências desenvolver e valorizar e como as encontrar? 
João Pedro Machado – Diretor de Transformação – Fidelidade 

10H00 Pitch
Transformação digital na digitalização dos processos de RH 
Hugo Maganinho  – Sales Architect Coordinator – UMAN

10H03 Pitch
Tecnologia e transformação de mindset em formação
Mafalda Isaac – Partner – B-Training, Consulting
Paulo Cópio  – Partner – Big Experience

10h06 AS POTENCIALIDADES DA AI, ROBOTICS E 
AUTOMAÇÃO….. MAS COMO COLOCAR AS PESSOAS NO TOPO
• Como transformar o negócio impulsionando o talento?
• Como aproveitar a tecnologia para potenciar uma maior colaboração e 
cooperação entre as PESSOAS?
• Combinar o mundo digital com a criatividade e um ambiente positivo
Susana Catroga Gomes – Head of Human Capital – ABanca 
Portugal 

10H26 Pitch
Conciliar a vida profissional e a vida pessoal, sim é possível, com a 
tecnologia como aliado
Márcio Nunes de Almeida – Business Developer – 
Inovflow

10h29 TALENT MANAGEMENT: COMO ESTÁ A TECNOLOGIA AJUDAR 
Miguel Silva – Consultor de Pré-Venda – META4

10H50 Pausa e networking café 

11H30 PEOPLE ANALYTICS NAS ORGANIZAÇÕES. GERAM 
OPORTUNIDADES OU RISCOS?
• Como garantir que os dados são em quantidade e qualidade para 
verdadeiramente tirar partido deles na gestão dos recursos humanos 
Marta Sacramento – Performance and Compensation 
Consultant – NetJets Europe

11H50 Pitch
Digital RH: Uma nova dimensão
Rui da Silva Santos – COO – Sysnovare

11H53 Pitch
RH Analytics para atrair e reter colaboradores
André Patronilho – Office Manager – People for People

11h56 PESSOAS, DADOS, LEGISLAÇÃO, COMO PODEM AS 
ORGANIZAÇÕES GARANTIR O SEU CUMPRIMENTO
• Responsabilidades, oportunidades e riscos
Inês Albuquerque e Castro – Partner – FCB Sociedade de 
Advogados
José Luís Monteiro – Advogado – FCB Sociedade de 
Advogados

12H20 Pitch
A tecnologia ao serviço das relações laborais e a garantia de 
simplificação dos processos de gestão de recursos humanos
Jorge Cadeireiro – Diretor de Gestão de Clientes – Nucase

12h23 Pitch
Gestores de Pessoas 5.0: Democracia do conhecimento
Vanessa Miranda – Co-Founder | Product Developer – 
SANARH

12h26 Pausa para almoço 

ESTIMULAR O BEM-ESTAR 

14h00 WELL-BEING: RESPONSABILIDADE SOCIAL OU 
PRIORIDADE ESTRATÉGICA?
• Que programas? O que valorizam e esperam os colaboradores? Foco no 
bem-estar físico, mental, social e/ou emocional? 
• Qual o impacto na performance, no engagement e na retenção de talento?
• Componente core do employer branding e da cultura empresarial?
Susana Faneca – Human Resources Manager – Bose Corporation

14H20 Pitch
Saúde dos colaboradores no centro da cultura da organização
Tiago Santos  – CEO – Workwell

14h23 ESPAÇOS QUE INSPIRAM… FLEXIBILIDADE, INOVAÇÃO, 
COLABORAÇÃO 
• Como podem os espaços de trabalho influenciar a forma de pensar e de 
trabalhar? 
• Podem interferir de forma decisiva no bem-estar dos colaboradores?
Alice Matos – Diretora Recursos Humanos – JLL

14h50 Dois Pontos de Vista 
SE AS PESSOAS PODEM TRABALHAR A QUALQUER HORA E EM 
QUALQUER LOCAL, ONDE TERMINA O TRABALHO E COMEÇA A 
VIDA PESSOAL?
• Estão as tecnologias a criar uma ligação ininterrupta? 
• O que está a ser feito para potenciar o equilíbrio? 
• Qual o impacto do número de horas de trabalho no desempenho?
Daniel Corry – Human Resources Business Partner – Cisco Systems
Rui Moita – Diretor de Recursos Humanos – LG Electronics 
Portugal S.A.

15h30 Fim da conferência sala 2

*Programa sujeito a alterações, por motivos de força maior e alheios à organização*
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Diretora de Recursos Humanos • 

Grupo Nucase

SÓNIA NUNES

Todas as empresas são feitas por pessoas 
e são as pessoas que fazem a diferença 
entre uma empresa bem-sucedida e uma 
empresa com um desempenho que fique 
aquém.

que os meus colaboradores interagem entre 
si? É necessário entender as necessidades 
de todos - dos clientes internos e externos 
- e transformar essas necessidades em 
serviços e produtos que gerem valor.
Os Recursos Humanos devem deixar de ser 
apenas isso, um recurso, para passarem 
a ser uma área estratégica que tem um 
papel ativo nas decisões de negócio, ao 
integrarem o plano de crescimento de 
qualquer empresa. Ser parte dos objetivos 
corporativos, manter uma comunicação 
aberta ou olhar para a formação como 
um investimento fundamental são alguns 
dos princípios que colocarão os seus 
colaboradores a percorrer um só caminho. 

O êxito de qualquer empresa está, 
essencialmente, nos seus colaboradores. 
Saber transformar a estratégia empresarial 
em resultados através do capital humano, é 
dar largos passos para o sucesso. 
A área de Recursos Humanos está em 
constante mutação. Somos desafiados pelo 
avanço da tecnologia, pelas mudanças de 
comportamento, e pelas novas gerações 
que integram o mundo do trabalho. Inovar 
em Recursos Humanos, é apostar nas 
pessoas e na sua gestão. É estar ligado à 
estratégia da empresa, preparar o futuro e 
saber, inevitavelmente, olhar de fora para 
dentro. Como preparo os meus recursos? 
Como os meus clientes os veem? Como é 

OS RECURSOS HUMANOS 
COMO PARTE DA 
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
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8 Um dos problemas comuns em lidar com grandes quantidades 
de dados é a dificuldade de estabelecer quais os mais 
importantes para se destacar. Isto ocorre na área de Recursos 
Humanos, mais concretamente no processamento salarial. 
Graças ao uso de soluções tecnológicas especializadas, podemos 
realizar ações em blocos e agilizar processos. Portanto, é essencial 
estabelecer métricas ou KPIs (Key Performance Indicator ) 
úteis para o entendimento de grandes quantidades de dados que 
dependerão em grande parte dos objetivos da empresa e dos 
interesses do departamento de RH. Antes de começar a medi-los, 
é necessário que a solução tecnológica para o processamento 
salarial abranja os seguintes aspetos: Temporalidade dos dados; 
Detetor de erros; Cálculo dos pagamentos extra e retroativo; 
Simulação de futuros salários.

KPIs do Processo Salarial 
Automatizar os processos permite aos profissionais do 
departamento um tempo extra para analisar a situação do negócio, 
antecipar-se a possíveis problemas e encontrar soluções. Para 
isso, devem ser estabelecidos indicadores relacionados aos 
dados armazenados, como: Custos do trabalho por completo 
– FTE (funcionário em tempo integral); Percentagem dos custos de 
mão-de-obra relativamente ao total de despesas; Idade média dos 
funcionários; Perdas de acordo com a causa; Modificações em meio 
período; Mudanças salariais médias.

Outros KPIs de RH úteis para a empresa
• Rácio de retenção de talentos: percentagem de empregados 
que abandonam a organização voluntária ou involuntariamente em 
comparação com o número total de profissionais que permanecem 
na empresa;
•  Rácio ETC-RH: usando novamente o termo ETC (Employee a 
tempo inteiro), pode calcular a relação entre as horas investidas em 

Recursos Humanos para cada ETC para conhecer a produtividade 
do departamento;
•  ROI da tecnologia de RH: ao usar o software para unificar os 
processos de Recursos Humanos, pode analisar o retorno do 
investimento da sua implementação;
•  Taxa de promoção interna: percentagem de promoções por ano 
em relação ao total de funcionários;
•  Taxa de rotação involuntária: percentagem de funcionários que 
deixam a empresa devido a demissões ou situações indesejadas 
semelhantes, em relação ao total de funcionários;
•  Taxa de abandono voluntário: percentagem de empregados 
que saem voluntariamente da empresa em relação ao total de 
contratados.

Conhecer alguns destes KPIs relacionados com o campo de RH é, 
portanto, essencial para tomar decisões que afetam a organização 
em todas as áreas. Investir num orçamento maior para implementar 
um software especialista em RH, irá aumentar a produtividade 
do departamento e criar novos planos de carreira para os 
funcionários, permitindo-lhes a crescer dentro da empresa.

Consultora de pré-vendas • Meta4 

SILVIA AYALA 

QUAIS OS 
INDICADORES 
IMPORTANTES NO 
PROCESSAMENTO 
SALARIAL E NA 
GESTÃO DE RH 

PUB

 Investir num orçamento 
maior para implementar 
um software especialista 
em RH, irá aumentar 
a produtividade do 
departamento (...)

“
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Presidente da Direção • ICF Portugal

AIDA CHAMIÇA 

COACHING: NOVAS 
TENDÊNCIAS

Os programas de coaching individual para líderes e executivos 
são hoje uma prática generalizada nas grandes empresas e nas 
PMEs. As equipas de vendas, colaboradores de elevado potencial 
são também grupos em que as empresas tendem a investir para 
alcançar resultados ambiciosos, níveis de performance ainda 
melhores e soluções criativas e inovadoras.

Em Portugal e no mundo há mais de 15 anos deu já sobejas provas 
de que não é só uma moda. Veio para ficar, e o mérito é dos 
resultados alcançados, que falam por si e justificam que empresas e 
clientes privados continuem a investir em programas desta natureza.
Não só os programas de coaching individual têm continuado a ser 
contratados pelas empresas, de forma regular, para alcançar novas 
metas, como têm passado a incorporar as modalidades de team 
coaching e group coaching, atendendo aos elevados graus de 
satisfação. 

Em Team Coaching, a equipa de gestão ou multidisciplinar define 
as metas que acredita serem possíveis alcançar em conjunto. Faz 
um percurso intenso no sentido de identificar o que precisa para lá 
chegar. Supera os obstáculos externos que encontra e autossupera-
-se, através da ativação do seu próprio potencial coletivo.

 Em Group Coaching, frequentemente utilizado como complemento 
às sessões individuais, os participantes partilham os seus objetivos 
individuais e solicitam ao grupo o que precisam para prosseguir na 
sua jornada de autossuperação: conselhos, feedback, “o que farias 
se estivesses no meu lugar”. O coach desenha com os participantes 
o contrato de coaching e utiliza competências de coaching que 
permitam co-criar um espaço de maximização do seu potencial.

Ao verificarem os resultados decorrentes de programas de coaching 
externo, as organizações foram concluindo que valia a pena investir 
em proporcionar igual oportunidade a todos os colaboradores. 
Foi assim que nasceram, um pouco por todo o mundo, iniciativas 
de criação de culturas de coaching nas organizações. Uma 
das medidas frequentes passa por dotar os coaches internos 

de formação em coaching, acreditada pela International 
Coach Federation (ICF), conferindo-lhes a possibilidade de se 
profissionalizarem e credenciarem em coaching, tal como acontece 
com os coaches externos.

Estes processos, quando realizados por coaches profissionais, 
qualificados, com compromisso com a ética e com o 
desenvolvimento contínuo, credenciados por uma entidade isenta, 
como a ICF, são hoje um dado adquirido. O que está na origem do 
sucesso do coaching são os resultados alcançados que justificam 
e muitas vezes ultrapassam largamente as expectativas do 
investimento realizado. 

Um estudo de investigação, recentemente levado a cabo pela ICF 
em parceria com o HCI (Health Coach Institute), vem trazer luz sobre 
uma nova dimensão: o papel do coaching em programas de change 
management. Tipicamente estes programas incluem comunicação 
interna, muita formação e sessões de esclarecimento. Ficou agora 
demonstrado que incluir programas de coaching tem o efeito de 
aumentar a resiliência, a abertura à mudança e a celeridade com 
que são absorvidas e integradas as transformações organizacionais.

O caminho continua e todos os sinais indicam que o coaching 
profissional, rigoroso e ético continuará a merecer a confiança e o 
investimento das empresas que não arriscam e optam por contratar 
profissionais de coaching que se submetem a um referencial de 
competências, de ética e de compromisso com o desenvolvimento 
contínuo. 

Ao contratar um coach, certifique-se de que é um profissional 
credenciado por uma entidade internacional isenta. A ICF é a maior 
organização de coaching do mundo, com 32 000 membros em 140 
países, 26 500 dos quais credenciados. 

Nota: Pode verificar se o coach é credenciado por esta entidade em www.icf.pt 

(Coaches Credenciados pela ICF, em Portugal)



CONHEÇA
- o nosso Código de Ética

OBTENHA
- uma Credencial ICF

ENCONTRE
- um Curso de Coaching
- um Coach Profissional

A MAIOR

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE COACHES PROFISSIONAIS

www.icf.pt

Av. da República, Nº6, 1º Esq. · 1050-191 Lisboa

Tel: +351 211 582 167

e-email: geral@icf.pt 

P O R  U M

C OAC H I N G
P R O F I S S I O N A L
R I G O R O S O  E  É T I C O

NÃO PERCA A MAIOR CONFERÊNCIA 
DE COACHING EM PORTUGAL 
25 SETEMBRO 2019
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A EXPORH FAZ 18 ANOS E É VISTA COMO O EVENTO 
DE RH MAIS IMPORTANTE NO PAÍS. COMO É QUE 
SE CONSEGUE CONTINUAR A SURPREENDER AS 
PESSOAS, ANO APÓS ANO, AO FIM DE 18 ANOS?
Trabalhando em equipa! Com uma equipa ousada que arrisca sair 
da zona de conforto, enfrenta desafios e tem a audácia de arriscar. 
Explorando tendências, criando novas formas de interação e 
identificando novas histórias para contar e inspirar a audiência a 
construir o futuro.

A ASSINATURA DESTA EDIÇÃO É ‘READY TO DARE?’. A 
IFE BY ABILWAYS É UMA EMPRESA OUSADA?
Sim, fazemos por isso! Um excelente exemplo desta ousadia 
foi o processo de construção de uma visão de futuro partilhada 
envolvendo todos os colaboradores das várias empresas que fazem 
parte do universo Abilways (mais de 300) e que terei a oportunidade 
de explicar em pormenor na minha intervenção. Com este processo 
ousamos colocar os nossos colaboradores fora do seu ecossistema 
habitual, estimulando a sua curiosidade, despertando-os para o 
mundo e potenciando a sua abertura de espírito, preparando-os para 
responder aos desafios da mudança.

LIDERA UMA EMPRESA QUE TRABALHA A 
APRENDIZAGEM A 360º. QUAIS OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS NA LIDERANÇA DE NEGÓCIOS E 
‘TALENTOS’ TÃO DIFERENTES?
Manter as pessoas envolvidas e comprometidas com a nossa visão e 
ambição, com um foco no cumprimento dos objetivos de curto prazo, 
mas empenhados em identificar sinergias para potenciar o nosso 
negócio. 
Manter uma organização ágil e flexível para nos permitir ajustar e 
mudar sempre que necessário sem grandes “dores”.

A ‘DECISÃO COLABORATIVA’ É UM DOS TEMAS 
TENDÊNCIA NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS 
E É UM CONCEITO QUE A IFE BY ABILWAYS TEM 
PROCURADO IMPLEMENTAR, NOMEADAMENTE COM 

O PROCESSO VISÃO 2025. QUAIS OS PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS?
A decisão colaborativa fomenta sobretudo a autonomia dos 
colaboradores e contribuiu para aumentar a agilidade na resposta à 
mudança.
Promover a colaboração favorece a transparência e melhora a 
coesão das equipas, facilitando o meu trabalho enquanto líder.

COMO VÊ O FUTURO DA FORMAÇÃO E DO 
DESENVOLVIMENTO? QUAIS SERÃO AS GRANDES 
TENDÊNCIAS DOS PRÓXIMOS ANOS?
Preparar as pessoas para serem capazes de aprender a reaprender. 
Este é na minha opinião o grande desafio que temos pela frente nos 
próximos anos. 
Quando estamos a ser diariamente desafiados e postos à prova pela 
inteligência artificial, quando se estima que até 2030 um terço das 
tarefas que fazemos atualmente poderão ser efetuadas por robôs, 
quando se antevê que até 2030 cerca de 400 milhões de empregos 
serão afetados em todo o mundo, torna-se crucial que cada um de 
nós individualmente tenha uma capacidade de adaptação superior 
à da sua própria organização. Torna-se essencial identificar o que 
nos torna únicos, humanos, e por isso mesmo insubstituíveis por 
uma máquina. É esta singularidade que nos vai dar vantagem 
competitiva. 

“PREPARAR AS 
PESSOAS PARA 
APRENDER A 
REAPRENDER” É O 
GRANDE DESAFIO PARA 
OS PRÓXIMOS ANOS CEO  • IFE by Abilways 

RAQUEL REBELO

Torna-se essencial 
identificar o que nos torna 
únicos, humanos, e por isso 
mesmo insubstituíveis por 
uma máquina. 

“
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Diretora • Seresco

RITA MOURINHA

6 PONTOS CHAVE 
PARA UMA MELHOR 
GESTÃO SALARIAL 
E DE RECURSOS 
HUMANOS 

Quem vive o dia-a-dia de um departamento de recursos humanos 
sabe que esta área traz bastante satisfação, embora com algumas 
dores de cabeça.
Mas hoje, existem muitas soluções que respondem a alguns 
dos que são os maiores desafios desta área. Nesta pequena 
reflexão mencionarei aqueles que são os seis pontos-chave que 
espero ajudá-lo-ão a refletir sobre como melhorar a sua gestão de 
processamento salarial e de recursos humanos.

1) A escolha das ferramentas de Gestão: a 
experiência e história ainda é um posto.
A tecnologia desenvolve-se rapidamente no departamento de 
Recursos Humanos. Comprovamos que muitos dos processos 
que consumiam a maior parte do nosso dia de trabalho podem ser 
automatizados: autorização de processos, distribuição de tarefas do 

processamento salarial, arquivo de documentação, entre outros.
No mercado existem múltiplas ofertas. Uma forma fácil de decidir 
por qual optar é a análise da empresa. As empresas que têm mais 
tempo no mercado estão avaliadas pela sua própria trajetória. Se se 
mantém 50 anos no ativo e continua competitiva, é por dois motivos: 
soube adaptar-se com êxito às alterações e à permanência dos seus 
clientes e, imagino, soube manter os seus padrões de qualidade e 
serviço.

2) Processamento salarial in ou out? Valorize o seu 
tempo e os seus recursos. 
Uma decisão que não é fácil….ou é? Por vezes parece óbvio, 
mas não o é, inclusive, provoca conflitos entre as diferentes áreas: 
Direção Financeira, Administração, Recursos Humanos. Tem que 
analisar o custo de realizar o processamento salarial dentro da 
sua empresa. Existem opções de externalização que lhe darão 
os mesmos benefícios de ter o processamento in, mas sem as 
dificuldades que tal implica. Se externalizar, continuará a manter o 
controlo sobre os dados e pode processar a informação em múltiplos 
suportes, com as ferramentas necessárias para extrair a informação 
necessária.

3) Dados e mais dados. Interprete a informação. 
Um departamento de recursos humanos lida diariamente com 
elevadas quantidades de informação. Logicamente, o controlo de 
todos e cada uma das pessoas que trabalharam e trabalham na 
empresa, a gestão de cada uma das suas vidas laborais implica 
elevados movimentos de informação (data) diariamente. Para tal é 
necessário contar com uma ferramenta de controlo que ajude a tratar 
os dados corretamente e a extrai-los de modo a facilitar a análise.

4) Delegar: a autogestão à responsabilidade dos 
colaboradores. 
Quantas chamadas recebe por parte do seu “pessoal” por questões 
básicas como “preciso de alterar o meu número de conta”, “tenho 

No mercado existem 
múltiplas ofertas. Uma forma 
fácil de decidir por qual optar 
é a análise da empresa. As 
empresas que têm mais 
tempo no mercado estão 
avaliadas pela sua própria 
trajetória. 

“
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que atualizar os meus dados fiscais”, “desejo marcar férias”,…. 
São tarefas administrativas que não se repercutem na organização, 
mas, no entanto, têm que ser realizadas, diariamente, para que 
estejam atualizadas. Este tipo de tarefas retiram algumas horas 
preciosas num dia de trabalho. Mas se não tivesse que fazê-lo. 
Nem ninguém da sua equipa? E se o colaborador pudesse auto-
gerir estes temas? Ceda ao colaborador a sua própria gestão e 
acede à sua informação….e fá-lo quando quiser e onde quiser, sem 
justificar, sem necessidade de esperar que terceiros o giram. 

5) A sua empresa está a mudar. O seu parceiro muda 
consigo?
Quando uma empresa contrata ou muda de fornecedor, são 
colocadas múltiplas questões sobre o que vai oferecer ou quanto 
vai custar determinado módulo ou se poderá ser visto de um 
smartphone ou tablet. Mas muito poucas vezes nos questionamos 
se esta ferramenta será suficientemente flexível, se poderá evoluir 
ao longo do tempo ou se tronar-se-á obsoleta. É fundamental que 
um software possa ser atualizado de acordo com as necessidades 
da organização. O programa deve permitir o desenvolvimento do 
departamento de recursos humanos mediante um sistema modular, 
ágil e flexível,.

6) O suporte técnico: o seu grande companheiro. 
Não há maior segurança do que saber que não está sozinho, que 
existe sempre alguém que pode ajudá-lo…. Correto? O mesmo 
ocorre quando contrata os serviços de um fornecedor tecnológico. 
Não basta que o programa funcione bem, mas se além disso, do 
outro lado do telefone ou do e-mail tem um membro da equipa de 

Existem opções de 
externalização que 
lhe darão os mesmos 
benefícios de ter o 
processamento in, mas 
sem as dificuldades que tal 
implica. 

“

suporte que pergunta: “em que posso ajudá-lo?”, isso dar-lhe-á 
uma tranquilidade única.
Em resumo, estes são os seis pontos-chave para melhorar a gestão 
de processamento salarial e recursos humanos da sua empresa. 
Espero que aprecie a leitura e claro, aqui nos tem na Área de 
Outsourcing de Processamento Salarial e Gestão de Recursos 
Humanos, para que nos transmita qualquer dúvida ou sugestão. 
Não deixe de disfrutar de um mundo apaixonante que é a Gestão 
de Recursos Humanos dentro de uma empresa. Nós seguiremos 
tão apaixonados como no primeiro dia.

SOBRE A SERESCO 

A Seresco é um fornecedor global de soluções no âmbito 

das Tecnologias da Informação, que conta com 50 

anos de experiência, tanto em consultadoria como em 

desenvolvimento e integração de soluções, outsourcing 

tecnológico e gestão de infraestruturas. A vocação para 

o serviço, o compromisso com os resultados e os prazos 

são os seus principais valores corporativos. Presente na 

Península Ibérica, com centro de serviços próprios em 

Madrid, Barcelona, Astúrias, Galiza e Lisboa, tem sucursais 

no Equador e na Costa Rica e uma carteira de clientes 

composta por organizações de todos os setores, tais como 

diversos organismos e administrações públicas.

Em Portugal a Seresco inclui a oferta de todo um portfólio 

de serviços e soluções para a administração de salários e 

de Recursos Humanos, prestando serviços no âmbito da 

externalização e da gestão económica.

Fale connosco:

seresco@seresco.pt | +351 309 865 030 | www.seresco.pt 

E siga-nos nas redes sociais:

 https://www.facebook.com/serescopt/

 https://www.linkedin.com/company/serescopt/

 @serescopt 
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AINDA PRECISAMOS DE CONTAR E OUVIR
HISTÓRIAS? 
Tanto como comer ou dormir, contar histórias faz parte da nossa 
essência. As histórias estão presentes na vida das pessoas em todos 
os tempos, em todas as culturas, em todos os grupos. Dos maiores 
aos mais pequenos. As histórias de alguém que nos marcou, das 
famílias, dos vários grupos aos quais pertencemos. Somos feitos de 
histórias e precisamos de contá-las e ouvi-las.

É POR ISSO QUE AS EMPRESAS APOSTAM NO 
STORYTELLING?
É uma ferramenta para a comunicação empresarial.
Uma pessoa que sabe contar a sua história é uma pessoa saudável. 
Uma empresa que sabe contar a sua história é uma empresa 
estruturada que sabe de onde vem, onde está e para onde quer ir. E 
isso reflete-se, tanto a nível da comunicação interna como externa. 
Sabemos que, para vender, a diferenciação se faz cada vez mais 
pelas histórias do que pelos produtos. São as histórias que lhes dão 
alma. A escolha é feita em função de dois fenómenos: ou porque há 
uma identificação com a narrativa ou porque há uma projeção, que 
vai no sentido do desejo. Ambos são poderosos.

E QUAL É A GRANDE CHAVE PARA COMUNICAR COM O 
CLIENTE?
A clareza. Sendo o tempo um recurso finito, é o bem mais precioso 
que temos. Pouparmos tempo aos outros, comunicando com clareza, 
é fundamental. Quando comunicamos, queremos ser entendidos 
à primeira e, para o conseguirmos, temos de saber adequar a 
linguagem ao interlocutor. Escrever de forma simples, clara e objetiva 
é uma competência que se trabalha. 

E NA ESCRITA DE E-MAILS, O QUE HÁ A APRENDER?
Há perguntas que todos deveríamos fazer antes de enviar um e-mail,
que são as seguintes: “Será mesmo imprescindível escrever? Será 
que um telefonema antes não esclareceria logo alguns pontos?”
A escrita de e-mails tem regras próprias que, na generalidade, as 
pessoas desconhecem. Por exemplo, qual é a primeira coisa a 

fazer ainda antes de escrever? Colocar os anexos! E, assim, evita-
-se o segundo e-mail (tão usual) com o tema “aqui vai o anexo”. É 
também importante saber qual o tom da comunicação. E a medida 
justa entre a formalidade e a informalidade, entre os beijinhos e os 
respeitosos cumprimentos. É fundamental ter em conta qual é o 
nosso destinatário e escrever com clareza, principalmente quando 
pretendemos retorno positivo.

PORQUE É QUE A FORMAÇÃO NA ESCRITA PODE 
CONTRIBUIR PARA COMUNICAR MELHOR NAS 
EMPRESAS?
A comunicação escrita, sendo transversal a todas as áreas 
profissionais, possui diversas especificidades em função do meio 
utilizado, do objetivo pretendido e do interlocutor. Mas, seja qual 
for a área, ao escrever, temos de o fazer bem, quer no que respeita 
à clareza, quer relativamente à língua. É fundamental escrever 
bom português, sem erros, porque é a nossa imagem que está em 
causa. A formação especializada na área da escrita serve para 
uma empresa comunicar de forma mais eficaz e afinar o tom com o 
qual pretende ser reconhecida.  Melhorar a escrita é investir na sua 
identidade. 

Diretora • Escrever Escrever

CONCEIÇÃO GARCIA 

ESCREVER PARA 
SER ENTENDIDO À 
PRIMEIRA

A comunicação escrita, sendo 
transversal a todas as áreas 
profissionais, possui diversas 
especificidades em função 
do meio utilizado, do objetivo 
pretendido e do interlocutor. 

“
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Mude a conversa da sua empresa. 
Descubra como pode comunicar de forma clara, correta e eficaz. 

Na Escrever Escrever, somos especialistas em encontrar a voz única 
da sua empresa – para que todas as suas palavras contem.

Formação à medida:

Encontre-nos em: www. escreverescrever.com 

info@escreverescrever.com | 911 197 797 | 210 962 158

E-mails Eficazes

Escrever para a WEB

Escrever nas Redes Sociais

Escrever Discursos

Escrever para Publicidade

Comunicação Eficaz

Técnicas de Storytelling

Português sem Dúvidas

Descomplicar a Escrita

Escrita na Assessoria de Imprensa

MAIS 
COMUNICAÇÃO 
MENOS 
BLÁ-BLÁ-BLÁ



GALILEU

TEAMWORK
SETS

Reforce os laços da sua 
organização e surpreenda 
os seus colaboradores.

Junte a sua equipa numa experiência impactante
em prol de uma organização mais unida e vencedora.

Dê um boost de motivação à sua equipa com 
uma experiência que estimule o relacionamento 
entre os colegas, fazendo-os sentir uma 
verdadeira equipa, parte de um todo, onde 
todos lutam pelo mesmo, empenhados no 
sucesso da marca!

GRAFFITEAM TEAM
LOGO

BUILD
UP BIKE

IT’S ALL FUN
& GAMES

WORKMATE
MILLIONAIRE

TEAMS
& SWIGS

SOCIAL CARE
CHALLENGE

HANDMADE
MASQUERADE

ON
SPOTLIGHT

AGRO
TRIAL

TEAMWORK
À LA CARTE

REALITY
THEATRE

BOOTCAMP
TIME

SOCIAL
OLYMPICS

POPULAR 
TEAM FEST

Conheça todas as experiências corporate em:
www.galileu.pt/teamworkset

AVEIRO aveiro@galileu.pt | 234 371 011  BRAGA braga@galileu.pt | 22 607 30 90
LISBOA info@galileu.pt | 21 361 22 00  PORTO porto@galileu.pt | 22 607 30 90

SOLUÇÕES DE FORMAÇÃO E-LEARNING À MEDIDA
A elevada flexibilidade das soluções de formação em E-Learning permite 
responder às necessidades específicas da sua organização de forma eficaz.

Para a organização
Escala e alcance
Consistência
Flexibilidade de soluções
Medição de resultados
Económicamente favorável
Redução da pegada de carbono

Para o colaborador
Flexibilidade de horários
Em qualquer lugar
Ao próprio ritmo
Componente prática
Apoio permanente

O E-Learning é cada vez mais 
procurado por organizações cujas 
características tornam esta uma 
solução mais vantajosa do que a 
formação presencial, 
inclusivamente a nível de gestão 
de todo o processo:

A estes desafios, respondemos com soluções em E-Learning, totalmente 
adaptadas à realidade das organizações, que simplificam processos e, ao 
mesmo tempo, disponibilizam formação de qualidade.

Para conhecer as potencialidades do E-Learning
e testar algumas das funcionalidades que 
conseguimos desenvolver e implementar, 
preparámos alguns trials que poderá realizar 
gratuitamente e sem compromisso.

Contacte-nos para solicitar o acesso a uma 
aula experimental:

Aula Experimental

Experimente a 
metodologia E-Learning

info@galileu.pt

Elevado número de 
colaboradores a formar

Frequentes reciclagens

Taxa de turnover
elevada

Formação onboarding

Dispersão geográfica

Disponibilidade
dos colaboradores

Focus on Success

SPOT ON CREATIVE
STORYTELLERS

Novos
Teamwork Sets

Onde os 
colaboradores são 
estrelas de cinema

Comunicar através 
da arte de contar 
histórias
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O QUE FALHA NOS SISTEMAS DE REMUNERAÇÕES 
TRADICIONAIS?
Muitas vezes os sistemas de remuneração falham porque estão 
ligados apenas a funções com determinados jobs descriptions, sem 
ter em conta as pessoas.
Claro que as pessoas têm de estar enquadradas na sua função, 
mas penso que é importante que existam sistemas que se adaptem, 
com diversos indicadores de performance, e permitindo algumas 
opções de escolha aos colaboradores.

O QUE VALORIZAM OS VOSSOS COLABORADORES?
Os nossos colaboradores valorizam sobretudo o projeto e o 
ambiente em que vivem. Para isto contribui muito a possibilidade 
que lhes é dada de poderem ter os seus objetivos pessoais sem 
sentirem que estão a perder oportunidades profissionais. 
Na Mundipharma, vive-se um ambiente de total flexibilidade, mas 
que implica também total responsabilidade. Aqui todos têm direito a 
uma palavra e todos são ouvidos. É esta transparência e sentido de 
pertença que acredito que faz a nossa “mundiferença”.

QUE OUTROS BENEFÍCIOS ESTÃO A INTEGRAR NOS 
PACOTES SALARIAIS?
Além das suas remunerações base, oferecemos um conjunto 
de benefícios que estão relacionados com a sua performance. 
Acreditamos num sistema meritocrático onde devem ser 
recompensadas as pessoas que apresentam melhor performance. 
No entanto vamos mais além, oferecemos um conjunto de regalias 
que são extensíveis a todos os colaboradores. Por exemplo o valor 
variável pode ser recebido de diversas formas consoante o interesse 
do colaborador (na folha de salário, através de cheque ensino, 
fundo de investimento, etc.). 
Por outro lado, damos a possibilidade aos colaboradores de 

usufruírem de um valor que podem investir na sua formação 
pessoal, assim como de um valor mensal que podem usufruir na 
prática de ginásio e temos um plano de seguro de saúde extensível 
a todo o agregado familiar. A estas regalias diretamente integradas 
no pacote salarial ainda oferecemos uma flexibilidade laboral 
baseada na responsabilização.

O MOTE DA EXPORH ESTE ANO É ‘READY TO DARE’. 
“OUSAR” ESTÁ NA CULTURA ORGANIZACIONAL DA 
MUNDIPHARMA? 
Posso dizer que a Mundipharma nasceu deste mote. Quisemos 
ser diferentes não só no nosso modelo de negócio, mas também 
na forma como queríamos criar o nosso espírito de equipa. Desde 
o início que todos os membros têm um papel ativo na definição 
estratégica.
Criámos uma equipa muito experiente, apostando na gestão 
autónoma, por isso criámos o termo “Diretor Geral” do seu território 
ou da sua função. Cada um é responsável por tomar as decisões 
na sua área de competência, não havendo qualquer imposição 
por parte das suas chefias. Confiamos totalmente em modelos 
de microgestão por isso a nossa equipa comercial tem toda a 
autonomia para tomar decisões de investimento. Isto faz com que 
as pessoas se sintam verdeiros gestores e não apenas “dadores de 
informação ou comercias”. Cada departamento ou função tem o seu 
próprio P&L, o que faz com que se possa avaliar sempre o impacto 
no negócio das tomadas de decisão.
Outro projeto que consideramos ousado, foi o que criámos em 
2018 em paralelo com a atividade normal de cada um. Este modelo 
de desenvolvimento de competências é baseado num modelo 
holacrático onde os colaboradores são convidados, em equipa, a 
desenvolver projetos que contribuem para a estratégia global da 
companhia e que depois são apresentados em reuniões de direção.

Country Manager • Mundipharma Portugal 

SOFIA FERREIRA

 “TODOS OS 
MEMBROS TÊM 
UM PAPEL ATIVO 
NA DEFINIÇÃO 
ESTRATÉGICA”
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QUAIS AS MELHORES ESTRATÉGIAS PARA FACILITAR 
A MUDANÇA?
Comunicar, Comunicar e Comunicar!

Por isso mesmo a estratégia da Makro passa pela ativação da 
“Transformação Kultural” através da nossa Comunicação Interna.
A Comunicação Interna é uma ferramenta poderosa que nos permite 
comunicar de forma abrangente, simples e transparente com as 
nossas equipas de norte a sul do país. 

Promovemos muitas acções que facilitam e envolvem as equipas na 
implementação da “Transformação Kultural”, desde a realização de 
roadshows nacionais, o lançamento da nossa revista interna “Mundo 
Makro”, o programa de reconhecimento e elogios com forte foco no 
nosso capital humano e com cariz social e a realização de reuniões 
mensais, entre escritório, plataformas e lojas, onde partilhamos 
os resultados e iniciativas de todas as áreas, para além de muitas 
outras acções que temos preparadas para o futuro. 
 

DE QUE FORMA É QUE SE COMUNICAM OS PROCESSOS 
DE MUDANÇA DE FORMA A QUE SEJAM ENCARADOS
COMO ALGO POSITIVO?
Mais uma vez reforçamos a importância da transparência e 
simplicidade na Comunicação Interna como um todo, quer seja na 
forma de comunicar como na percepção da mensagem.

É importante dar a conhecer a todos o porquê de estarmos a mudar 
e o que todos ganhamos com a mudança.  

Trabalhamos com equipas muito heterogéneas, quer seja ao nível 
das funções, quer seja na diversidade de gerações. A par, a 
dispersão geográfica entre as nossas lojas, plataformas e escritório.

Em 2019 e nos próximos anos a “Transformação Kultural” vai 
continuar a desafiar os canais internos de informação bem como a 

nossa liderança. A transformação começa na mudança de mindset: 
é importante que as equipas se sintam desafiadas e reconhecidas 
e que com isso contribuam com espírito crítico, manifestem as 
suas ideias e opiniões e que sejam “donos do próprio negócio”. Os 
processos de mudança, na Makro, são feitos lado a lado, de forma 
positiva, construindo uma organização única, com impacto real nas 
pessoas.

O MOTE DA EXPORH ESTE ANO É ‘READY TO DARE’. 
OUSAR” ESTÁ NA CULTURA ORGANIZACIONAL DA 
MAKRO? SE SIM, DE QUE FORMA?
Sem dúvida! Antes de tudo somos ousados na nossa ambição.
Também somos ousados na forma como comunicamos com os 
nossos colaboradores. Prova disso é o facto de termos convidado 
um conhecido comediante português a “vestir” o papel da mudança. 
A personagem teatralizou, na primeira pessoa, as várias iniciativas 
da nossa estratégia. Assim, de forma positiva e “fun”, mostramos 
às nossas pessoas as várias facetas da “Transformação Kultural”, 
desconstruindo os estereótipos associados aos processos de 
mudança. 

No final do dia, a “Transformação Kultural” é de todos. Comunicar 
esta mensagem em toda a organização é o mais importante para 
nós, porque juntos construímos o futuro sustentável da Makro. 

HR Business Partner • Makro

ANDREIA DUARTE

“É IMPORTANTE 
QUE AS EQUIPAS 
SE SINTAM 
DESAFIADAS E 
RECONHECIDAS”

Sem dúvida! Antes de tudo 
somos ousados na nossa 
ambição. No final do dia, a 
“Transformação Kultural” é 
de todos. 

“
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GLOBAL SOLUTIONS 
LOCAL EXPERTISE
About us As the leading global mobility service provider, we are fully committed 
to our customer-centric philosophy and to our mission: “We make it easy”. 
Our services are a complete suite of global mobility solutions, from designing 
and implementing relocation policies to managing immigration needs or securing 
executive housing. We achieve high quality standards through consistent service 
excellence, continual improvement and innovation.

We understand the pressure that mobility departments 
are under and we can help you manage risk, control costs 
and maximize return on investment back to the business. 

Ask us how we can help you explore the best practice 
methodologies being employed by mobility teams 
around the world.

A GLOBAL MARKET LEADER IN 
CORPORATE AND EMPLOYEE 
MOBILITY SERVICES

We make it easy   |   www.santaferelo.com   |   #complexsimple

Global Mobility Consulting   |   Assignment Management   |   Immigration   |   Relocation

Global Network

Our Global Network 
and physical presence 
across six continents 
ensures that we have 
the local knowledge 
and capacity to provide 
the highest level of 
service across our 
entire geographic 
region.

Technology

Our technology 
solutions drive and 
support our service and 
all Santa Fe offices use 
a single technology to 
streamline outcomes and 
reporting. We continually 
develop innovative 
technology solutions, 
such as our mobile 
applications and web 
based programmes.

Talent

Our greatest 
resource is the talent 
and knowledge of our 
incredibly dedicated 
3,300+ employees who 
are local experts in their 
country’s regulations – 
from real estate, 
to immigration, 
and more.

Quality

Our award winning 
service levels prove 
our high quality 
standards. Santa Fe’s 
Perfect Methodology 
is ISO certified, driving 
consistency and quality 
across all areas of 
our business.

RHBIZZ NEWS ○ 11

GLOBAL SOLUTIONS 
LOCAL EXPERTISE

Global Hubs Europe

+(351) 219 245 050  
lisbon@santaferelo.com

Africa

+(27) 105 952 334 
johannesburg@santaferelo.com

Australia

+(61) 3 9554 7300 
melbourne@santaferelo.com.au

Americas

+1 (713) 554 4320
usservicecenter@santaferelo.com

Middle East

+(971) 4454 2724 
uae@santaferelo.com

Asia

+(852) 2574 6204 
hongkong@santaferelo.com

Our Services Assignment Management 
and Consulting Services

• Assignment Management

• Policy Benchmarking
and Consulting

• Management
Reporting

• Supplier
Management

• Cost Projections

• Group Moves

• Employee Expense
Processing and
Reimbursement

• Immigration
Services

Employee Relocation Services

• Destination Services
– Home Finding

and Temporary
Accommodation

– School Search

– Orientation and
Settling In Services

– Intercultural Training
and Spousal Support

• Immigration Services
– Work Permits

– Dependent Visas

– Visa Renewals

• Moving Services
– Door to Door

Shipments

– Storage
– Insurance
– Pet Moves

• Tenancy
Management

• Expense
Management

We make it easy   |   www.santaferelo.com   |   #complexsimple

Global Mobility Consulting   |   Assignment Management   |   Immigration   |   Relocation

Untitled-1   2 14-02-2018   11:32:11
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GLOBAL SOLUTIONS
LOCAL EXPERTISE
About us As the leading global mobility service provider, we are fully committed 
to our customer-centric philosophy and to our mission: “We make it easy”.
Our services are a complete suite of global mobility solutions, from designing 
and implementing relocation policies to managing immigration needs or securing 
executive housing. We achieve high quality standards through consistent service 
excellence, continual improvement and innovation.

We understand the pressure that mobility departments
are under and we can help you manage risk, control costs
and maximize return on investment back to the business. 

Ask us how we can help you explore the best practice 
methodologies being employed by mobility teams
around the world.

A GLOBAL MARKET LEADER IN 
CORPORATE AND EMPLOYEE 
MOBILITY SERVICES

We make it easy   |   www.santaferelo.com   |   #complexsimple

Global Mobility Consulting   |   Assignment Management   |   Immigration  |   Relocation

Global Network

Our Global Network
and physical presence
across six continents 
ensures that we have
the local knowledge
and capacity to provide 
the highest level of 
service across our
entire geographic
region.

Technology

Our technology
solutions drive and 
support our service and 
all Santa Fe offices use 
a single technology to 
streamline outcomes and 
reporting. We continually 
develop innovative 
technology solutions,
such as our mobile 
applications and web 
based programmes.

Talent

Our greatest
resource is the talent 
and knowledge of our 
incredibly dedicated 
3,300+ employees who 
are local experts in their 
country’s regulations – 
from real estate,
to immigration,
and more.

Quality

Our award winning 
service levels prove 
our high quality 
standards. Santa Fe’s 
Perfect Methodology
is ISO certified, driving 
consistency and quality 
across all areas of
our business.
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GLOBAL SOLUTIONS 
LOCAL EXPERTISE

Global Hubs Europe

+(351) 211 224 730  
lisbon@santaferelo.com

Africa

+(27) 105 952 334 
johannesburg@santaferelo.com

Australia

+(61) 3 9554 7300 
melbourne@santaferelo.com.au

Americas

+1 (713) 554 4320
usservicecenter@santaferelo.com

Middle East

+(971) 4454 2724 
uae@santaferelo.com

Asia

+(852) 2574 6204 
hongkong@santaferelo.com

Our Services Assignment Management 
and Consulting Services

• Assignment Management

• Policy Benchmarking
and Consulting

• Management
Reporting

• Supplier
Management

• Cost Projections

• Group Moves

• Employee Expense
Processing and
Reimbursement

• Immigration
Services

Employee Relocation Services

• Destination Services
– Home Finding

and Temporary
Accommodation

– School Search

– Orientation and
Settling In Services

– Intercultural Training
and Spousal Support

• Immigration Services
– Work Permits

– Dependent Visas

– Visa Renewals

• Moving Services
– Door to Door

Shipments

– Storage
– Insurance
– Pet Moves

• Tenancy
Management

• Expense
Management

We make it easy   |   www.santaferelo.com   |   #complexsimple

Global Mobility Consulting   |   Assignment Management   |   Immigration   |   Relocation

Untitled-1   3 14-02-2018   11:32:11
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aproveito este artigo para explicar a origem da High Skills e 
começamos pelo seu nome. A primeira letra do nome da empresa 
tem muito a dizer, pois o nome de um dos seus fundadores começa 
por H, e o h é uma letra muito particular, é uma letra que se diz que 
não se lê, é muda. Mas a sua existência ou não, muda tudo num 
contexto. Vejamos palavras que começam por h: 

• Haver – pode ser verbo transitivo que significa Ter, possuir, estar 
na posse de ou Conseguir ou Considerar, Julgar, Existir, Acontecer, 
Suceder (ex.: há café acabado de fazer; há pessoas assim; hoje 
à noite há festa; houve dois acidentes graves; são amigos há mais 
de trinta anos; vi-o há uma hora na biblioteca). Se tiramos o H tudo 
deixa de fazer sentido.
• Homem – aqui nunca há dúvidas e quando pretendemos 
engradecer este substantivo colocamos o mesmo com H maiúsculo.
• Hora – o tempo, saber o tempo, estar no tempo certo, respeitar o 
tempo.

E assim começa a história, esta com H, e que palavra escolher com 
H???

De seguida veio o conceito da atividade: FORMAÇÃO, mas formação 
para quem e como? Existem tantas empresas de formação e aqui 
a orientação estava clara, marcar a diferença, trabalhar para fazer 
parte dos nossos clientes, trabalhar as suas aptidões e dos seus 
quadros técnicos e superiores, melhorar as suas competências!

Então agora tínhamos uma orientação o H e as competências e 
assim surge a High Skills, pois a missão da empresa é e sempre foi 
“A sua Valorização, a nossa Missão!” parece uma frase feita mas não 
é. Trabalhámos e trabalhamos sempre, para nós próprios obtermos 
novas competências, para que essas competências, forneçam o 
melhor ao nosso cliente! O pormenor faz a diferença, e para nós é 

essencial ele existir tal como existir o H ou não existir o H. A ideia 
surge há 6 anos, foi crescendo e sendo formada há 5 anos, ainda 
estamos e estaremos sempre a formar a ideia, é o nosso processo 
de evolução, quando começámos estávamos numa época de crise 
económica, FMI, TROIKA, e mesmo assim avançámos pois iríamos 
fazer a diferença. A experiência de cada um dos elementos, tanto da 
área comercial, pedagógica, financeira, marketing assim como a de 
cada um dos nossos coordenadores das nossas 16 áreas, fez e faz a 
diferença do serviço apresentado ao nosso cliente! 

Agora vem a cor, porquê preto, vermelho e cinza? 

O H é reto é uma letra sem curvas, com a força de alterar o sentido 
de uma frase, daí vem o preto, cor associada a força, poder e 
seriedade, mas tudo preto não, vem então o vermelho, mas porque o 
vermelho?

O vermelho tem muitos significados, cor quente, na nossa bandeira 
de Portugal um dos significados é a coragem, e somos Portugueses 
acreditamos no projeto numa altura do País complicada, criamos 
empregos, temos a coragem de ser diferente para sermos pioneiros.
A cor cinza foi um acaso, era necessário transmitir o nosso conceito 
de evolução e veio a curva e veio a cor cinza que simboliza a 
flexibilidade e agilidade.

Passamos do papel, da ideia à prática e temos a High Skills que 
é uma empresa certificada pela DGERT na área da formação, que 
cresce e começa a trabalhar a área de consultoria, cresce mais um 
pouco e é certificada pela ISO 9001:2015 pela BUREAU VERITAS, 
começa por trabalhar 5 países e cresce mais um pouco e em 2018 
já trabalhava para 25 países em 5 continentes. Subimos e Descemos 
todos os dias, mas todos os dias temos algo para atingir, e só assim 
fazemos a diferença!

A “ORIGEM”

Consultora Estratégica • High Skills  

Paula Baptista

PUB
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A ALTICE LABS ASSUME-SE COMO UM CATALISADOR 
DE INOVAÇÃO. QUE INICIATIVAS PROMOVEM NESSE 
ÂMBITO?
A promoção da Inovação suporta-se na obtenção do conhecimento 
e na capacitação das equipas com técnicas e ferramentas 
necessárias para Inovar. Na Altice Labs as iniciativas de promoção 
da Inovação endereçam três vectores: Tecnológico – conseguir 
o conhecimento prático das evoluções científicas e tecnológicas 
mais recentes; Mercado – conhecer o que faz a indústria do nosso 
sector, os produtos de mercado, as patentes, os planos estratégicos 
e operacionais dos nossos clientes e qual a tecnologia que irão 
necessitar para os conseguir atingir; Organização – garantir que 
as equipas da Altice Labs têm todo o conhecimento e ferramentas 
necessárias para se manterem curiosas, criativas, ágeis e 
inovadoras.

DE QUE FORMA A CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE 
INOVAÇÃO DENTRO DAS EMPRESAS PODE PROMOVER 
A COCRIAÇÃO? 
A existência de laboratórios de inovação abertos, é uma poderosa 
ferramenta para a cocriação. Permitem uma prototipagem rápida 
de ideias que juntem contribuições de diferentes parceiros, da 
academia e de grupos de “fazedores”, que tiram partido da 
capacidade da empresa, seja das suas capacitações internas 
(recursos humanos e materiais), seja do acesso controlado ao 
mercado. Por isso, na Altice Labs criamos o Future Labs e o 5G Lab 
que nos permitem prototipar e validar ideias internas e externas.

A PROCURA DE INSPIRAÇÃO FORA DO ‘ECOSSISTEMA’ 
DAS ORGANIZAÇÕES É IMPORTANTE NA PROMOÇÃO 
DE INOVAÇÃO?
Por maior que seja uma instituição, há sempre mais conhecimento 
fora dela que dentro. Daí que os ecossistemas de Inovação vão 
sendo mais alargados servindo como fonte de inspiração e de 
conhecimento. O Ecosistema de Inovação da Altice Labs conta uma 
forte ligação à academia, com um processo de avaliação e seleção 

de startups (o programa ENTER) e com dezenas de parcerias 
com empresas tecnológicas. Criamos um outro instrumento, os 
laboratórios regionais em parceria com autarquias e regiões, tirando 
partido do ecossistema local de inovação e empreendedorismo, 
com foco nos problemas e desafios locais que possam resultar em 
soluções replicáveis. Sem esse Ecossistema seria impossível Inovar 
hoje em dia de forma sustentada.

O MOTE DA EXPORH ESTE ANO É ‘READY TO DARE’. 
“OUSAR” ESTÁ NA CULTURA ORGANIZACIONAL DA 
ALTICE LABS?  
Ousar faz parte integrante do nosso DNA, assim como o “Saber & 
Fazer”. Existimos por ousar desenvolver em Portugal a tecnologia 
mais avançada das telecomunicações nos anos 50, tornando-
-nos o primeiro país do mundo a ter uma rede completamente 
automatizada, e em muitos outros exemplos como no 
desenvolvimento do serviço pré-pago ou na antecipação da futura 
tecnologia de fibra ótica. Cultivar uma cultura de criatividade tem 
sido fundamental para que diariamente se questione o status quo e 
se ouse experimentar algo diferente.

“A EXISTÊNCIA DE 
LABORATÓRIOS 
DE INOVAÇÃO É 
UMA PODEROSA 
FERRAMENTA 
PARA A COCRIAÇÃO” Diretor Geral • Altice

ALCINO LAVRADOR

Cultivar uma cultura de 
criatividade tem sido 
fundamental para que 
diariamente se questione 
o status quo e se ouse 
experimentar algo 
diferente.

“



ALCINO LAVRADOR
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QUAL É A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DE SISTEMAS 
DE RECOMPENSAS PERSONALIZADOS E À MEDIDA 
DE CADA COLABORADOR?
Na área de gestão de pessoas, assim como em muitas áreas, 
a estratégia e depois todas as suas atividades inerentes, têm 
que ser adaptadas ao contexto. Como sabemos, aquilo que 
resulta muito bem num determinado local, não é condição de 
sucesso para outro local. Quer isto dizer que temos a total 
consciência que as nossas políticas devem ser à medida 
das nossas pessoas, necessidades e motivações e, claro, 
sempre em contante adaptação, porque o que é hoje não o é 
amanhã. O contexto é VUCA. O cerne da questão é escutarmos 
constantemente as nossas pessoas e estarmos em constante 
adaptação, sempre de “mãos dadas” com fator inovação 
e criatividade. Neste momento estamos em fase de estudo 
aprofundado da nossa população, demográfica, de saúde e 
psicossocial, para afinar cada vez mais e melhor a nossa ação. 
Estamos também em fase de implementação de um plano de 
benefícios flexível, sendo este o primeiro ano de implementação, 
com a avaliação ainda a decorrer do impacto na nossa 
organização.

QUE TIPO DE RECOMPENSAS VALORIZAM OS 
COLABORADORES?
Desde a área de gestão de pessoas, com o total apoio da 
alta direção, dinamizamos políticas de Total Rewards, numa 
perspetiva integrada de Segurança, Saúde e Bem-Estar. Na 
BorgWarner a Segurança está em primeiro lugar e daí que seja 
a base. A partir daí, desenvolvemos medidas e atividades em 
cinco perspetivas, Conciliação, Saúde, Bem-Estar, Employee 
Experience e Desenvolvimento. 
Os benefícios que mais são valorizados pelos nossos 
colaboradores são a Conciliação, que é concretizada em duas 
vertentes, Horário de Trabalho Flexível e Local de Trabalho 
Flexível.

OS BENEFÍCIOS/RECOMPENSAS PODEM SER VISTOS 
COMO UMA VANTAGEM COMPETITIVA PARA AS 
EMPRESAS, NOMEADAMENTE NA ATRAÇÃO E 
RETENÇÃO DE TALENTO? 
Na BorgWarner orientamos todas as nossas práticas de acordo 
com cinco crenças organizacionais, todas elas relacionadas 
com as pessoas: Respeito entre Todos, Poder da Colaboração, 
Paixão pela Excelência, Integridade Pessoal e Responsabilidade 
para com as nossas comunidades. Nessa linha, Compensações 
e Benefícios é considerada como vantagem competitiva sem 
dúvida, pois a nossa abordagem Total Rewards, quando por 
exemplo falamos de Bem-Estar, tem um foco tripartido, ou seja, 
físico, psicológico e social. Sentimos portanto que um ambiente 
descontraído, de estrutura plana, de portas abertas, de conforto 
e práticas desportivas e focadas na saúde, aliada às nossas 
instalações modernas são um fator diferenciador. E é nesta 
perspetiva também que sentimos esta abordagem como fator de 
retenção/atração de talento.

O MOTE DA EXPORH ESTE É ‘READY TO DARE’. A 
BORGWARNER É UMA EMPRESA ONDE SE PROMOVE 
A OUSADIA?
“Ousar” está na cultura organizacional da BorgWarner, sem 
dúvida. Ousamos constantemente nas nossas práticas, querendo 
sempre ir um pouco mais além do convencional. Exemplo disso 
é a forma como desenvolvemos as nossas Pessoas. Temos 
programas totalmente diferentes, que são muito bem recebidos 
pelos nossos colaboradores. Exemplo disso é a implementação 
da ação de formação ‘7 hábitos de pessoas altamente 
eficazes’ da teoria de Stephen Covey, adaptado à BorgWarner. 
Uma prática totalmente criativa e totalmente focada em 
desenvolvimento pessoal, dado que acreditamos que se tivermos 
‘boas pessoas’ teremos também ‘bons profissionais’. Esta última 
ação ousou ainda mais quando fechou o ciclo com um momento 
de meditação, ligando esta prática ao bem-estar psicológico.  

“AS NOSSAS 
POLÍTICAS DEVEM 
SER À MEDIDA DAS 
NOSSAS PESSOAS, 
NECESSIDADES E 
MOTIVAÇÕES”

Responsável pela área de Compensações e 

Benefícios • BorgWarner

RITA MOREIRA DA CRUZ
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bem definidos e, claro, uma dose qb de 
bom senso. Na esfera profissional, não há 
dúvida que a tecnologia é um acelerador e 
facilitador. Ajuda-nos a ser mais eficientes 
e produtivos, a substituir tarefas manuais 
e desgastantes por outras mais criativas, 
motivadoras e estratégicas. Dá-nos 
liberdade para trabalhar em qualquer 
lugar e a partir de qualquer dispositivo, 
e autonomia para sermos nós próprios a 
desempenhar uma série de atividades que 
anteriormente só podiam ser efetuadas por 
funções especializadas. Na esfera pessoal, 
permite-nos ter acesso a um conjunto infinito 
de apps que nos entretêm, estimulam, 
aproximam dos outros e permitem executar 
todo o tipo de operações a partir de um 
simples telemóvel.
Mas a comodidade da tecnologia, o 
acesso imediato e o facto de agregar no 
mesmo equipamento aplicações de âmbito 
pessoal e profissional também traz consigo 
responsabilidade. Responsabilidade 
de não “trocar” a divisão do tempo, 
responsabilidade de nos focarmos, 
responsabilidade de aproveitar ao 
máximo o horário de trabalho e de lazer, 
responsabilidade de nos entregarmos em 
pleno ao que é normal em cada um.
Todos temos que definir a linha que separa 

Desde que a tecnologia entrou nas nossas 
vidas, nunca mais parou de conquistar 
terreno. A transformação digital tem 
proporcionado uma verdadeira revolução 
na sociedade, melhorando a qualidade de 
vida das pessoas e abrindo promissoras 
oportunidades às empresas. Porém, a 
conectividade que tanto simplifica o dia-
a-dia, impacta cada vez mais o equilíbrio 
entre a fronteira profissional e pessoal. 
O segredo para uma boa gestão está na 
disciplina e no planeamento. Ou seja, no 
comando. O comando não pode ser da 
tecnologia, o comando tem que ser nosso. 
Impormos regras a nós próprios é o 
primeiro passo: onde e quando fazer o 
quê. A falta de concentração no trabalho 
e as constantes interrupções com 
questões pessoais levam a que uma tarefa 
demore muito mais a estar concluída, ou 
antes, bem concluída. Por outro lado, as 
preocupações profissionais e as horas 
extra no escritório levam a que o tempo 
de descanso não seja usufruído como 
suposto. Os principais culpados deste 
descontrolo somos nós, e cabe a cada um 
de nós resolvê-lo. 
Para garantir um equilíbrio, há que saber 
tirar partido (e separar) o melhor que 
o mundo digital nos dá com horários 

CONCILIAR A VIDA 
PROFISSIONAL E 
A VIDA PESSOAL, 
SIM É POSSÍVEL!

Diretor Executivo • INOVFLOW

PAULO LEITE DE MAGALHÃES

o tempo profissional do tempo pessoal, sem 
excessos, sem vícios, sem ansiedades, 
sem tentações. Está nas nossas mãos 
encontrar o equilíbrio que as nossas vidas 
precisam. Só desta forma fazem sentido 
todas as vantagens que a tecnologia 
nos traz e toda a transformação digital 
em que as organizações estão a apostar 
para se tornarem mais ágeis, colocarem 
o capital humano no centro do negócio e 
proporcionarem aos seus profissionais as 
ferramentas e a informação que, no fundo, 
também têm impacto a nível pessoal e os 
tornam mais felizes e realizados.

Todos temos que 
definir a linha que 
separa o tempo 
profissional do 
tempo pessoal, 
sem excessos, 
sem vícios, sem 
ansiedades, sem 
tentações. 

“

A Era da Internet chegou para derrubar fronteiras, aproximar pessoas, facilitar 

tarefas, acelerar processos e democratizar o acesso ao conhecimento. Agora 

que conectou quase tudo, temos de repensá-la para encontrar um equilíbrio 

saudável entre os nossos dois mundos, o pessoal e o profissional.

PUB
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TÊM UMA ACADEMIA DE FORMAÇÃO. COMO 
FUNCIONA E DE QUE FORMA PROMOVEM O 
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DAS VOSSAS 
EQUIPAS?
Recentemente criámos a nossa nova Academia de Formação – 
Worten Academy 2.0 – em que todo o processo de aprendizagem e 
conhecimento da Worten foi revisitado e, hoje, temos uma Academia 
completamente renovada, moderna, inovadora e, sobretudo, assente 
no conceito do “Digitalismo”. 
Passámos de um conceito de transmissão de conhecimento 
unidirecional para a transmissão de conhecimento 360º. Ou seja, 
todos temos o direito e o dever de aprender para desenvolvermos 
competências, sermos melhores nas nossas funções e ensinar/
partilhar o nosso conhecimento com toda a Organização.
Com a nossa Academia promovemos a curiosidade e a proatividade 
dos nossos colaboradores na procura do conhecimento e é por esse 
motivo que dispomos de ferramentas livres e acessíveis a todos 
dentro da plataforma Worten Academy, que nos permitem adquirir 
conhecimento sobre áreas de expertise, mas também de todos os 
temas que possam ter utilidade para o nosso negócio e para o nosso 
crescimento profissional.
Recorremos a diferentes ferramentas e tendências do “learning” 
(formação self service, rapidez na disponibilização de conhecimento 
através de vídeos e micro-learning, coaching online, gamification, 
entre outros) para formar mais colaboradores e prepará-los melhor 
para responder às necessidades do cliente atual e do futuro, 
potenciando assim melhores resultados no negócio. 

DE QUE FORMA A TECNOLOGIA ESTÁ A ALTERAR E A 
MELHORAR A EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM NA 
WORTEN?
A Worten é tecnologia! O Digitalismo é o posicionamento atual da 
nossa empresa, onde o digital é mais do que uma ferramenta, é algo 

cultural. Ao nível da formação, significa que todos os colaboradores 
da Worten, de todas as geografias, estão ligados entre si, através 
de uma plataforma digital que centraliza todos os processos de 
formação e desenvolvimento e recorre a diferentes tecnologias: 
cloud computing, social business e big data/analytics.
Prova disso é que a Worten Academy foi eleita Best Digital Platform 
no Portugal Digital Awards em 2018, pela criação deste novo 
conceito “building learners and not learning” que visa potenciar o 
autoconhecimento e a aprendizagem social através de recurso a 
sistemas digitais.

O MOTE DA EXPORH ESTE ANO É ‘READY TO DARE’. 
“OUSAR” ESTÁ NA CULTURA ORGANIZACIONAL DA 
WORTEN? 
Temos no nosso ADN a irreverência, temos uma cultura de abertura, 
de trabalho em equipa e de forte dinamismo. Há sempre novidades a 
acontecer. Há sempre projetos em que nos podemos envolver, para 
lá da nossa função ou área de responsabilidade. Costumamos dizer 
que nada é impossível.
Estão presentes nos nossos valores a Inovação e Ambição que 
nos levam a ousar. Colocamos sempre em causa a nossa forma de 
pensar e os paradigmas do negócio de forma a identificar novas 
oportunidades. Mantemos uma atitude desafiadora ao melhorar 
continuamente as nossas propostas de valor e ao testar novos 
modelos de negócio, gerindo o risco dentro de limites razoáveis. 
Estabelecemos metas que desafiam os nossos limites, estimulam a 
nossa vitalidade e reforçam a nossa determinação. É esta a ambição 
que nos move e mantém insatisfeitos com o status quo, forçando-
nos a ir para além dos sucessos do passado. Estabelecemos 
constantemente objetivos desafiantes que põem à prova as nossas 
competências e exigem dos nossos gestores uma atitude arrojada e 
empreendedora.

“COLOCAMOS SEMPRE 
EM CAUSA A NOSSA 
FORMA DE PENSAR 
(…) DE FORMA A 
IDENTIFICAR NOVAS 
OPORTUNIDADES”

Talent Management & Development 

Leader  • Worten

Inês de Castro



Inês de Castro

HAVE YOU HEARD?

What is D Platform?

After months of hard work, we are delighted to officially 
announce the launch of our digital platform! 
As technology is changing the way we live, learn and work, 
we felt it was time for us to address the needs of new 
generations and evolving organizations. So,  we created a 
digital tool that will help you eliminate the knowing – doing 
gap. This way, participants will have the opportunity to 
learn, develop & improve constantly!  

D Platform is NOT E-EARNING, but a unique tool that 
enables Dynargie consultants and training participants to 
interact not only physically but also digitally 24/7, to 
carry their learning anywhere, anytime and to create their 
personal action plan!
Our digital platform is based on our mission to provide 
training and consulting methods in order to help transform 
difference into complementary and make individuals and 
organizations more productive. 
Among the features, the platform contains menus that 
direct participants to the training content, their notes, 
their own personal development plan or to chat with 
the consultant and other participants and discover useful 
material to enrich their learning.

www.dynargie.pt
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Numa altura em que o setor de logística opera num ambiente 
extremamente volátil e incerto, em constante mudança, a atração 
e retenção de talento é fulcral para o sucesso futuro das empresas 
do setor. A proposta de valor para o colaborador deve colocá-lo 
no centro, oferecendo-lhe possibilidades de formação, permitindo 
um bom work-life balance e proporcionando-lhe oportunidades de 
exercer ativamente a sua responsabilidade social.

O setor da logística debate-se com uma escassez de mão de obra 
qualificada, traduzindo-se na dificuldade das empresas em recrutar 
para fazer face às suas necessidades de recursos humanos. Por 
isso, urge a necessidade das empresas de logística captarem 
talento e desenvolvê-lo, de forma a conseguir obter o melhor 
desempenho possível. A grande vantagem competitiva em termos 
de recursos humanos é o investimento nos colaboradores para 
alcançar melhores resultados, que permitam de novo voltar a investir 
na força de trabalho, e assim sucessivamente, repetindo-se o ciclo.
As empresas que são reconhecidas pelas suas boas práticas de 
recursos humanos têm dois benefícios desse reconhecimento: está 
comprovado que colaboradores satisfeitos produzem mais e melhor, 
o que se traduz numa otimização dos resultados da empresa; da 
parte dos clientes, gera confiança na empresa pela imagem positiva 
que transparece. Além de que, as relações neste setor estão 
fortemente alicerçadas na confiança que se consegue transmitir 
para o exterior.

Quando tratamos bem dos nossos colaboradores, eles tratam bem 
do nosso negócio. Por isso, é cada vez mais estratégico para as 
empresas do setor da logística a criação de uma cultura interna de 
aprendizagem e desenvolvimento, que permita à força de trabalho 
alcançar o seu potencial máximo. 

A formação dos colaboradores deve articular a proposta de valor 
da empresa com a capacidade de competir com maior eficiência, 
oferecendo-lhes ferramentas e conhecimento para lidar com os 

clientes e comunicar-lhes eficazmente a proposta de valor da 
empresa, de forma a conquistá-los e ganhar assim a sua lealdade.
Mas a formação não passa apenas por capacitar a força de 
trabalho para gerir a relação com o cliente. Inclui também o 
desenvolvimento de soft skills e competências de liderança pessoal 
e de equipa, além da formação técnica, especializada, adequada 
ao desempenho de cada função.

Isto implica, da parte das empresas do setor, um conhecimento 
profundo dos seus clientes, da sua atividade e dos seus processos, 
mas também da sua proposta de valor para poderem identificar 
as oportunidades de melhoria dos seus produtos e serviços. 
O processo é contínuo, assim como a aprendizagem e as 
oportunidades de desenvolvimento. É preciso estar atento e alerta 
para as potenciarmos atempadamente.

Country General Manager • CHEP Portugal

FILIPA FERREIRA MENDES

DESENVOLVIMENTO 
DE TALENTO NO SETOR 
DA LOGÍSTICA: 
UM PROCESSO 
CIRCULAR

As empresas que são 
reconhecidas pelas suas 
boas práticas de recursos 
humanos têm dois benefícios 
desse reconhecimento: 
está comprovado que 
colaboradores satisfeitos 
produzem mais e melhor (...)

“
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Criada há 18 anos por Hugo Nóbrega, a H2N distingue-se por ser 
uma agência camaleónica, com fascínio pela imaginação, que 
aposta em “Phenomena Makers” o que se traduz no cruzamento 
entre marcas, artistas e público. “Nós somos uma empresa que 
trabalha na vertente de consultoria de estratégia e desenvolvimento 
total de um plano para uma marca. Mas também podemos fazê-lo 
para um artista, como também podemos misturar esta ideia de que, 
ao conectarmos as pessoas certas e os talentos certos com as 
marcas certas, acabamos por, de uma forma nunca vista, mediatizar 
e criar impacto. Por isso, costumamos dizer que não fazemos 
eventos, mas sim fenómenos”, explica o CEO da empresa.

Durante estes anos, a H2N representou vários projetos 
emblemáticos, como o Grant’s Stand Together, um festival de 
storytelling que já existe desde 2012, com a marca Grant’s, e que 
ganhou um enorme reconhecimento no nosso país. Além deste 
festival, também o the Famous Fest se destaca pela notoriedade 
no humor, sendo um dos festivais com maior reconhecimento em 
Portugal na área da comédia, onde tem recebido painéis
inacreditáveis de programação a nível nacional e internacional.
Mas a H2N não se fica apenas pelos festivais, como esclarece Hugo
Nóbrega. “Estamos também na parte do agenciamento, na 
produção de projetos culturais de raíz e temos sempre um olhar 
aberto ao que se passa no mundo, daí trazermos frequentemente 
a Portugal grandes nomes mundiais em diversas áreas artísticas. 
Agora estamos a trabalhar a potenciação de novos humoristas que 
identificámos como fenómenos. Posso dar o exemplo do Guilherme 
Duarte, que se juntou à agência e com quem queremos potenciar, 
quer a notoriedade, quer a amplitude. Outros fenómenos com quem 
trabalhamos de uma forma muito próxima são a Filomena Cautela, o 
Joaquim de Almeida e o Ivo Canelas, com quem produzimos a peça 
“Todas as Coisas Maravilhosas” que esteve em cena em Lisboa e 
outras cidades e que foi um absoluto fenómeno de sucesso, com 
uma adesão e Feedback incrível”, menciona o empresário.

A IMPORTÂNCIA DO DIGITAL 
Além destes artistas, a H2N tem trabalhado com grandes media 
partners, como a Rádio Comercial, SIC, RTP, Antena 3 ou FOX, de 
forma a projetarem os projetos, o que a empresa anda a fazer de 

H2N, A AGÊNCIA 
ATIVADORA DE 
PHENÓMENOS PARA 
MARCAS E TALENTOS

CEO • H2N

HUGO NÓBREGA

novo. E fazer coisas novas e únicas é o que esta agência portuguesa 
não quer parar de fazer. Em 2019 a H2N arranca com uma equipa na 
área do digital, para trabalhar projetos específicos de Marcas, como 
os projetos recentes para a Smart ou a implementação das Mesas 
Bohemia.

“Estamos também a ser pioneiros nessa área, porque no fundo 
estamos a conseguir trazer o digital, mas numa vertente tailor-made, 
muito adaptada ao que a H2N precisa. Vamos apresentar este 
projeto às marcas com o digital incluído, e também aos artistas, 
através da identificação e da fomentação da marca dos mesmos”, 
revela o empresário.

 A versatilidade é algo que distingue a H2N: tanto podem estar
a trabalhar num projeto como consultores na abertura de um novo 
espaço como o recente sucesso Ajitama (Ramen Bistro), como 
podem estar a seguir envolvidos num projeto de vinhos (Esporão, 
Adega Mayor) ou na área automóvel (Smart) e saúde (Uriage – 
Apivita). Há pouco tempo, a empresa participou ainda num projeto 
de grande dimensão para a Câmara Municipal de Almada, o Feliz 
Almada.
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A aposta para o futuro próximo é a H2N continuar a crescer no New 
Business, com novas marcas no seu portfólio, onde se destacaram 
nestes anos Hendrick’s Gin, Heineken, Esporão, The Famous Grouse, 
Grant’s, Uriage e, mais recentemente, a marca de roupa infantil Zippy 
e a Remax.

“Estamos agora a abrir ao mercado, depois destes casos em 
que tivemos sucesso somos reconhecidos como inovadores e 
criativamente detalhistas.

Procuramos trabalhar então a ativação de marcas, estratégia e 
implementação e eventos especiais para estas marcas.”
Na área do grande público, a H2N vai continuar a apostar em 
fenómenos de diversas áreas, como no humor, com a vinda de 
humoristas nunca vistos em Portugal, como é o caso de Jimmy Carr, 
com estreia marcada para março, no Cinema São Jorge em Lisboa; 
na Casa da Música, no Porto e no Theatro Circo, em Braga. Vamos 
continuar a trazer novos fenómenos e a trabalhar, por certo, com 
nomes como Porta dos Fundos e a ser um agregador do melhor que 

se está a fazer no Brasil, e no resto do mundo, e trazer isso para 
Portugal. Basicamente, queremos continuar a ser pioneiros nessa 
área, a trabalhar com os melhores e a identificar os melhores”, reforça 
Hugo Nóbrega.

A H2N trabalha numa lógica de H2H, human to human, atingindo a 
excelência nas áreas de Recursos Humanos, Corporate e ativação 
de marcas. “Estes resultados devem-se à equipa, às marcas e 
aos artistas que têm acreditado e entendido este projeto como 
diferenciandor”, sublinha Hugo Nóbrega.
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