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PATROCINADORES PLATINUM ORGANIZAÇÃO

Your culture
Your voice.
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PROGRAMA

PROGRAMA
27 DE NOVEMBRO

9h20 ABERTURA 
Catarina Araújo, Vereadora do Pelouro da Juventude  
e Desporto e Pelouro dos Recursos Humanos e Serviços 
Jurídicos, Câmara Municipal do Porto

9h30 MESA-REDONDA
Como é que “agarramos” nos valores/cultura  
da organização e transformamos em agregadores  
das diferentes gerações e em motores da mudança?

Ana Cristina Guimarães, HR Director Portugal, HOVIONE

Lina Jesus, Diretora de RH, Webhelp

Moderador: Afonso Carvalho, CEO, Egor

LIDERANÇA

O futuro do trabalho não é apenas sobre tecnologia,  
mas também confiança e cultura.

10h10 APRESENTAÇÃO
Inspirador, evoluído, flexível, versátil, disponível, influente, 
desafiante, frontal, que apoia e dirige que transmite 
confiança. É esta a definição de líder? Que competências 
são fundamentais e quais as que se podem moldar? Como 
gerir o seu ADN com as competências que a equipa exige?

Raquel Rebelo, CEO, IFE by Abilways

10h30 APRESENTAÇÃO
A cultura de inovação como ferramenta de motivação  
e engagement

Salomé Ferreira, Diretora Municipal de Recursos Humanos, 

Câmara Municipal do Porto

11h10 Coffee Break

11h50 MESA-REDONDA
Os líderes têm como prioridade criar valor através  
da cultura e missão da organização. É ou não é prioritário 
apostar na cultura porque há objetivos para atingir?  
Ajusta-se a cultura organizacional de acordo com  
as necessidades e os novos paradigmas do mercado?

Bruno Cruz, Diretor de Recursos Humanos, Vale da Rosa

Maria de Fátima Gonçalves, People & Communication 

Director, Cork Supply Portugal

Moderadora: Isabel Barroso, Senior Account,  

IFE by Abilways

12h30 APRESENTAÇÃO
Como é que se transforma um departamento de recursos 
humanos e se passa de uma gestão administrativa para uma 
gestão por objetivos com orientação para o negócio

Francois Coentro, Sales Director, Meta 4

12h50 APRESENTAÇÃO
Tecnologia, Processos e Pessoas – na base  
da transformação digital
Hernâni Andrés, Business Unit, Senior Manager,  
PRIMAVERA BSS

13h10 Almoço

EXPERIÊNCIA COLABORADOR

A Cultura é uma forte razão pela qual as pessoas escolhem 
determinada organização.

14h30 APRESENTAÇÃO
Os colaboradores querem ter um propósito, um significado, 
sentir-se felizes e realizados. Como é que se ultrapassa este 
desafio e combate na guerra pelo talento?

Mariana Sá, People Performance and Culture Director, 

Carglass

14h50 APRESENTAÇÃO
Salário, status, posição hierárquica está a ser substituído 
por…? O que é atualmente valorizado pelos colaboradores 
numa organização?

Francesco Bandini, Diretor-Geral, HILTI PORTUGAL

15h10 APRESENTAÇÃO
A cultura de fazer bem! Qual o segredo para gerir pessoas 
de diferentes gerações? Como aliar o tradicionalismo  
com a tecnologia, a inovação, a ética e o conhecimento?

Marta Carvalho Araújo, CEO da Castelbel, Castelbel

15h30 Coffee Break

16h00 2 PERSPETIVAS: 1 TEMA
Quais são os drivers que uma empresa que se 
internacionaliza utiliza para incutir a sua cultura 
organizacional no novo país?

Maria João Ferreira, HR Manager, Mercadona

Zita Silva Rodrigues, Head of HR, Vestas

16H40 MESA-REDONDA 
Employer branding e seleção: criar uma identidade mais 
forte e uma notoriedade na marca pode fazer a diferença 
para atrair e reter talento

Ângelo Valente, Senior Manager of Communications  

and External Affairs, Blip

Cristina Fonseca, Partner, HAPPYTOWN

Joana Maciel, HR Business Partner, NOS

Márcia Andrade, Resp. de Recrutamento da Região Norte, 

LIDL

Moderadora: Telma Lopes, Training Manager, IFE

17h20 Encerramento
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PROGRAMA

PROGRAMA
28 DE NOVEMBRO

ESTRATÉGIA

As gerações mais novas preferem um ambiente  
de escritório tradicional, mas com flexibilidade e iniciativas 
de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Gostam da 
liberdade de realizar as suas tarefas, mas também preferem 
colaborar com os seus colegas como equipa.

9h40 APRESENTAÇÃO
Novas gerações vs sectores pouco atrativos. Como  
se “seduz” candidatos para setores pouco “sexys”?

Fátima Henrique, CEO, De Gier

António Silva, Diretor Comercial, De Gier

10h00 APRESENTAÇÃO
Atração de talento através de uma aproximação gradual 
entre os jovens e o mercado de trabalho resulta numa 
captação de talento qualificado? Qual a resposta dos 
institutos superiores?

Paula Gomes da Costa, Qualification Direct,  

Critical Software

10h20 APRESENTAÇÃO
Competências e microcompetências desenvolvidas 
“dentro de portas” é uma estratégia de qualificação e 
requalificação para reter os colaboradores? É valorizado 
pelos colaboradores ou pela concorrência?

Ricardo Machado, HR Director, Altran

10h40 Coffee Break

11h15 MESA-REDONDA 
Investimento na qualificação vs perda de talento:  
quais as táticas para vencer este combate?

Fátima Henrique, CEO, De Gier

António Silva, Diretor Comercial, De Gier

Paula Gomes da Costa, Qualification Direct,  

Critical Software

Ricardo Machado, HR Director, Altran

Moderador: Pedro Rocha e Silva, CEO,  

Neves de Almeida HR Consulting

TRANSFORMAÇÃO

12h00 APRESENTAÇÃO
A transformação das estratégias de RH e a orientação  
para o negócio durante a viagem de uma Start Up

João Camarate, CTO, Go Contact

12H30 Almoço

14H00 2 PERSPETIVAS: 1 TEMA
Afinal, a transformação digital não traz apenas a “desumani-
zação” traz muito mais! Como é que a transformação digital 
desconstrói, constrói e transforma as equipas?

Ana Salomé Martins, Diretora de Pessoas e Comunicação 

Membro Convidado da Comissão Executiva, NORS

Alexandra Godinho, Head of HR, Corticeira Amorim

14h40 MESA-REDONDA
Como é que se trabalha a cultura corporativa  
para impulsionar a digitalização na organização?

Carlos Alberto, Presidente do Conselho de Administração, 

CHTS

Susana Serrano, CEO, Adalberto

Marta Melo, Head of Learning, Recruitment & Engagement, 

Grupo Ageas Portugal

Moderadora: Irene Moreira, Strategy & Business Developer, 

IFE by Abilways

15h20 ENTREVISTA FINAL COM… 

Chef Rui Paula – Liderar com sabor

16h00 Encerramento
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MIND MAP 
27 novembro

EMPLOYEE JOURNEY MAP
28 novembro 

EXPLORADORES 
VAMOS CONQUISTAR A ILHA  
DOS CONFLITOS 
27 e 28 de novembro

OTIMIZAR O PERFIL  
DO LINKEDIN 
27 e 28 de novembro

ATIVIDADES DINÂMICAS,  
EXPERIENCIAIS E DIFERENCIADORAS

 PARTICIPE! 
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OPINIÃO

4

COMO É QUE SE TRANSFORMA  
UM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
E SE PASSA DE UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
PARA UMA GESTÃO POR OBJETIVOS COM 
ORIENTAÇÃO PARA O NEGÓCIO?

Os departamentos de Recursos Hu-

manos estão a ganhar cada vez 

mais preponderância na gestão das 

organizações. Os novos paradigmas que 

colocam o foco no talento, na sua retenção, 

e a crescente importância das políticas in-

ternas de compensações e benefícios, está 

a tornar a gestão dos recursos humanos 

cada vez mais exigente relativamente a es-

forços operacionais e administrativos.

De acordo com o que temos observado 

ultimamente no mercado, as direções de 

recursos humanos têm volumes de traba-

lho muito elevados, no que se refere a ta-

refas administrativas e outras, que exigem 

um esforço operacional contínuo e que 

impede uma maior concentração destes 

profissionais em outras tarefas igualmente 

essenciais na sua área profissional. Verifica-

-se que, este foco na gestão administrativa 

subaproveita muito do potencial de vários 

recursos qualificados, havendo uma neces-

sidade das organizações se virarem para 

uma gestão que vá ao encontro de objeti-

vos concretos, em detrimento de uma ges-

tão mais administrativa. Para o sucesso de 

um departamento de recursos humanos, é 

essencial promover um alinhamento opera-

cional com a estratégia corporativa e asse-

gurar que a gestão destes recursos estão 

orientadas para o negócio e a acrescentar 

o máximo valor à organização. 

Ou seja, para se transformar um depar-

tamento de recursos humanos com uma 

gestão administrativa, em um guiado para 

uma gestão por objetivos que vão mais 

ao encontro da orientação e estratégia do 

próprio negócio, é essencial que o departa-

mento tenha um foco especial na estraté-

gia corporativa, trabalhando o alinhamento 

do capital humano do departamento para 

acrescentar o máximo valor à organização. 

Para que um departamento de recursos hu-

manos passe de uma gestão mais adminis-

trativa para uma outra mais orientada por 

objetivos, são necessários passos como por 

exemplo, em primeiro lugar, medir e acom-

panhar a eficácia, tanto administrativa, tan-

to do próprio capital humano. Uma maior 

eficácia administrativa passa por uma auto-

mação dos processos que tenham uma car-

ga elevada, apostando em soluções digitais 

que facilitem a gestão, como são o caso 

das soluções cloud da Meta4, que permi-

tem à empresa criar o seu próprio modelo 

organizativo. 

Externalizar processos administrativos que 

libertem capital humano é outro passo que 

podemos dar, ganhando tempo para que 

os colaboradores se concentrarem em ou-

tros tarefas e acrescentarem mais valor ao 

negócio, através de medidas que retirem 

o foco administrativo ao departamento de 

recursos humanos. A avaliação do capital 

humano da organização e o seu impacto 

nos indicadores de negócio é também uma 

abordagem essencial para assegurar uma 

mudança positiva, mudança essa que deve 

ser gerida de perto, para garantir que todos 

estão dentro do processo e que são reco-

nhecidas as mais-valias dessa mudança. 

Assim, para transformar um departamento 

de recursos humanos e se passar de uma 

gestão administrativa para uma mais orien-

tada para objetivos, é crucial que a missão 

e visão sejam extremamente claras para o 

departamento e para a organização como 

um todo, sob risco de, as pessoas que têm 

de levar a cabo a mudança, não estarem su-

ficientemente a par para levá-la no sentido 

pretendido. 

Com uma gestão mais focada nos objetivos 

e menos administrativa, um departamento 

de recursos humanos tem capacidade para 

um maior foco nas necessidades de negó-

cio e não tanto em processos e mecanis-

mos. As soluções digitais e cloud que de-

terminadas ferramentas oferecem podem 

ajudar em muito a organização de tarefas 

e objetivos dos departamentos de recursos 

humanos, facilitando o seu dia-a-dia e ali-

nhando e sua atuação com a da organiza-

ção como um todo.

O capital humano do departamento pode 

acrescentar mais valor através de um maior 

foco em atividades que realmente giram 

em torno das pessoas e não tanto no ramo 

de gestão e administração que, apesar de 

associados a estes departamentos, não são 

a sua atividade principal.

FRANCOIS COENTRO
Diretor Comercial
Meta4



 Só existe uma pessoa que pode conhecer 
todos os profissionais da empresa.

 E podes ser tu.

Sin título-1   1 12/11/2019   12:07:48



“Uma espécie de ‘chefe  
da tribo’ que conta a história 

da organização, recriando 
a narrativa, introduzindo 
os novos personagens e 
adaptando-a aos novos 

contextos” 

“O LÍDER 
É UM CONTADOR  
DE HISTÓRIAS”

ENTREVISTA
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“O LÍDER 
É UM CONTADOR  
DE HISTÓRIAS”

Nunca se ouvir falar tanto de cultura 
nos Recursos Humanos como nos 
últimos anos. Achas que a cultura 
deve ser encarada como uma 
prioridade dentro das empresas?
A cultura é o resultado da forma como uma 

empresa atua e daquilo que os colaborado-

res valorizam e acreditam. Usando a mesma 

expressão do Professor Ethan  Bernstein, da 

Universidade de Harvard, ‘a cultura é a cola’ 

entre as diferentes experiências dos cola-

boradores. E, numa altura em que as exi-

gências da transformação digital são cada 

vez mais evidentes, e em que os ciclos da 

mudança são cada vez menores, a cultu-

ra organizacional ganha protagonismo e 

assume-se como prioridade em qualquer 

organização, uma vez que ‘a falta de cola’ 

pode pôr em risco a competitividade e ser 

um dos principais obstáculos à mudança.

Com a dificuldade cada vez maior em re-

crutar e reter os colaboradores é funda-

mental reforçar os laços culturais e alinhar 

os colaboradores em torno do propósito da 

organização.

De que forma se cria uma cultura 
que seja relevante tanto para 
os colaboradores como para os 
objetivos do negócio?
Definindo de forma clara qual é o propó-

sito da nossa organização. Para que é que 

existimos e em que é que somos únicos e 

diferentes. Comunicando claramente o que 

é esperado e qual a estratégia para lá che-

gar. Mas acima de tudo tendo consciência 

de que a cultura organizacional muda e 

evoluiu e que é muito importante integrar 

colaboradores alinhados com a cultura da 

organização, mas é ao mesmo tempo es-

sencial adaptar a cultura da organização às 

especificidades dos novos colaboradores 

que vamos acolhendo.

Como se garante que os 
colaboradores estão alinhados com a 
cultura da organização?
Alinhar significa mostrar a direção, o ca-

minho. Alinhar colaboradores e cultura é 

fazer com que todos interpretem a marca 

(cultura) de igual forma, clarificando quais 

os pilares que estruturam a organização, 

relembrando qual a sua missão, partilhando 

sucessos e aprendizagens, estimulando a 

identificação de sinergias e pontes entre to-

dos e alargando a visão global de cada um.

Como se cria um sentimento de 
pertença em organizações que são 
cada vez mais diversas, como é o 
caso da IFE (em funções, em idades, 
em género, etc.)?
Com a criação de uma visão de longo prazo 

partilhada e coconstruída, onde todos os 

colaboradores são chamados a identificar o 

que dá força e vitalidade à empresa e a de-

senhar o futuro da organização definindo 

os eixos de mudança críticos ao seu desen-

volvimento no futuro. Com transparência 

na gestão e com uma comunicação clara e 

próxima que potencia a colaboração e es-

timula o trabalho em equipa. Fortalecendo 

os laços entre as pessoas, potenciando a 

interação entre todos nomeadamente atra-

vés do redesenho dos espaços de trabalho.

Que papel tem um CEO/um líder no 
desenvolvimento da cultura de uma 
organização?
O líder é o primeiro a acreditar na cultura 

e a atuar em conformidade com os valores 

da organização. É aquele que guia, que dá 

o exemplo e clarifica as expectativas.

O líder é um contador de histórias. Uma es-

pécie de ‘chefe da tribo’ que conta a história 

da organização e que se certifica de que a 

história continua a ser bem contada, criando 

novas versões da história, recriando a nar-

rativa, introduzindo os novos personagens 

e adaptando-a aos novos contextos, para 

que a história da organização continue viva 

e com força para ajudar a criar laços e po-

tenciar a relação entre todos.

E como se garante que os valores da 
organização são vividos de forma 
consciente pelos colaboradores?
Garantir é uma palavra muito forte… Pare-

Quem o diz é Raquel Rebelo, CEO da IFE by Abilways, que no próximo dia 27  
de novembro vai estar no Porto RH Meeting para responder à questão:

‘Qual o papel de um líder no 
desenvolvimento da cultura?’

ENTREVISTA

ce-me pouco provável alguém conseguir 

garantir que os valores são vividos por to-

dos os colaboradores. Não de igual forma, 

não em todos os momentos, não com a 

mesma intensidade.

Ao mesmo tempo, não me parece funda-

mental que os valores sejam vividos de 

forma consciente. Os valores têm de es-

tar presentes, sim, em todas as interações 

com os stakeholders e têm de ser vividos, 

sentidos e acima de tudo partilhados por 

todos. Se é de forma consciente, na minha 

opinião não é relevante. Da mesma forma 

que quando vivemos os valores pessoais 

que guiam a nossa atuação no dia a dia não 

o fazemos de forma consciente, também 

ao nível corporativo esta vivência tem de 

ser sentida e natural. Quando respeitamos 

a liberdade do outro, quando ajudamos al-

guém a atravessar a rua, quando tratamos 

alguém com respeito, não pensamos em 

que valor estamos a fazer viver. Da mesma 

forma, quando numa organização fomenta-

mos a colaboração e a entreajuda ou esti-

mulamos a curiosidade e a aprendizagem 

não devemos estar a pensar em que valor 

estamos a fazer viver.

O que, sim, me parece fundamental é que 

os valores da organização sejam claros e 

transmitidos aos novos colaboradores a 

partir do momento zero e acima de tudo 

que sejam identificados e reconhecidos 

por todos. Que se respirem… em ‘man-

damentos’, em manifestos, em ações de 

teambuilding, em mensagens espalhadas 

pelas paredes, em ações de formação.  Os 

valores orientam a atuação da organização 

no presente e no futuro e podem não ser 

vividos da mesma forma em todos os mo-

mentos da vida da organização, mas estão 

lá e vêm ao de cima em momentos-chave. 

São eles que nos unem e que nos tornam 

mais fortes.

Se tivesses de descrever a ‘Cultura 
IFE’, como descreverias?
A cultura IFE é uma cultura focada no clien-

te, ágil e flexível que nos permite ajustar e 

mudar de rumo sempre que necessário sem 

grandes dores. É uma cultura transparente, 

próxima e informal, onde se estimula a co-

laboração e a partilha. Uma cultura inquie-

ta, onde se está disponível para descobrir, 

e uma cultura aberta à inovação, onde se 

cultiva a antecipação de tendências na res-

posta aos desafios da mudança.

7
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ENTREVISTA

A Mercadona abriu há meses a sua primeira loja 
num mercado que não é aquele onde nasceu. De 
que forma adaptaram a cultura da empresa  
à cultura do nosso País?
Quando iniciámos o nosso projeto de internacionalização, 

assumimos uma postura de humildade e constante 

aprendizagem do mercado e dos hábitos de consumo 

locais. Também em Recursos Humanos adotámos essa 

mesma estratégia e, para o conseguir, demos dois 

passos fundamentais: por um lado, fizemos um estudo 

aprofundado do mercado português, das suas leis e 

especificidades e, por outro, constituímos a equipa de 

RH com colaboradores portugueses que conhecessem 

o contexto laboral. Somos uma empresa portuguesa, de 

origem espanhola, cuja cultura empresarial está assente 

no Modelo de Qualidade Total, transversal a ambos países, 

e que se baseia na satisfação de cinco componentes: o 

Chefe (que é como designamos internamente o Cliente), 

o Trabalhador, o Fornecedor, a Sociedade e o Capital. 

Ter um modelo como base ajuda-nos a ser coerentes na 

“TER UM MODELO COMO BASE 
AJUDA-NOS A SER COERENTES 
NA TOMADA DE DECISÕES”

tomada de decisões e, no caso concreto de Recursos 

Humanos, a implementar medidas que promovam a 

satisfação e o compromisso do segundo componente: o 

Trabalhador. 

A Mercadona é uma empresa que, devido à 
natureza do seu negócio, é conhecida por todos. 
Que impacto é que isso tem na vossa estratégia  
de employer branding?
Consideramos que o nosso Modelo e as políticas de 

Recursos Humanos subjacentes, e que temos vindo a 

implementar, promovem a satisfação dos colaboradores 

e, consequentemente, convertem-se num fator de 

atração. Estas políticas consubstanciam-se na criação 

de emprego estável e de qualidade, formação a cargo 

da empresa, possibilidade de progressão de carreira, 

salários competitivos no seu setor de atuação e fomenta 

valores como a equidade, igualdade, entre outros. Devido 

a esta política diferencial, a Mercadona tem uma equipa 

coesa, repleta de talento e com a capacidade de melhorar 

constantemente.

Quais são, hoje, os maiores desafios na gestão  
de recursos humanos?
O mercado laboral evolui e nós, como empresa, temos de 

acompanhar essa mesma evolução. A Mercadona aposta, 

de forma sustentável, na captação e retenção de talento, 

assim como na qualidade laboral, sendo conscientes do 

esforço de melhoria constante neste âmbito. A evolução 

e a transformação constantes em que a Mercadona se 

encontra imersa não seriam possíveis sem a paixão e o 

alto nível de compromisso de todas as pessoas que fazem 

parte da empresa.

Quase três anos depois de ter anunciado a internacionalização para 
o mercado português, a Mercadona abriu no passado mês de julho 
a sua primeira loja em Portugal. Com cerca de 900 colaboradores 
portugueses, a empresa de retalho prevê chegar aos 1100 até ao final 
do ano. Uma estratégia explicada, nesta entrevista, por Maria João 
Ferreira, Diretora de Recursos Humanos da Mercadona Portugal. 

MARIA JOÃO FERREIRA
Diretora de Recursos 
Humanos da Mercadona 
Portugal



PESSOAS ALINHADAS 
COM A ESTRATÉGIA.

A Elevus desenvolve atividade na área da Consultoria 
em Recursos Humanos e utiliza metedologias inovador-
as, apresentando soluções profissionais e adequadas 
aos novos desafios das organizações.

Com base numa rede de parceiros, atua nas áreas de:
- Recrutamento e Seleção;
- Formação e Desenvolvimento Pessoal;
- Consultoria em RH;
- Assessment Center.

Lisboa, Porto, Coimbra e Fortaleza

     info@elevus.pt
 +351 217 812 450

www.elevus.ptConheça a nossa história!
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Se, para pensar cliente, temos de ter a vi-

são e valores muito bem assentes e pre-

sentes em qualquer atividade de Marke-

ting, o mesmo deve acontecer internamente. 

É responsabilidade de todos os gestores 

(não só da Administração, não só dos RH) 

procurarem “fazer viver” estes valores e vi-

são internamente, pois são um aspeto de-

terminante na motivação, compromisso e 

inspiração dos colaboradores.

Se é praticamente de senso comum reco-

nhecer isto, será que é prática comum nas 

organizações? Existe de facto esta preocu-

pação por parte dos gestores? Que ferra-

mentas ou processos são utilizados para 

que tal seja uma realidade? Será que basta 

colocar um cartaz nos corredores da em-

presa, quase em forma de edital?

Ao definir a visão de uma empresa, estabe-

lecemos a perspetiva para o longo prazo. A 

visão inspira-se naquilo que se projeta para 

o futuro, porém deve ser um sonho atingí-

vel, realista. Inclui-se, nesta etapa, aquilo em 

que a organização se quer tornar e em que 

direção devem ser focados os seus esforços.

Como é fácil de perceber, a clareza desta 

visão é determinante para que depois pos-

sam ser estabelecidas metas para o curto-

-médio prazo e para que cada colaborador 

possa igualmente ter os seus próprios obje-

tivos alinhados com a organização.

Nos valores de uma organização, estão in-

trínsecos os princípios éticos e morais de 

um indivíduo. Para o mundo empresarial, 

não é diferente.

Os valores guiam a conduta de uma orga-

nização, quando planos de Missão e Visão 

estiverem em execução. São inegociáveis, 

ditando comportamentos e atitudes no fun-

cionamento de toda a estrutura organiza-

cional e dão suporte às formas de relaciona-

mento dos colaboradores entre si e perante 

os clientes, fornecedores e sociedade.

Representam, no fundo, os aspetos mais ba-

silares do “como” alcançar a visão definida.

Os valores deverão ser sempre a compo-

nente fundamental de qualquer processo 

de avaliação de desempenho, permitindo 

dessa forma alinhar comportamentos.

Qualquer organização necessita ter uma 

identidade própria para se diferenciar no 

mercado. Essa identidade própria, que 

pode ser designada por cultura corporati-

va, é resumida na definição da sua missão, 

visão e valores.      

Cada vez mais, as organizações partilham 

os pilares dessa identidade no mercado 

para que os seus clientes entendam como 

elas agem, aquilo que valorizam e como 

são realizados os seus processos. Essa 

atitude garante mais proximidade com o 

cliente e evidencia transparência. 

A missão, visão e valores ajudam também a 

atrair talentos, através da sua identificação 

com o perfil da empresa e partilha de prin-

cípios similares.

Sendo algo de facto tão importante na vida 

de uma organização, é vital atuar a 3 níveis 

de forma constante: Comunicação, Treino e 

Monitorização.

Não nos podemos poupar a esforços na 

divulgação daquilo que representa a visão 

e valores, bem como deverá existir uma 

aposta verdadeiramente contínua na for-

mação e, obviamente, os processos de ava-

liação de desempenho deverão obrigato-

riamente medir de que forma esses valores 

estão de facto a ser vivenciados.

Se pensarmos bem, tudo isto não é muito 

diferente daquilo que representa educar os 

nossos filhos. Todos sabemos os enormes 

desafios que isso comporta, mas é esse o 

caminho!

PEDRO ROCHA E SILVA
CEO
Neves de Almeida HR Consulting

“QUALQUER 
ORGANIZAÇÃO 
NECESSITA TER  
UMA IDENTIDADE 
PRÓPRIA PARA  
SE DIFERENCIAR  
NO MERCADO.”

VISÃO E VALORES 

OPINIÃO
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TECNOLOGIA, PROCESSOS E PESSOAS  
NA BASE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Mais que uma trend, a transformação digital é uma realida-

de que marca a transformação das organizações e a forma 

como estas se relacionam com os seus stakeholders. Os 

colaboradores têm aqui um duplo papel, de “agentes de mudança” 

- que promovem a inovação e a transformação do negócio, e de 

“clientes da tecnologia” - que precisam de ver facilitado o acesso à 

informação e de garantir agilidade, quer no desempenho das suas 

tarefas, quer na relação com o seu ecossistema organizacional. 

Aproveitando um contexto favorável, numa época em que a gestão 

de pessoas e o reconhecimento da sua importância no sucesso das 

organizações assumem um protagonismo crescente, a tecnologia 

surge como um facilitador que deve entrar na equação organizacio-

nal, ser pensada juntamente com a estratégia e estar ao serviço dos 

processos e das pessoas. É precisamente a combinação destes qua-

tro eixos que permite definir e executar um plano de transformação 

organizacional - partindo do estado atual da organização, isto é, da 

realidade atual dos processos, das ferramentas e das competências, 

- definir objetivos e delinear um plano de ação realista, centrado nas 

pessoas e alinhado com os objetivos da organização. 

HERNÂNI ANDRÉS
Corporate Business Manager
PRIMAVERA BSS

Como pode a transformação digital ser um facilitador do engagement  
e da inovação na gestão com pessoas? 

Numa época em que a gestão 
de pessoas e o reconhecimento 
da sua importância no sucesso 
das organizações assumem 
um protagonismo crescente, 
a tecnologia surge como um 
facilitador que deve entrar  
na equação organizacional,  
ser pensada juntamente com  
a estratégia e estar ao serviço  
dos processos e das pessoas.

Onde e como este plano pode impactar  
a organização?
Para além de responder às tendências 

atuais da gestão de pessoas, como o real 

time, a personalização, o reconhecimento 

baseado em factos (analytics), entre outras, 

ferramentas como employee self-service in-

tegradas com a gestão de RH, payroll e de 

analytics, trazem um conjunto de benefícios 

para a organização, nomeadamente para 

os colaboradores, para a gestão de RH e 

para as chefias e gestão de topo. A título 

de exemplo, permitem digitalizar e eliminar 

tarefas redundantes, dar autonomia aos co-

laboradores e corresponsabilizá-los pelos 

seus dados, conferir uma maior mobilidade 

e disponibilidade da informação e, acima de 

tudo, um maior rigor e a agilidade nos pro-

cessos e na tomada de decisão. 

Estes são fatores importantíssimos, quer 

para a competitividade das empresas, quer 

para o engagement das equipas, aumen-

tando a facilidade de integração, a parti-

lha de práticas e conhecimento, que natu-

ralmente se traduz também num impacto 

na retenção de talento, nomeadamente se 

considerarmos o peso que os millennials 

têm hoje nas organizações.

Como passar da estratégia à ação?
Gosto de lhe chamar transformação e não 

mudança, porque a mudança é o resulta-

do de um processo de transformação, e 

este é contínuo e resulta de um processo 

de evolução e inovação constantes. Quero 

com isto dizer que devemos ter em conta, 

no ponto de partida, o que já temos e faze-

mos bem, nomeadamente ferramentas, pro-

cessos e competências; depois olhar para o 

negócio da organização e perceber quais os 

desafios e tendências que o podem afetar 

ao nível da evolução dos produtos/serviços 

e dos clientes e, com isto, antecipar que me-

lhorias temos de implementar ao nível dos 

processos competências e ferramentas. 

Mas para que tudo isto funcione, temos de 

garantir a consistência com a cultura orga-

nizacional, lideranças transformacionais e a 

partilha e compromisso de todos! 
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A Castelbel nasceu em 1999, como uma empresa 
familiar, e 20 anos depois produz cerca de 6 
milhões de sabonetes por ano e multiplicou em 
60 vezes o valor de faturação de há duas décadas 
atrás. Qual é o segredo para construir uma 
empresa com esta robustez?
Em 2019, vamos produzir ainda mais sabonetes, aumentar 

a faturação e melhorar os resultados. Uma empresa assim 

constrói-se sem grande pressa, com muita persistência, 

muito carinho e com grande espírito de sacrifício nos 

momentos maus (a Castelbel esteve para encerrar em 

2003, o que só não aconteceu porque fizemos tudo e mais 

alguma coisa para o impedir, ao mesmo tempo que uma 

boa dose de sorte ‘protegeu os audazes’). Tudo isto ao 

mesmo tempo que procuramos manter uma relação de 

grande empatia com os colaboradores. 

20 anos depois, mantêm os mesmos valores? O 
que é que mudou na cultura da empresa? 
Os nossos valores são os mesmos, apesar de sentirmos 

que o desafio é cada vez maior. Posso dar um exemplo da 

nossa diferença e que leva frequentemente a que sejamos 

acusados de seguir uma estratégia errada: os nossos 

vendedores não recebem comissões. Isto acontece porque 

acreditamos genuinamente no princípio de que sem I&D, 

design, compras ou produção, entre outras atividades, não 

haveria sequer produto, portanto, não haveria nada para 

vender. Ou seja, achamos que se fôssemos recompensar 

especialmente os ‘responsáveis’ pelas vendas, então 

toda a gente na empresa deveria receber comissões. 

Em vez disso, o que fazemos é atribuir prémios de 

desempenho (individual e coletivo) a colaboradores de 

todos os setores, com exceção da Comissão Executiva 

a que pertenço e presido, porque, contrariamente a 

outras que conheço, esta nossa Comissão não acredita na 

legitimidade da auto recompensa. 

“SOMOS OTIMISTAS POR 
NATUREZA E CONSIDERAMOS 
QUE ESTE OTIMISMO NOS TEM 
AJUDADO MUITO A CRESCER”

Quais são os maiores desafios na gestão de uma 
equipa que integra pessoas de diferentes gerações 
e que cresceu dos cinco trabalhadores atuais para 
cerca de 200? Quais foram as vossas principais 
dores de crescimento?
Pode parecer demasiado ‘poética’, mas esta é a verdade: 

a principal razão para não termos sentido grandes dores 

de crescimento foi o facto de não termos tempo para 

pensar nelas. O nosso envolvimento em tudo o que 

estava a acontecer tão rapidamente foi sempre tal que 

nos sentimos como que ‘anestesiados’ pelos desafios 

permanentes. Isto para além de termos mantido sempre 

o crescimento (durantes estes 20 anos, a faturação nunca 

diminuiu), o que nos deu coragem, estrutura e recursos 

para implementar todas as boas ideias que nos foram 

surgindo. 

Quais são hoje, na sua opinião, os maiores desafios 
na gestão de Recursos Humanos?
Na minha opinião, o principal desafio (com o qual penso 

que, felizmente, temos conseguido lidar bem) consiste em 

manter um bom ambiente de trabalho em equipa, onde 

todos se sintam seguros, apoiados, felizes, valorizados e 

tratados de forma consistente, meritocrática e justa.

Na Castelbel tem sido tudo relativamente fácil, mas é 

preciso ver que temos sido muito ajudados pelo facto 

de os nossos resultados terem melhorado todos os anos, 

pois, como diz o ditado, em “casa onde não há pão, todos 

ralham e ninguém tem razão”.

Como veem o futuro da Castelbel?
Somos otimistas por natureza e consideramos que este 

otimismo nos tem ajudado muito a crescer. É por isso que, 

relativamente à Castelbel, dizemos sem receio: “O futuro 

parece-nos risonho!”

Fundada pelo português Aquiles de Barros, em 1999, na Maia, a 
Castelbel é hoje uma empresa do mundo. Os cinco colaboradores 
iniciais passaram a 200, mas o espírito mantém-se, garante Marta 
Carvalho Araújo, CEO da Castelbel: uma empresa “onde todos se sintam 
seguros, apoiados, felizes, valorizados e tratados de forma consistente, 
meritocrática e justa”.

MARTA CARVALHO 
ARAÚJO
CEO
Castelbel

Nota: Leia a entrevista completa no blog RH Bizz
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A Hilti foi considerada, pelo Happiness Works, a 
Empresa Mais Feliz do País em 2019. O que faz da 
Hilti uma empresa feliz e onde as pessoas querem 
trabalhar?
É importante começar por referir que ser a Empresa Mais 

Feliz para Trabalhar não é para a Hilti um objetivo por si 

só, mas o resultado de uma genuína paixão por aquilo que 

fazemos. Na base da cultura da empresa Hilti encontramos 

a Performance e as Pessoas, e termos presentes estas 

duas dimensões no nosso dia a dia garante uma parte 

do sucesso da Hilti como boa empresa para trabalhar. O 

facto de ouvirmos as pessoas e agirmos com base na sua 

opinião confirma que a estratégia é implementada com 

ações concretas e assertivas.

Existem vários exemplos que promovem, na sua 

plenitude, aquilo que entendemos por “tratar bem as 

nossas pessoas”. Reconhecemos as pessoas pelos bons 

resultados, através de distinções, ao mesmo tempo 

que promovemos iniciativas como cabaz de Natal, 

pequeno-almoço disponível na sede, flexibilidade 

horária, aulas de ginástica laboral, plataforma online com 

protocolos em várias áreas, aposta na formação, oferta 

de dias de férias adicionais, seguro de saúde extensível 

ao cônjuge e descendentes… Tudo isto porque pessoas 

felizes são mais produtivas.

Um bom salário ainda é o suficiente para motivar 
os colaboradores? O que é que os colaboradores 
mais valorizam numa organização? 
As realidades das pessoas têm vindo a mudar ao longo 

dos anos e temos atualmente dentro da Hilti diferentes 

gerações com diferentes necessidades. Podemos 

afirmar que o salário é sem dúvida um fator-chave 

para a motivação das pessoas porque lhes permite a 

concretização de objetivos pessoais, contudo, existem 

outros fatores que ajudam a promover a sua confiança e 

empenho nas organizações.

Se há um par de anos o que era relevante era manter 

“PESSOAS FELIZES  
SÃO MAIS PRODUTIVAS”

Sediada em Leça do Balio, a Hilti Portugal desenvolve software, 
ferramentas, serviços e tecnologias para os profissionais da construção 
civil. Este ano, voltou a ser considerada a ‘Empresa Mais Feliz do País’ e 
é um dos exemplos que vai poder conhecer no Porto RH Meeting, onde 
Francesco Bandini, diretor-geral, explicará o que é preciso para ter 
colaboradores felizes. 

FRANCESCO BANDINI
Diretor-Geral
Hilti Portugal

um emprego estável, atualmente, as pessoas procuram 

oportunidades de evolução, têm necessidade de se 

sentirem desafiadas para assumir novos projetos ou até 

novas funções. As empresas de hoje têm esse desafio 

e devem ter sempre presente um plano que promova o 

acompanhamento de objetivos, avaliações, formações e o 

desenvolvimento de carreira.

Acresce ainda a importância de transmitir uma visão 

clara do caminho e dos objetivos para que se revejam no 

projeto e sintam orgulho da empresa que representam.  

Quais são hoje, na sua opinião, os maiores desafios 
na gestão de Recursos Humanos?
Um dos maiores desafios que temos vindo a sentir são as 

mudanças de gerações. Há cada vez mais necessidade de 

nos adaptarmos a estas gerações que trabalham de forma 

diferente, usam as tecnologias rapidamente e correm 

atrás de concretizações. Felizmente, a Hilti é uma empresa 

que teve sempre na base da sua estratégia as pessoas. O 

foco no capital humano permite-nos ajustar estratégias, 

trabalhar antecipadamente nas mudanças e gerir as 

expectativas de todos.

Como imagina as organizações do futuro?
A forma de trabalhar e as skills necessárias vão mudar 

ao longo dos tempos. Antevejo que será necessário 

um perfil de trabalhadores com fortes competências 

interpessoais e menos ao nível de conhecimentos 

técnicos/especializados. O digital é a ferramenta que vai 

contribuir para todas as mudanças, com a possibilidade de 

trabalho remoto, e será igualmente um facilitador e agente 

de produtividade. Acredito que evoluímos para um melhor 

equilíbrio trabalho-vida.

Nota: Leia a entrevista completa no blog RH Bizz
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Uma nova marca, a mesma dedicação.

www.actuasys.com | Porto 229 419 378 Lisboa 217 261 528 | comercial@actuasys.com

A Milénio 3 agora é
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A 
indústria em geral, e o contexto 

produtivo em particular, consti-

tuem ambientes corporativos com-

plexos e exigentes, quer ao nível de opera-

dor, quer ao nível da liderança. 

A crescente exigência a que o mercado 

obriga, requer que no “chão de fábrica” se-

jam desenvolvidas e postas em prática uma 

série de competências, habilidades e sabe-

res cada vez mais transversais e intrinca-

dos. Atualmente não basta ser especialista 

no produto ou ser aquele que melhor domi-

na o processo produtivo. O paradigma de 

que o melhor especialista será também a 

melhor chefia da equipa está cada vez mais 

obsoleto. Já o “Princípio de Peter” o dita: 

numa organização hierárquica, os funcio-

nários tendem a ser promovidos até che-

garem a um cargo para o qual são incom-

petentes e depois lá permanecem. E, mais 

relevante e crítico ainda, muitas das vezes, 

sem que lhes seja disponibilizada qualquer 

preparação prévia para esse cargo.

De uma forma simplista e geral, as primei-

ras linhas hierárquicas em contexto de pro-

dução (e aqui leia-se bottom-up, ou seja 

chefes de equipa, supervisores e encarre-

gados) são responsáveis por garantir que 

no final da linha de produção uma maté-

ria-prima seja transformada num produto 

acabado, em conformidade com as especi-

ficações técnicas, processuais e de qualida-

de, o planeamento previsto e uma alocação 

eficiente de todos os recursos envolvidos. 

Tudo isto requer a correlação e interação 

em sincronia perfeita destes recursos, sejam 

eles humanos, materiais e logísticos, aten-

dendo a prazos e necessidades variáveis. 

A crescente complexidade do mercado, 

das tecnologias e da atividade industrial, 

requer que, mesmo os níveis hierárquicos 

mais baixos tenham que estar cada vez 

mais atentos e ser conhecedores de as-

petos que no passado estavam mais cen-

trados nas hierarquias superiores. Temas 

específicos inerentes à Gestão, Legislação 

e Regulamentação em Contexto Industrial 

são parte do dia-a-dia de quem chefia equi-

pas de produção. A acrescer, as soft skills 

andam de mão em mão com o conhecimen-

to e saberes técnicos e processuais, sendo 

cada vez mais determinantes no sucesso 

das equipas, o que torna imprescindível o 

desenvolvimento de competências de co-

municação, liderança e gestão e desenvol-

vimento de pessoas para se assegurar o 

desempenho esperado dos trabalhadores e 

das respetivas equipas. 

Os conhecimentos existentes por si só já 

não bastam, estejam estes assentes na 

experiência acumulada ou num grau aca-

démico. O atual ambiente VICA (Volátil, 

Incerto, Complexo e Ambíguo) em que as 

empresas vivem, exige dos colaboradores, 

e mais ainda das suas chefias, uma atuação 

assente em agilidade, flexibilidade, cria-

tividade, capacidade de análise e orien-

tada para a resolução de problemas, mas 

também a capacidade de envolvimento, 

motivação e cooperação. Há também que 

preparar estes níveis hierárquicos para de-

senvolverem uma visão mais macro da sua 

área de intervenção e do negócio, por for-

ma a se conseguir um perfeito alinhamento 

desde a visão estratégica da empresa aos 

objetivos operacionais das equipas. 

O desenvolvimento e capacitação destes pro-

fissionais para o seu papel de “líder e gestor” 

é portanto um fator crítico de sucesso para a 

performance de qualquer organização. 

As organizações devem ter como missão 

preparar as suas chefias para os desafios 

que irão enfrentar nas suas jornadas en-

quanto líderes, munindo-os de um “Passa-

porte (de) Liderança” que lhes abra as fron-

teiras para enfrentar os desafios que o seu 

papel de liderança lhes coloca diariamente.

ELISABETE SILVESTRE
Gestora de Projetos de Formação 
e Consultoria em Desenvolvimento 
Pessoal e Organizacional
ATEC

Saiba mais sobre o Percurso  

de Liderança Operacional aqui

COMO DEVEM AS ORGANIZAÇÕES 
PREPARAR AS SUAS CHEFIAS?
PASSAPORTE PARA UMA 
LIDERANÇA DE SUCESSO

OPINIÃO
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Há seis anos que a IFE by Abilways 
junta os profissionais de Recursos 
Humanos no Porto para debater as 
principais tendências do setor. Que 
balanço fazem destes seis anos de 
Porto RH Meeting?
É verdade, parece que foi ontem e já lá vão 

6 anos. O balanço é muito bom. Desde o 

início do evento que os profissionais de 

recursos humanos a Norte respondem de 

forma positiva ao nosso convite e a pro-

va disso é que todos os anos crescemos. 

Crescemos em notoriedade, no espaço, 

no número de expositores e no número de 

visitantes. Este ano damos mais um passo 

neste crescimento e alargámos o evento 

para dois dias, o que significa que vamos 

ter mais oradores e mais partilhas e conse-

quentemente acrescentar ainda mais valor 

a quem vem assistir.

O Porto RH Meeting tem este ano 
como mote ‘Your Culture. Your 
Voice’. Porque escolheram este 
tema?
Apesar de ser um tema presente nas orga-

nizações, não se dedica ainda tempo sufi-

ciente a ‘tratar’ da cultura. Não é algo que 

se ‘veja’ e por isso é fácil não dar a atenção 

devida, no entanto, é algo que se sente, que 

influencia a experiência do colaborador e 

desta forma assume uma grande importân-

cia. Estamos com frequência em contacto 

com empresas de diferentes setores de 

atividade e dimensão e percebemos que 

a gestão continua essencialmente assente 

em resultados, mas o colaborador de hoje 

tem uma atitude diferente. Comporta-se 

como um cliente que é preciso atrair, reter 

e fidelizar. É muito mais informado, cons-

ciente e espontâneo, para quem já não é 

suficiente ter um emprego. Quer inovar, 

experimentar, aprender, contribuir e aci-

ma de tudo ter um significado e ser parte 

integrante. E todos sabemos que um cola-

borador envolvido se transforma num em-

baixador com voz e com testemunhos na 

primeira pessoa, o que, num mundo digital 

como o de hoje, pode chegar a muita gen-

te. Por estes motivos e outros, entendemos 

que seria o momento certo para falar de 

um tema que está ‘adormecido’ e é preciso 

acordar porque, como diz Peter Drucker, 

“Culture eats strategy for breakfast”.

Todos os anos reúnem os melhores 
profissionais de Recursos Humanos 
e debatem as tendências mais 
atuais do setor. É fácil continuar a 
surpreender, ano após ano?
É sobretudo desafiante. A responsabilida-

de é, cada ano que passa, maior. Mas o en-

tusiasmo está precisamente aí, no desafio 

que todos os anos temos quando estamos 

a pensar no que podemos oferecer aos 

profissionais de RH que partilham connos-

co estes dois dias. Quando nos tentamos 

colocar no seu lugar, perceber os seus de-

safios e encontrar formas de os inspirar e 

de os ajudar a levar ideias, sugestões ou 

soluções para o seu local de trabalho. Claro 

que todos os anos queremos surpreender, 

mas, acima de tudo, queremos que o Por-

to RH Meeting seja uma boa experiência e 

que quando os profissionais regressem às 

suas organizações pensem “para o ano vou 

voltar”. 

O que podem esperar  
os profissionais da edição deste ano? 
Podem esperar partilhas e conversas de 

qualidade com oradores de diferentes se-

tores de atividade, maioritariamente do 

norte do País. Podem também contar com 

uma forte componente de experimenta-

ção de ferramentas de trabalho diferentes, 

através da participação e envolvimento 

nos nossos quatro learning corners sobre 

gestão de conflitos através da gamification 

com o jogo dos exploradores, mind map, 

 employee journey map e perfil de LinkedIn. 

O objetivo destes learnings corners é que 

os participantes, de forma divertida, ex-

perimentem ferramentas e levem consigo 

conhecimento e experiências que podem 

implementar no seu dia a dia profissional. E 

esta é uma das novidades deste ano. Que-

remos também proporcionar uma partici-

pação mais digital, em alguns momentos do 

evento, de forma a potenciar e aumentar a 

participação de todos. Resumindo, podem 

esperar 2 dias desafiantes, com uma aposta 

forte na aprendizagem e nas experiências 

diferenciadoras com o objetivo de inspirar 

e influenciar as organizações.

“UM COLABORADOR 
ENVOLVIDO TRANSFORMA-SE 
NUM EMBAIXADOR COM VOZ”

Colaboradores com “uma atitude 
diferente” exigem estratégias 
diferentes. 
Quem o diz é Telma Lopes, gestora de projeto do Porto 
RH Meeting, que em entrevista nos explica porque é que as 
organizações têm de dedicar mais tempo à cultura. O tema será 
o foco daquele que já se tornou no mais importante encontro de 
Recursos Humanos a Norte. Saiba tudo o que estará em debate 
nos dias 27 e 28 de novembro, na Alfândega do Porto. 

ENTREVISTA
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RESULTADO:  qualificar | cultura | talento | employer branding | valores | inovação | voice | drivers | experiência | liderança | estratégia | transformaçao | engagement

ENCONTRE  
AS 13 PALAVRAS 
MAIS FALADAS  
DURANTE OS 2 DIAS 

ESCOLHA A OPÇÃO QUE LHE PARECE MAIS CORRETA

1 • Quais as principais causas dos conflitos?
O 1 - comunicação limitada e diferentes perceções

O 2 - perceções iguais e comunicação ilimitada 

O 3 - comunicação inexistente

2 • Que tipos de conflitos existem?
O 1 - comunicacional e interpessoal

O 2- organizacional e intrapessoal

O 3 - interpessoal, intrapessoal e organizacional

3 • Quais os erros a evitar na gestão de conflitos?
O 1 - vencer a qualquer custo, fingir que não há conflito  
        e abusar da autoridade

O 2 - levantar a bandeira branca e fingir que não há conflito

O 3 - guardar rancor

4 • Quantos estilos de resolução de conflitos conhece?
O 1 - 2

O 2 - 5

O 3 - 4

5 • Qual a frase típica de alguém com um estilo 
colaboração?
O 1 - estes são os meus interesses. Quais são os teus? 

O 2 - eu não cedo. Não dou o braço a torcer

O 3 - deixemos que o problema se resolva por si próprio

Explore as questões associadas à gestão de conflitos no 
Learning Corner - Arquipélago dos mal entendidos.

RESULTADOS: 1 › R1 | 2 › R3 | 3 › R1 | 4 › R2 | 5 › R1 





Focar-se no passado não lhe permite 

avançar no seu futuro profissional. 

Sentir-se-á muito melhor quando 

resolver as questões que o(a) 

incomodam e tomar decisões sólidas.

Aconselhamos a formação:  
Facilitação da Mudança 

Tem a constante sensação de que 

tudo está a ir depressa demais. 

Sente-se nervoso(a) e irritado(a)  

em relação ao trabalho. Tire um 

tempo para aprender a gerir o seu 

tempo e a sua disposição.

Aconselhamos a formação:  
Gestão de Tempo com Mindfulness

Pensar no que já passou pode 

trazer-lhe dissabores. Não se prenda 

aos seus arrependimentos! Saia, 

encontre-se com amigos, organize 

um jantar e foque-se noutras coisas.

Aconselhamos a formação:  
Gerir e dinamizar reuniões

O seu lado mais produtivo vai surgir 

em força e não deve poupar-se a 

esforços para convencer os que 

estão à sua volta disso mesmo. A sua 

determinação será decisiva!

Aconselhamos a formação: 
Best Talks com Teatro

A sua sensibilidade leva-o a 

aproximar-se de pessoas que nem 

sempre serão as corretas. Não 

escute todas as opiniões, evite os 

conselhos inadequados e faça uma 

triagem aos seus pensamentos.

Aconselhamos a formação: 
Escuta ativa

Será invadido(a) por uma sensação 

de liberdade: aproveite para tomar 

decisões importantes! A serenidade 

que se manifestará em si será 

fundamental para gerir o seu futuro.

Aconselhamos a formação: 
O Processo de Tomada de Decisão

A ingenuidade pode conduzi-lo(a) a 

alguns problemas. Não desperdice 

recursos vitais, como a sua energia, 

tempo e dinheiro.

Aconselhamos a formação:  
Gestão de tempo e eficácia pessoal

Novas possibilidades estão ao 

alcance da sua audácia. Mantenha 

um espírito aberto e dê a si próprio 

os meios para evoluir. Precisa de 

olhar para os seus recursos e de os 

avaliar antes de tomar decisões.

Aconselhamos a formação:  
Gerir os riscos de um projeto

Não se acomode: precisa de interagir 

com as pessoas que o(a) rodeiam  

e fazê-lo de forma a que estas 

possam compreendê-lo(a) e apoiar 

as suas decisões!

Aconselhamos a formação: 
Comunicar com Facilidade  

e Destreza

A sua curiosidade natural vai 

refletir-se no seu dia a dia. É altura 

de aceitar o que o futuro lhe reserva, 

sem quaisquer reservas.

Aconselhamos a formação: 
Facilitação da Mudança

Irá viver situações bastante 

agradáveis, que lhe darão um 

estímulo extra à sua moral e bem-

-estar. Aproveite a boa fase que 

se avizinha para potenciar as suas 

relações interpessoais.

Aconselhamos a formação: 
Inteligência Relacional

Encare as críticas pelo lado positivo, 

porque só desta forma chegará mais 

longe e alcançará os seus objetivos! 

Não vire a cara a novos desafios!

Aconselhamos a formação: 
 Técnicas de feedback

Carneiro TOURO

formações 2020

GÉMEOS

CARANGUEJO LEÃO VIRGEM

BALANÇA ESCORPIÃO SAGITÁRIO

AQUÁRIO PEIXES CAPRICÓRNIO



APCER, Pode confiar.www.apcergroup.com 
Siga a APCER nas redes sociais

ESPECIALIZAÇÕES AVANÇADAS
• Gestão e Auditorias de Sistemas de Gestão da
  Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho
• Gestão Integrada da Segurança da Informação 
   + Qualificação Encarregado de Proteção de Dados 
   - EPD (DPO)
• Encarregado de Proteção de Dados- EPD (DPO)

MASTER CLASS
• Gestão da Inovação
• Liderança num Mundo em Mudança Contínua

MASTER LAB
• Legislação Laboral para Recursos Humanos

MASTER PROGRAM
• Continuous Improvement
• (In)Segurança da Informação na Saúde

CONTACTOS
JOANA FREITAS, Education and Training Manager
961 578 101  •  joana.freitas@apcer.pt
GRACIETE FERREIRA, Office Assistant
229 993 688 / 969 754 907  •  graciete.ferreira@apcer.pt



CULTURA  
DE INOVAÇÃO:

o novo 

normal

Fonte: Estudo “When change is the new normal”, desenvolvido pelo especialista em comportamento organizacional Michael Parke, 
em parceria com a London Business School, para a Microsoft

 “ 

“

3 em cada 4 
colaboradores das empresas 
mais inovadoras dizem 
que nas suas organizações o 
erro é aceite

73%  
dos colaboradores de empresas 
inovadoras revelam que podem 
escolher de forma autónoma a 
forma como trabalham e abordam 
os desafios

86% dos 
líderes de empresas 
inovadoras consideram a 
colaboração ‘intraequipas’ 
e ‘interequipas’ muito 
importante para o 
crescimento do negócio

79% acreditam 
que a colaboração 
externa com parceiros  
é vital para o negócio

86% 
dos colaboradores de empresas 
com culturas inovadoras 
planeiam manter-se nestas 
organizações, uma percentagem 
superior aos colaboradores de 
empresas menos inovadoras (57%)

As empresas com culturas 

inovadoras - aquelas onde 
as novas ideias são bem 
recebidas e apoiadas – têm 

2x 
mais probabilidades de 
crescer a dois dígitos

92%
dos líderes europeus dizem 
que a sua organização 
atravessou uma grande 
transformação recentemente



Registe o tempo trabalhado por seus colaboradores e faça a gestão 
on-line das marcações de férias, permissões, faltas e mais...

O tempo movimenta a sua organização

Vários Métodos
de Picagem

Aplicação de
Gestão

Assessoria Jurídica Atendimento ao Utilizador
e Suporte Técnico

Integração com
Sistemas

Formação
Contínua

Serviço Integral de Gestão de Horários

+351 800 502 306mhp.ptESPANHA | PORTUGAL | REINO UNIDO | HOLANDA | ALEMANHA

ANOS DE EXPERIÊNCIA
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ARTIGO

ESTAMOS A FALHAR  
NO DESENVOLVIMENTO  
DE LIDERANÇAS

A 
maioria dos programas de formação e desenvolvi-

mento baseiam-se na assunção de que a conscien-

cialização é o suficiente para a mudança, levando a 

uma perda de tempo e de recursos. De acordo com o portal 

Training Industry, a verdade é que quando são apresenta-

dos novos conceitos ou modelos aos colaboradores ou se 

desenvolvem ações de formação sobre como lidar com si-

tuações difíceis, ainda não aconteceu nenhuma mudança. E 

poderá nunca acontecer. E existem duas razões para isso, 

segundo o portal.

1 – CONSTRUÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
INDIVIDUAIS

“A primeira razão é que leva tempo a desenvolver os cami-

nhos neuronais que são precisos para pensar e agir de for-

ma diferente. Nem os novos conhecimentos, nem as novas 

experiências mudam o cérebro. O que muda o cérebro são 

pequenos e frequentes ciclos de ação e reflexão ao longo 

de um período de tempo. Os líderes devem fazer parte de 

um contexto que requeira estes ciclos e em que se experi-

mente algo novo, se reflita na forma como se está a evoluir, 

se ajuste e adapte e se tente de novo”, refere o portal.

Sabemos que é assim, por exemplo, quando aprendemos a 

tocar um instrumento musical ou a praticar um novo des-

porto. Temos consciência de que é a prática regular que 

nos faz melhorar. Ainda assim, é frequente fazermos pe-

quenas formações de um dia que nos ensinam o básico.

O que a Neurociência nos diz é que os pequenos e frequen-

tes ciclos são a melhor forma de aprender. É melhor refle-

tirmos em determinado tema durante dez minutos, todos 

os dias, durante uma semana, do que uma hora por semana. 

Os percursos de formação digitais, e personalizados, po-

dem, por isso, ser a melhor resposta.

2 – ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

Quase todas as organizações privilegiam o foco individual 

em relação às perspetivas coletivas, apesar de isso atuar 

em seu detrimento. “O que é mais importante não é que 

um líder consiga fazer um bom discurso, mas sim se está 

alinhado com aquilo que transmite aos outros. Esse alinha-

mento deve ser evidente. Estarão os líderes a colocar em 

prática aquilo que pregam? O alinhamento é ainda mais im-

portante se a organização apresentou novos valores recen-

temente”, diz o portal Training Industry.

Além disso, como defende E. Schein, especialista em cul-

tura organizacional, a cultura é determinada por aquilo a 

que os líderes seniores prestam atenção. Quais são os seus 

critérios para contratar e promover alguém?  O especialista 

diz ainda que é frequente ouvir-se nas organizações que 

é importante promover a criatividade e inovação, quando 

aqueles que são promovidos dentro da empresa são os que 

jogam pelo seguro.

“As equipas de formação não devem lançar iniciativas de 

desenvolvimento sem garantir que o alinhamento com a 

cultura da organização (…) Independentemente do âmbito, 

a mudança começa com os líderes mais seniores e não com 

as equipas de recursos humanos ou de formação. Estes lí-

deres devem oferecer clareza em relação aos objetivos que 

pretendem atingir”, acrescenta.

Além disso, estes líderes devem ser capazes de se respon-

sabilizarem a si próprios e aos outros pelo alinhamento com 

as iniciativas da organização, pedindo feedback frequen-

te. De resto, as organizações devem garantir que existem 

processos que permitam aos líderes deixar de trabalhar em 

piloto automático e ter tempo para refletir e agir. A cons-

ciencialização pode, de facto, levar a mudanças efetivas 

nas organizações.



comercial@arquiconsult.com I www.arquiconsult.com

TALENT MANAGEMENT SOLUTIONS

Simplifique Processos e Otimize Recursos

EMPLOYEE
PORTAL

BPO

B!HRNAVHR
Payroll
Management

HR Analytics
& Reporting

Talent
Development

Business
Processing
Outsourcing
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INVICTUS RELOCATION

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pub_Porto RH meeting.pdf   1   31/10/19   13:39

4 ESTRATÉGIAS  
PARA MELHORAR  
A PRODUTIVIDADE  
E O ENGAGEMENT  
DA SUA EQUIPA

Com as organizações a tornarem-se em locais de di-

versidade, tanto ao nível de funções como em ter-

mos de necessidades, desejos e motivações, a ne-

cessidade de criar estratégias que garantam o engagement 

das equipas e de ajustar a forma de trabalhar é cada vez 

maior.

O que motiva a força de trabalho atualmente é bastante 

diferente do que motivava as equipas há 20 anos. As em-

presas devem ter a capacidade de reconhecer isso e ajustar 

a forma como operam para promover maior diversidade e 

produtividade. O portal Training Industry publicou, recen-

temente, um conjunto de estratégias que pode ajudar as 

empresas a atingir este objetivo.

TIRAR PARTIDO DA TECNOLOGIA
Uma das melhores formas de melhorar a produtividade, de 

acordo com o portal, é oferecer aos colaboradores ferra-

mentas que facilitem o seu trabalho. Hoje, existe uma mul-

tiplicidade de ferramentas tecnológicas que permitem isso 

mesmo: aplicações que ajudam a gerir melhor o tempo ou 

até que simplificam a comunicação e a colaboração entre 

colaboradores. E a melhor notícia é que muitas destas fer-

ramentas são completamente gratuitas.

OUVIR
Mais do que nunca, os colaboradores querem sentir-se va-

lorizados e ouvidos. Contudo, um estudo recentemente 

publicado pela Gallup, nos EUA, revelou que apenas um 

terço dos colaboradores se sente realmente envolvido com 

a sua organização. Este baixo sentimento de engagement é 

um problema, segundo o estudo, porque os colaboradores 

mais envolvidos com as organizações trabalham com mais 

paixão e são mais motivados para atingir os objetivos.

Uma das melhores formas de melhorar o envolvimento das 

equipas com as organizações é perguntar-lhes o que sen-

tem e o que os faria mais felizes. Oiça o feedback e crie 

um local de trabalho que encoraje o input de todos, em 

todos os níveis hierárquicos. Este tipo de cultura faz com 

que todos se sintam valorizados, o que, em última análise, 

os encoraja a ser mais produtivos.

INCENTIVAR
Pode ainda haver quem pense que a melhor forma de mo-

tivar a equipa é oferecer um bónus ou um aumento. E, sim, 

os colaboradores gostam de ter um bom salário, contudo, 

o salário já não é considerado o fator de motivação mais 

importante numa organização.

Já em 2012, a Deloitte revelava que o que os colaboradores 

mais valorizam é uma comunicação clara e regular (50%), o 

reconhecimento (49%) e o acesso às suas lideranças (47%). 

Apesar disso, 65% dos managers continuavam a acreditar 

que um salário competitivo (62%) era o maior fator de mo-

tivação.

Em 2019, entre os fatores que mais motivam os colabora-

dores estão questões com mais dias de férias, um horário 

de trabalho flexível, a possibilidade de trabalhar remota-

mente, programas de bem-estar, como inscrições no giná-

sio e aulas de yoga nas pausas do trabalho, e as celebra-

ções das conquistas das equipas.

MEDIR E PARTILHAR A PRODUTIVIDADE  
DOS COLABORADORES
Uma das maiores vantagens do desenvolvimento das tec-

nologias é a possibilidade de medir a produtividade de 

cada um dos colaboradores. Quando as empresas medem 

a produtividade, podem ajudar a gerir as equipas e os seus 

processos de forma mais eficaz. Além disso, podem seguir 

o progresso e partilhar dicas para melhorar a performance 

e dar feedback em tempo real. A melhor parte é que os co-

laboradores também querem feedback dos seus managers 

e perceber onde podem melhorar.
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Gestão de Assiduidade e Acessos
. Leitores com Biometria Facial, Impressão Digital, RFID e PIN

. Software SmartTime personalizável

. Integração com aplicações de vencimentos

. SmartTimeAPP - Assiduidade e Acessos no telemóvel ou tablet ( Android & iOS )
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Se cada organização tem uma cultu-

ra instituída, assente num conjunto 

de valores, crenças, regras, normas, 
princípios e políticas de gestão, qual o 

porque da necessidade de continuadamen-

te debater-se sobre este tema?

A resposta é simples, clara e objetiva. Ne-

cessidade de atualização e mudança!

Vivemos numa época, em que a tecnologia 

permite a velocidades vertiginosas, alte-

rações à forma como todos trabalhamos, 

qualquer que seja o setor/área de atividade. 

Não só a nível profissional, mas também a 

nível pessoal. O relacionamento interpes-

soal tem vindo também a sofrer alterações, 

com tanta tecnologia disponível e acessível, 

cada vez mais cedo nas nossas vidas.

Nós próprios enquanto pessoas, ao longo 

da vida, também sofremos alterações, logo 

é lícito pensar que o próprio relacionamento 

entre as pessoas também sofra alterações.

Significa assim que qualquer organização, 

pode e deve repensar continuadamente a 

sua cultura organizacional, sempre com o 

objetivo de se aperfeiçoar – melhoria con-
tínua – e acompanhar as tendências quer 

dos mercados, quer também do próprio 

mercado de trabalho em que se insere.

Uma organização com uma forte cultura or-

ganizacional, terá benefícios diversos, mas 

pode-se destacar, um aumento da produtivi-

dade dos colaboradores, e o fortalecimento 

da própria marca. 

Estudos indicam que uma cultura organiza-

cional forte, com mensagem bem passada, 

fortalece as relações interpessoais – Trabalho 
de Equipa – e vínculos dentro da organização 

– Retenção de Talentos –, conseguindo-se ob-

ter o máximo do potencial dos colaboradores 

– Eficiência e Eficácia.

Mas como qualquer mudança, também a este 

nível, é um desafio, pois a mudança de hábitos 

e costumes enraizados, é sempre um proces-

so complicado – Resistência á mudança.

Cuidado também com culturas tóxicas, e 

quando assim acontece, a mudança de cul-

tura passa a urgente! Sempre que forem 

manifestados sinais de desmotivação geral, 

autoridade em excesso, alta rotatividade de 

pessoal, ou jogos de poder, é urgente intervir.

O processo de mudança, tem que envolver 

toda a estrutura organizacional, , ou garan-

tidamente o insucesso está garantido.

Existem várias ferramentas e formas de 

abordar as mudanças a implementar, mas 

acima de tudo tem que haver internamente 

vontade e reconhecimento da necessidade 

de mudança.

Concluindo, a cultura organizacional deve ter 

objetivos bem definidos, e que sejam de co-

nhecimento geral a todos os colaboradores, 

e sempre desde o início da relação laboral.

Nunca deverá ser apenas algo, para ficar 

bonito em qualquer quadro na parede da 

organização!

HORÁCIO MIRANDA BARATA
Diretor Geral
Highskills

DEVE-SE MUDAR A CULTURA  
DE UMA ORGANIZAÇÃO?

No tema central desta 6.ª edição do Porto RH Meeting, 
encontramos a temática da cultura das organizações. Tema 
abordado e estudado há vários anos, e as opiniões são unânimes 
na definição de “Cultura das Organizações”, nos tipos de cultura 
existentes, suas características e a perceção que os mercados  
e consumidores possam ter da mesma.
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A MUDANÇA
a inspirar

25 - 26 
DE MARÇO
CENTRO DE CONGRESSOS  

DO ESTORIL

SAVE THE DATE!
WWW.IFE.PT/EXPO-RH/
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Telma Lopes 
Training Manager
Criatividade, 
desafios e boa 
disposição

Sandra Varela
Graphic designer

Criatividade,  
bom-senso e força 

de vontade

Bárbara Ruivo
Account Manager 

Motivação  
e espírito de equipa

Margarida Soares  
Designer
Dedicação  
e responsabilidade

Ana Lourenço
Training Manager  
Objetividade 
e colaboração

Irene Moreira
Strategy & Business 
Developer 
Criatividade e atitude 
colaborativa

Andreia Sousa
Account  
Boa disposição,
conhecimento 
do mercado 
e foco nas soluções

Gabriela Ribeiro   
Account Manager
Curiosidade 
e boa disposição 

Tiago Faquinha    
Marketing Assistant
Vontade  
e determinação 

Ana Paredes   
Events & Logistics
Espírito  
de entreajuda

Raquel Rebelo   
CEO
Energia, desafio  
e confiança

Vanda Souto  
Marketing Director 
Inovação, 
estratégia 
e desafios

Isabel Barroso  
Senior Account

Entusiasmo e paixão 
pela formação

Nuno Jorge   
Business Developer

Diplomacia  
e perseverança  

A EQUIPA
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