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«O que é bom para a General Motors é bom para a 
América» - esta famosa citação do então presidente 
da empresa, Charles Wilson, postulava, há algumas 
décadas, que o sucesso económico das empresas 
é uma das condições para o sucesso de um país. 
Ainda é verdade. Mas a crescente importância 
das atividades financeiras, há meio século, que 
então julgava a sua criação de valor apenas com 
base nos resultados financeiros que produzia, não 
considerava os outros impactos produzidos.

Hoje, as questões ambientais expõem os problemas 
comuns criados pelos efeitos colaterais das 
atividades empresariais, colocando as pessoas 
no centro das preocupações. As expectativas em 
relação às empresas já não se limitam a algumas 
boas práticas sustentáveis para minimizar o 
impacto ambiental, mas exigem uma reformulação 
radical dos modelos de produção, consumo e 
utilização de recursos, materiais e humanos. 

Para analisarmos esta temática e colocar em 
perspetiva o posicionamento das empresas 
francesas em Portugal, quisemos conhecer 
a perceção dos portugueses em relação ao 
“Desenvolvimento Humano” e compreender o seu 
entendimento numa vertente empresarial.  

Falamos das oportunidades de carreira para 
as diferentes gerações e das novas formas de 
trabalhar. Falamos de formação e de que forma 
estão as empresas a desenvolver e captar o talento. 
Falamos dos compromissos das empresas para 
com os seus colaboradores e como se estão a 
preparar para os empregos do amanhã. Falamos 
dos compromissos das empresas para com a 
sociedade e o estado da arte em relação às práticas 
de Diversidade e Inclusão.  
 
O olhar de diversos especialistas convidados e boas 
práticas de empresas que merecem ser partilhadas 
abrem caminhos para discussão e permitem 
analisar a atuação das empresas francesas nos  
diferentes tópicos. 

Finalmente, além de sintetizarmos as conclusões 
dos diversos inquéritos e contributos, procurámos 
fazer um call to action aos intervenientes do mundo 
empresarial, colaboradores e cidadãos. Porque 
acreditamos que existe caminho para percorrer – 
em prol de colaboradores mais comprometidos, 
empresas competitivas e participativas e de uma 
sociedade mais equitativa e desenvolvida. 

Atualmente, a responsabilidade 
da empresa é mais abrangente: 
fazer o que é bom para 
o desenvolvimento das 
sociedades, a começar pelo 
bem-estar e qualidade de vida 
das suas equipas.

Após sete edições, dedicadas a diferentes temas 
que têm servido de mote para melhor entender 
a realidade nacional, abrindo portas ao debate 
produtivo e estabelecendo pontes, compreendendo 
o contributo e relevância do tecido empresarial 
francês na economia nacional, os Conselheiros do 
Comércio Externo da França em Portugal (CCEF) 
propõem, este ano, por ocasião da Conferência 
Económica Franco-Portuguesa, um tema que é um 
desafio a nível mundial: o Desenvolvimento Humano.
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PARCEIROS  
E METODOLOGIA
O estudo «Desenvolvimento Humano, fator-chave 
para o sucesso de Portugal - O contributo das 
empresas francesas» foi realizado pelo BNP Paribas 
Personal Finance em parceria com os Conselheiros 
do Comércio Externo da França (CCEF) em Portugal.

Para a sua concretização, entre 4 de julho e 26 de 
setembro de 2022, foram realizados inquéritos a 
empresas francesas em Portugal e a cidadãos em 
território nacional. Foram igualmente efetuadas 
entrevistas por escrito a dez empresas francesas 
em Portugal, e convidados diversos autores de 
Universidades e Empresas. 

Os inquéritos às empresas francesas em Portugal 
foram realizados online pela área de Prospetive 
do BNP Paribas Personal Finance e abarcaram 
um total de 33 entidades: 15 empresas com 
250 trabalhadores ou mais; 10 com 50-249 
trabalhadores; 4 com 11-49 e 4 com menos de  
10 trabalhadores.

Os inquéritos aos cidadãos foram realizados pela 
empresa de estudos de mercado NielsenIQ. Este 
estudo teve por base uma amostra representativa 
de 1000 indivíduos residentes em Portugal 
Continental, de ambos os géneros, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 74 anos de idade, 
profissionalmente ativos. As amostras foram 
estratificadas por distrito, género, idade e níveis 
socioeconómicos e conta com um erro máximo 
associado de +/- 3.1 pontos percentuais para um 
intervalo de confiança de 95%. As entrevistas 
telefónicas foram assistidas por computador (CATI), 
com informação recolhida por intermédio de 
questionários estruturados de perguntas fechadas.
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INTRODUÇÃO
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QUANDO O INDIVÍDUO COMANDA O  
DESENVOLVIMENTO HUMANO PODEM ESPERAR-SE  
RESULTADOS SUPERIORES

Todo o desenvolvimento da sociedade, no geral, 
deve desembocar na prosperidade do ser humano, 
suas capacidades e competências. Os fundamentais 
deste racional são aristotélicos. No geral e ao 
longo dos séculos e milénios, desenvolvimento 
da sociedade, desenvolvimento económico e 
desenvolvimento humano têm andado, como 
conceitos e mesmo práticas, a par. 

O primeiro grande marco de mensuração do 
desenvolvimento encontra expressão,  

talvez, no coeficiente de Gini para a avaliação 
da desigualdade. Desigualdade económica, 
mas, também, desigualdade educacional. Essa 
desigualdade é mensurável por uma formulação 
simples e de maneira bastante clara que propõe 
de 0 para inexistência de desigualdade e de 1 
para a máxima existência de desigualdade. Por 
outras palavras, se o coeficiente de uma população 
fosse 0, toda essa população receberia o mesmo 
salário (renda). Se fosse igual à unidade, apenas 
um indivíduo receberia salário (renda) e toda a 
demais população não o receberia. A partir desta 
base pode passar a usar-se o coeficiente de Gini 
percentualmente. Quanto menor a percentagem 
maior o nível de igualdade, e vice-versa.  

Deste racional pode avançar-se facilmente para 
a desigualdade educacional, substituindo-a por 
desigualdade em termos de salário (renda). Em 
termos do coeficiente de Gini clássico (renda), 
Portugal estaria, em 2020, com 33% quando, em 
2000, pontuava em cerca de 37%. Paralelamente, 
em 2020, Portugal teria cerca de 36% de 
trabalhadores escolarizados com ensino básico, 
30% com ensino secundário e 34% com ensino 
superior quando, em 2000, Portugal estaria com 
cerca de 80% da sua força de trabalho com ensino 
básico, 11% com ensino secundário e 9% com  
ensino superior.  

A verdade é que, até pelo paralelismo com a 
educação, o conceito de desenvolvimento humano 
se tornou num conceito sincronizado com a noção 
de desenvolvimento económico, encontrando, 
talvez, uma melhor expressão num coeficiente 
de Gini baixo, muito embora o desenvolvimento 
humano seja francamente mais amplo, pois, além 09090910

“ “
de considerar dimensões económicas, sentido 
estrito (renda, salários), integra complementos de 
mensuração mais complexa como a qualidade de 
vida, o bem-estar individual e social e a felicidade, 
baseando-se, assim, no texto de 1948, no seu 
artigo 22 e seguintes, da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

Em conclusão, poder-se-á dizer que o 
desenvolvimento humano de uma sociedade, 
intersetando o que ficou referido com o que 
emerge do PNUD (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento) ou o que vem da simples 
formulação de Maslow (Pirâmide das Necessidades, 
das básicas à realização) ou, ainda, da expressão 
geral de melhoria de vida dos cidadãos deve ser 
avaliado numa perspetiva multidimensional para 
a qual concorrem aspetos sociais, económicos, 
de qualidade de vida humana e, até, de 
sustentabilidade (ainda em trabalho de significação 
e delimitação de extensão). 

Do estudo empírico agora realizado ressaltam 
ilações em linha com o que aqui se refere. Porém, 
uma dúvida é legítima e faz evocar uma questão 
essencial: os portugueses têm noção clara dos 
ingredientes necessários ao desenvolvimento 
humano ou respondem às várias questões, 
apenas munidos da perceção de que o próprio 
desenvolvimento humano é um compósito assente 
em várias dimensões, muito embora pouco claras? 
Talvez os resultados do estudo acabem por 
responder a esta mesma questão, bem para além 
dos resultados de cada uma das questões, per si. 
Deixando claro, precisamente, que há uma perceção 
bastante boa sobre quais as dimensões e hierarquia 
dos contributos para o famigerado  
desenvolvimento humano. 

O mesmo acontece quando 22% dos portugueses 
referem a saúde como a segunda palavra top of 
mind associada ao desenvolvimento humano.  
Finalmente, os 8% de portugueses que refere o 
trabalho como a terceira palavra top of mind 
associada ao desenvolvimento humano continua 
esta linha de raciocínio e priorização. 
Ou seja, em espontaneidade e de forma não 
dirigida, o desenvolvimento humano na cabeça 
dos portugueses é estruturado, hierarquicamente, 
através da educação, da saúde e do trabalho, por 
esta ordem.  

Já de forma dirigida, os portugueses fixam-se na 
promoção da igualdade 
(58% dos inquiridos), na responsabilidade social 
(52%) e na promoção do potencial de cada  
pessoa (50%). 

Já nos contribuintes, os portugueses priorizam 
os Cidadãos (63%) como os que mais 
responsabilidades têm na promoção desse mesmo 
desenvolvimento humano, sendo que no Estado 
depositam 57% da responsabilidade e nas  
Escolas 55%. 

Estes valores e dimensões não são, certamente, 
surpreendentes. Não obstante, há um resultado 
que, dir-se-ia, poderá fazer toda a diferença, quer 
visto de forma própria quer pela influência que ele 
mesmo pode assumir nos demais. 
Trata-se do resultado que reconhece os Cidadãos 
como os principais contribuintes para a promoção 
do desenvolvimento humano. Numa cultura, como 
a nacional, de baixa satisfação, de baixa orientação 
de longo prazo, de profunda aversão ao risco e 
de baixíssimo, na comparação, individualismo, o 
depositar no Cidadão a responsabilidade maior pelo 
desenvolvimento humano contraria, de certa forma, 
pelo menos uma das vulgares e mais problemáticas 
dimensões de Hofstede nestas matérias: baixo 
individualismo. Precisamente por colocar o ónus do 
desenvolvimento ao nível do Cidadão está a dar-lhe 
o sinal de empoderamento que se torna central 
para que as mudanças, a vários níveis, possam vir  
a consubstanciar-se.  

Sociedades de alta valorização do individualismo, 
ou sociedades que depositam no indivíduo a 
confiança para fazer a diferença, são sociedades 
onde o drive próprio comanda os destinos de 
todos e onde a saudável ambição e conhecimento 
e estruturação individuais serão essenciais para 
conseguir uma diferença notável  
nesse desenvolvimento.

colocar o ónus do 
desenvolvimento ao nível do 
Cidadão está a dar-lhe o sinal 
de empoderamento que se torna 
central para que as mudanças, 
a vários níveis, possam vir a 
consubstanciar-se.

Quando 39% dos portugueses refere uma de 
três como palavra top of mind associada ao 
desenvolvimento humano - educação, formação ou 
ensino -  está a expressar, de forma aparentemente 
consciente, que um dos componentes centrais ao 
desenvolvimento da sociedade é precisamente  
a educação. 



DESENVOLVIMENTO HUMANO: QUAL O SEU 
SIGNIFICADO PARA OS PORTUGUESES?
Pensar o Desenvolvimento Humano nos dias de hoje é tão abrangente como a amplitude do próprio conceito.  
Responder a este desafio é mais importante do que nunca, num mundo VICA1 (Volátil, Incerto, Complexo e 
Ambíguo), caracterizado pela rápida transformação e turbulência crescente. Basta lembrar que ao impacto 
persistente das crises climáticas e da pandemia Covid-19 se somam, atualmente, níveis recorde de inflação, o 
aumento do custo de vida, uma crise energética e uma guerra às portas da Europa. No conjunto, estes problemas 
formam um cocktail de incerteza económica e de instabilidade social. Os portugueses não são alheios a esses 
problemas e sentem os seus efeitos, com impacto nas perceções que têm sobre a qualidade de vida, o bem-estar 
individual e social, na felicidade e no Desenvolvimento Humano.

1 Acrónimo usado pela primeira vez em 1987 para descrever o mundo no fim da Guerra Fria. 
U.S. Army Heritage and Education Center (February 16, 2018). “Who first originated the term VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity 
and Ambiguity)?”. USAHEC Ask Us a Question. The United States Army War College. Retrieved July 10, 2018. 09090912

Quando se fala em Desenvolvimento Humano, 
a Educação, o Ensino e a Formação (fig. 1) são 
palavras top of mind para os portugueses2, com 
39% a referir estes termos, quando questionados 
sobre as três primeiras palavras que lhes vêm ao 
pensamento sobre o tema. Evidencia-se, assim, o 
papel e a relevância da Educação como motor  
da sociedade.

Em Portugal, esta tem vindo a ser uma aposta 
crescente nas últimas décadas. A confirmar 
a tendência, segundo o Instituto Nacional de 
Estatística3 (INE), em 2021, o país registou, pelo 
quinto ano consecutivo, uma diminuição da taxa de 
abandono precoce de educação e formação, com 
um mínimo histórico de 5,9% (5,3% no continente). 
Estes dados são relevantes porque se sabe, de 
acordo com o Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2019, publicado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que as 
crianças cujas famílias não têm meios para pagar a 
sua educação estão em desvantagem quando, mais 
tarde, tentarem encontrar um emprego. 

É também provável que ao entrarem no mercado  
de trabalho, penalizadas por sucessivas camadas 
de desvantagens, aufiram vencimentos inferiores  
aos das provenientes de famílias com um  
maior rendimento.

Ainda de acordo com o referido Relatório, nos países 
com um nível muito elevado de desenvolvimento 
humano, mais de metade das pessoas com 20 
anos de idade frequentam o ensino superior. Em 
Portugal, tal como anunciado pelo Governo em 
20194, metade dos jovens de 20 anos frequentaram 
o ensino superior, representando um aumento de 
quase 25% de estudantes em relação a 2015.

Educação na base do Desenvolvimento Humano

2 Inquérito realizado a 1000 portugueses pela NielsenIQ para os Conselheiros do Comércio Externo de França em Portugal.  
Ver Parceiros e Metodologia. 

3 Portal do INE,  
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ineindicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0011298&selTab=tab0&xlang=pt  

4 Portugal.gov.pt,  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/comunicado?i=mais-de-metade-dos-jovens-de-20-anos-frequenta-o-ensino-superior
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Saúde e Trabalho também são importantes, mas num segundo nível

A Saúde, outro dos pilares fundamentais para a sociedade, ocupa a segunda posição, com 22%, num Top de 
palavras/expressões elencadas, no top of mind dos inquiridos sobre Desenvolvimento Humano. A completar o 
pódio surgem o Trabalho / Emprego, numa altura em que a essência e o futuro de ambos são cada vez mais 
debatidos. No entanto, os termos representam apenas 8% das respostas, apesar de o Trabalho ser formalmente 
definido como um motor para promover o Desenvolvimento Humano.

Desenvolvimento Humano: sinónimo de promoção de Igualdade?

Promover a Igualdade é, por outro lado, o tema ao qual 58% dos portugueses mais associam ao Desenvolvimento 
Humano quando a resposta é dirigida. 
 
A Responsabilidade Social e a Promoção do potencial de cada pessoa surgem na segunda e terceira posições, 
com 52% e 50% de respostas, respetivamente. Proporcionar iguais oportunidades a todos é referido por 48% dos 
portugueses (fig. 2), em linha com a ideia de promoção de igualdade.
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Promover o Desenvolvimento Humano: uma responsabilidade de todos!

A maioria dos inquiridos (63%) considera os 
Cidadãos como os responsáveis pela promoção 
do Desenvolvimento Humano, atribuindo, assim, 
à sociedade, a consciencialização de cada um 
fazer a sua parte em prol de um país e mundo 
mais desenvolvidos. O Estado (57%) e as Escolas 
(55%) surgem logo a seguir, mas as Empresas têm 
também um papel a desempenhar, sendo referidas 
como um importante promotor por 43%  
dos portugueses (fig. 3).  
 
As empresas estão cada vez mais conscientes deste 
seu papel para o Desenvolvimento Humano, como 
veremos ao longo deste estudo, pois compreendem 
que este estará na base de um potencial 
ganho de competitividade: quanto maior for o 
Desenvolvimento Humano numa empresa, maior 
será a competitividade da mesma. 

Deste ganho de competitividade nas empresas 
decorrerá um aumento da competitividade dos 
países, contribuindo consequentemente para a 
construção de sociedades mais equilibradas. Uma 
causa-efeito que tem de ser encarada de forma 
estrutural e de base. Se as empresas abordarem o 
espectro do Desenvolvimento Humano como um 
todo, maior será o envolvimento e compromisso das 
suas equipas, equipas, que se sentem mais felizes, 
e estarão melhor preparadas. O investimento, 
esforço e responsabilidade por parte das empresas 
para com as suas pessoas e a sociedade, além do 
impacto direto na performance do seu negócio, 
contribuirão para um mais fácil e mais rápido 
acelerar do crescimento e do desenvolvimento da 
economia.
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EMPRESAS FRANCESAS

QUAL O SEU CONTRIBUTO E RESPONSABILIDADE NA 
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO?
Os responsáveis das empresas francesas em 
Portugal avaliaram o compromisso das suas 
entidades para com os seus colaboradores e a 
sociedade de forma muito positiva. 

As avaliações em diferentes parâmetros 
concentram, pelo menos, 90% das respostas a partir 
do nível 6, numa escala de 1 a 10. A preocupação 
destas empresas com a saúde e o bem-estar dos 
colaboradores (91%), o compromisso para com o 
bem-estar da sociedade (82%) e a flexibilidade que 
proporcionam aos seus colaboradores no sentido 
de melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal (79%) são as respostas que obtiveram 
maior grau de concordância (entre 8 e 10). 

A constante preparação e adaptação da empresa 
para o futuro foi o parâmetro que reuniu menor 
grau de concordância –  ainda que angariando 67% 
de concordância na mesma escala – relevando um 
otimismo menos vincado em relação à agilidade e 
transformação da empresa para o futuro (Fig. 4).

Preocupa-se em ser inclusiva e integrar pessoas 
independentemente das suas características

Adotou novas formas e métodos de trabalho 

Adapta-se e prepara-se constantemente para o futuro

Possibilita aos colaboradores �exibilidade para 
equilibrar o trabalho com a vida pessoal e familiar
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FUTURO DO TRABALHO E RETENÇÃO DE TALENTOS:  
O DIÁLOGO URGENTE E IMPORTANTE ENTRE  
TRABALHADORES E LÍDERES

Nos últimos anos, a forma como trabalhamos e nos 
relacionamos nas organizações foi profundamente 
alterada. Ainda antes da pandemia Covid-19, já 
o mundo do trabalho e das organizações estava 
em mudança, destacando-se a transformação 
digital e as crescentes preocupações com o 
ambiente e a sociedade. Para estas organizações, 
a pandemia foi uma fase de aceleração dessa 
mudança e, em muito casos, embora estratégica 
e planeada, foi amplificada e até reinventada. No 
entanto, para muitas organizações (a maioria?), a 
pandemia Covid-19 obrigou a uma mudança não 
planeada e em que as tecnologias representaram 
a oportunidade de manter alguma proximidade à 
“normalidade” (É importante relembrar que, em 
Portugal, de acordo com um estudo da Deloitte1, 
três em cada cinco empresas não tinham uma 
política de trabalho remoto antes da pandemia).

Quer se tenha tratado da aceleração de uma 
mudança em curso e planeada, quer de uma 
mudança de adaptação mais ou menos forçada 
pelas circunstâncias da Covid-19, é agora no 
acordar da pandemia que trabalhadores e 
empresas vão fazendo o balanço destas alterações 
e lidando com as expectativas e as aprendizagens 
que fizeram durante estas mudanças. E será da 
qualidade deste diálogo, entre trabalhadores e 
líderes, que surgirão modelos de trabalho (no 
plural, propositadamente) que irão ao encontro das 
necessidades de ambos.

1 Deloitte (2021) Remote Work Snapshot.

De facto, um pouco por todo o mundo têm 
surgido estudos que nos indicam que é um mito 
a ideia de que após esta pandemia “voltaremos 
à normalidade”. De uma forma generalizada nos 
diferentes sectores, há empresas a analisarem 
as funções e os seus graus de remotabilidade, e 
a definir políticas de trabalho remoto nuns casos 
total (5 dias por semana), noutros híbrido (uns dias 
em casa, outros no escritório).  

Se, por um lado, as gerações mais novas já vinham  
a comunicar o seu desejo de maior conciliação  
trabalho-vida  

e, para isso, a desejarem oportunidades de trabalho 
flexível, muitos são os atuais trabalhadores que, 
tendo experimentado uma maior conciliação 
vida-trabalho ou até desenvolvido novos hobbies 
e interesses, vêm agora reclamar a substituição de 
uma gestão “pelo toque”, centrada na proximidade 
física, por um redesenho das organizações e das 
suas políticas e lideranças mais centradas nas 
pessoas e com mais flexibilidade e empatia.

Foi essa a tendência que encontrámos também 
recentemente num estudo realizado em parceira 
entre a Nova School of Business & Economics  
(Nova SBE) e o BNP Paribas no âmbito do Business 
Project dos alunos de mestrado do CEMS2. Foram 
inquiridos estudantes universitários e trabalhadores 
de várias empresas portuguesas e internacionais3 e 
foi possível identificar uma preferência por modelos 
de trabalho híbridos, não sendo expectável a 
deslocação ao escritório para fazerem atividades 
que poderiam ser feitas a partir de casa. 
 
Tanto trabalhadores como estudantes reconhecem 
que há tarefas, como a redação de documentos 
individuais ou análises e tomadas de decisão 
individuais, que são mais adequadas para ser 
feitas em casa, enquanto outras, tipicamente mais 
coletivas, beneficiam de um ambiente de trabalho 
mais colaborativo. Estes trabalhadores procuram 
espaços físicos de trabalho que proporcionem 
locais para descontrair e socializar, para debate e 
resolução de problemas, para reuniões de equipas, 
e lideranças que apostem na diferenciação do 
que é trabalho individual, e que pode ser feito 
remotamente, e do que é trabalho colaborativo que 
pode beneficiar da presença física das equipas.

2  O CEMS é uma aliança composta por 33 universidades, entre as quais encontram-se algumas das melhores do mundo (9 CEMS 
schools no TOP 20 do ranking do Mestrado em Gestão do Financial Time), que unem a sua experiência num programa coordenado  
do mestrado em gestão internacional (CEMS MIM). Nova SBE é a única escola CEMS em Portugal. BNP Paribas é Corporate Partner  
do CEMS. 
 
3 Este estudo foi realizado tendo como base uma análise quantitativa (inquéritos) e qualitativa (entrevistas e focus groups), 
questionando 177 jovens talentos, de 27 nacionalidades, com idades compreendidas entre os 18 e até mais de 30 anos, para além de 
167 colaboradores de empresas, de 22 nacionalidades diferentes, com idades compreendidas entre menos de 20 anos e até mais de 
60 anos. Foram ainda analisados os conteúdos dos sites de internet oficiais e páginas de redes sociais como o Instagram, Facebook e 
Linkedin de 37 empresas (nacionais e internacionais) em Portugal.  Foram também realizados 4 focus groups e entrevistas qualitativas 
dentro do universo de colaboradores do BNP Paribas. 

4  Gartner (2021). Future-of-work_ebook

“ “será da qualidade deste diálogo, entre trabalhadores e 
líderes, que surgirão modelos de trabalho  

(no plural, propositadamente) que irão ao encontro das 
necessidades de ambos.



09090922

A empresa Gartner, em 20214, abordou 
este tema e propôs um modelo com quatro 
modos de colaboração: 1. Trabalhar coletiva 
e presencialmente; 2. Trabalhar coletiva e 
remotamente (síncrono); 3. Trabalhar individual 
e presencialmente; e 4. Trabalhar individual e 
remotamente. Os diferentes estudos parecem 
suportar esta ideia de que a flexibilidade para 
escolher o formato de colaboração mais adequado 
beneficia a autonomia e a adaptabilidade tão 
desejadas pelos trabalhadores e vai ao encontro 
de uma mudança de um desenho centrado no 
escritório, onde o local físico era o vetor central 
para planear o trabalho, para um desenho centrado 
na pessoa, em que o foco é o indivíduo como vetor 
estável do trabalho.

No entanto, um estudo recente da Microsoft5 (2022) 
revelou que, embora a maioria dos trabalhadores 
se sinta produtiva quando trabalha em regime 
híbrido ou remoto, os líderes destas organizações 
referem preocupações com a produtividade e falta 
de confiança na capacidade dos trabalhadores 
se focarem nos aspetos mais importantes do seu 
trabalho. A Microsoft apelidou esta preocupação 
como a “paranoia da produtividade” e refere que 
esta pode colocar em causa a sustentabilidade dos 
modelos de trabalho híbridos. A este propósito, há 
uns meses, um participante de um programa de 
formação de executivos disse-me: “Eu tenho esse 
tema muito bem resolvido na minha empresa.  

É ponto assente que, nos dias em que as pessoas vêm para 
o escritório, não é para serem produtivas. 
Isso é para quando ficam em casa!” Claramente 
em contraciclo com a tendência, nesta empresa 
o trabalho do escritório é essencialmente 
colaborativo e social, enquanto o trabalho feito a 
partir de casa é mais dedicado ao business as usual 
com foco nos objetivos. 

De acordo com o referido estudo da Microsoft, 
os líderes deverão deixar de se focar em “saber 
se os seus trabalhadores estão a trabalhar em 
quantidade de horas, para se focarem em como os 
ajudar a priorizar o seu trabalho, e a criar clareza e 
propósito alinhando o trabalho com a missão e os 
objetivos das equipas. De forma muito consistente, 
já anteriormente o estudo da Slack6 (2021) 
evidenciou fortes diferenças entre as perspetivas 
dos executivos e as dos trabalhadores, com os 
primeiros a desejar o regresso ao escritório no pós-
pandemia e os últimos a pedir mais transparência, 
sentido de pertença, bem-estar e conciliação  
vida-trabalho.

Também no estudo Nova SBE/ BNP Paribas, quando 
inquiridos sobre os valores do trabalho híbrido 
que as empresas deverão ter, jovens talentos e 
trabalhadores referem o respeito, a autonomia, 
o equilíbrio vida-trabalho, a confiança e a 
flexibilidade. Isto reflete um posicionamento para 
um futuro de trabalho que proporcione experiências 
de trabalho flexíveis, que possibilitem a colaboração 
intencional e que impulsionem a gestão centrada 
na empatia (para promover ambientes diversos  
e inclusivos). 

Num outro estudo desenvolvido pela Hilton no 
sector Hoteleiro, além da flexibilidade, progressão 
de carreira e bem-estar, os profissionais indicaram 
a responsabilidade social e ambiental como sendo 
fundamentais na atração de talento. Alinhado com 
os nossos resultados, foi também muito valorizado 
um local de trabalho diversificado e inclusivo, 
sendo a ligação humana, através da interação 
social no trabalho, determinante.

5 Microsoft (2022). Hybrid work is just work. Are we doing it wrong? 
 
6 Slack (2021). Future Forum Pulse: The great executive-employee disconnect.
7  ManpowerGroup (2021). Closing the skills gap: What workers want. 
 
    ManpowerGroup Portugal (2021). Employment Outlook Survey

“

“

o futuro do trabalho deve advir de 
um diálogo. A capacidade de atrair e 
reter os trabalhadores vai depender 
do conhecimento e capacidade de 
comunicação que as organizações 
têm para com os diferentes 
trabalhadores.

Assim, parecem começar a estar delineadas 
expectativas relativamente à autonomia e 
flexibilidade do formato de colaboração (presencial/
remoto), bem como a intenção de ver os valores 
pessoais refletidos na cultura e lideranças 
organizacionais no futuro do trabalho.
Este diálogo sobre o futuro do trabalho é urgente 
porque, tal como evidenciado pelo estudo Talent 
Shortage 2021, realizado pelo ManpowerGroup7 
com 40 mil empregadores a nível mundial, com 
Portugal incluído, cerca de 70% dos empregadores 
assumem a existência de dificuldades na 
contratação de novos colaboradores, o valor mais 
elevado desde 2006.

8 Korn Ferry (2022). Future of Work Trends 2022: A new era of Humanity 
 
9 McKinsey Quarterly (2021). Great Attrition or Great Attraction? The choice is yours

 
Como refere a McKinsey9, há uma perceção 
generalizada de desalinhamento. Mas as 
organizações não podem alinhar aquilo que não 
compreendem. Entre as principais razões para a 
intenção de saída aparecem, novamente, a falta 
de sentido de pertença e valorização, a falta de 
conciliação vida-trabalho, e a quantidade ingerível 
de trabalho.  

Também a aceleração da transformação digital 
fez com que haja mais empresas a contratar para 
regimes remotos, fazendo com que as organizações 
que insistirem em ficar de fora desta evolução do 
modelo de trabalho, possam vir a perder talento 
para empresas que podem estar, literalmente, do 
outro lado do oceano e a gerir eficazmente o seu 
capital humano contratado aqui em Portugal. 
Uma vez mais, o futuro do trabalho deve advir 
de um diálogo. A capacidade de atrair e reter os 
trabalhadores vai depender do conhecimento e 
capacidade de comunicação que as organizações 
têm para com os diferentes trabalhadores.

Em Portugal, a discussão do futuro do trabalho enfrenta um 
desafio de mudança cultural. Em muitas organizações 
(das grandes às pequenas) há um choque cultural 
que não está a permitir em alguns casos perceber, 
noutros acompanhar, noutros ainda sequer valorizar 
a evolução tecnológica e incorporá-la numa cultura 
de trabalho flexível e centrada nas pessoas.
  
As organizações que mais rapidamente o 
compreenderem desenvolverão uma cultura que 
lhes permita orientar as lideranças e reduzir 
o desalinhamento. O diálogo sobre o futuro do 
trabalho não será certamente sobre se o mesmo irá 
mudar, mas sim como o conseguirá fazer para atrair 
e reter o talento. Também não será uma questão 
de avaliar quanto concordamos ou não com a 
tendência da mudança. A mudança está aí, expressa 
em números que evidenciam atitudes, expectativas 
e tomadas de posição em relação ao que se procura 
para o trabalho. E ao que se deseja para a vida em 
geral. Estarão as organizações prontas  
para dialogar?

Em Portugal, a discussão do futuro 
do trabalho enfrenta um desafio 
de mudança cultural. Em muitas 
organizações (das grandes às 
pequenas) há um choque cultural 
que não está a permitir em 
alguns casos perceber, noutros 
acompanhar, noutros ainda sequer 
valorizar a evolução tecnológica 
e incorporá-la numa cultura de 
trabalho flexível e centrada  
nas pessoas.

 
Como referido num estudo de Korn Ferry (2022), 
as pessoas começam a questionar o “porquê” de 
alguns aspetos do seu trabalho, e isso traz ameaças 
existenciais a alguns modelos de negócio. Há 
quem fale em “great resignation period” ou “great 
attrition”, há quem atribua as culpas a uma atitude 
de “quiet quitting”. 
 
Pessoalmente, acho mais produtivo e construtivo 
analisar como está a ser feito este diálogo, em 
que medida existe incorporação das expectativas 
e aprendizagens pós-pandemia e quem está a 
dialogar com quem na definição do futuro  
do trabalho.

“
“



De acordo com os resultados do inquérito realizado a 
1000 portugueses pela NielsenIQ para os Conselheiros 
do Comércio Externo de França em Portugal, que aqui 
apresentamos em primeira mão, a grande maioria 
dos entrevistados diz ter condições para desenvolver 
o seu trabalho. Em média, 8 em 10 sabem o que a 
empresa espera deles, 8 consideram que são tratados 
com respeito e 7 em cada 10 dizem ter oportunidade 
de fazer o que melhor sabem. Apesar de uma diferença 
reduzida, os inquiridos mais jovens (18-24 anos), são 
quem apresenta uma avaliação menos elevada nestes 
parâmetros (Fig. 5).

As condições de trabalho são, hoje, um conceito cada 
vez mais valorizado por parte dos colaboradores, que 
olham para os benefícios de uma forma holística, 
com critérios que vão além do salário. O acesso ao 
refeitório na empresa (33%) e dias de férias extra 
além dos obrigatórios (31%) são os benefícios que se 
encontram no topo das preferências dos portugueses, 
seguindo-se os Planos/Seguros de saúde (20%).  
A flexibilidade de trabalho, que tem vindo a ganhar 
peso, foi referido por 17% dos inquiridos. Benefícios 
como um PPR angariam apenas 3% das preferências 
(Fig. 6).

CONDIÇÕES DE TRABALHO E BENEFÍCIOS 
SÃO CADA VEZ MAIS IMPORTANTES 
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PLANOS DE SAÚDE E FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO  
SÃO OS BENEFÍCIOS MAIS ATRIBUÍDOS 
Os benefícios que as empresas francesas proporcionam apresentam algumas diferenças face às referidas pelos 
portugueses. Os planos/seguros de saúde pagos ou comparticipados (85%) e a flexibilidade de horário (76%) estão 
entre os benefícios mais populares atribuídos aos colaboradores. A promoção da saúde e bem-estar é também 
valorizada, com 64% dos inquiridos a referirem acordos com diferentes entidades, como ginásios ou farmácias, 
como parte dos benefícios proporcionados. A extensão dos benefícios ao agregado familiar é também muito 
destacada (61%) (fig. 7).

Benefícios proporcionados 
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Apenas 24% dos inquiridos apontam um grau de envolvimento com a sua empresa elevado. Grande parte dos 
portugueses (55%) afirmam ter um grau mediano e 16% referem um nível baixo ou inexistente (Fig. 8). E até que 
ponto é que os trabalhadores portugueses se identificam com a sua entidade empregadora? A pesquisa mostra 
que 96% dos inquiridos se identificam com a missão, objetivos, visão e valores da empresa para a qual trabalham. 
Destes, 13% estão muito ou totalmente alinhados com estes mesmos valores (Fig. 9).

PORTUGUESES IDENTIFICAM-SE COM  
AS SUAS EMPRESAS, MAS REVELAM  
POUCO ENVOLVIMENTO
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Cerca de metade dos respondentes diz convictamente não estar à procura de outro trabalho (53%), falam bem da 
sua empresa (49%), recomendam-na a amigos e familiares (48%) e sentem orgulho no seu empregador (47%). 

Interessante, no entanto, averiguar, que, à medida que são apresentados casos concretos de iniciativas dos 
profissionais, a média de satisfação para com a empresa vai reduzindo. Quando lhes é perguntado sobre ações 
que acarretam um nível maior de proatividade, o nível de concordância é mais baixo: 41% tomam iniciativas sem 
que lhes seja pedido e só 37% apresentam novas ideias de forma espontânea e regular (Fig. 10).

No que respeita à comunicação e interação com a liderança, os inquiridos, no geral, dão nota positiva. 7 em 10 
referem que comunicam de forma regular e que os objetivos da empresa são comunicados de forma clara  
(Fig. 11.).
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PORTUGUESES SÃO FELIZES NO SEU  
LOCAL DE TRABALHO?
Quando fazem a apreciação do local e condições de trabalho, cinco em cada 10 entrevistados expressam 
sentirem-se felizes (Fig. 12) e avaliam muito positivamente o seu ambiente de trabalho (Fig. 13). Confrontados 
com diferentes aspetos (Fig. 14) para avaliar o seu emprego atual, é de salientar uma maior satisfação com a 
Liderança e Regime de Trabalho – com 48% e 47% a dizer que estão totalmente ou quase totalmente satisfeitos – 
do que com os Benefícios (40%), Rendimentos (39%) ou a Flexibilidade de horário (38%).
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As tentativas das empresas portuguesas para reter talento parecem não estar a passar despercebidas entre 
os trabalhadores: 90% avaliam positivamente a entidade empregadora neste campo sendo que, destes, 12% 
consideram mesmo que a prática da sua empresa é muito boa (Fig. 15). 

Sinto-me valorizado. Só é pena não ganhar melhor
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As ações de convívio entre colaboradores (17%), 
o desenvolvimento de competências técnicas 
(15%), os planos de desenvolvimento de carreira 
ou a promoção de equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional (ambas com 14%) estão entre as 
iniciativas mais destacadas pelos portugueses. A 
promoção do feedback, que tem sido cada vez mais 
valorizada pelas novas gerações, reuniu 10% de 
respostas (Fig. 16). 

Cerca de metade dos inquiridos considera que as 
pessoas são valorizadas, mas nem sempre são 
remuneradas adequadamente ao passo que 24% 
dos participantes não concordam com nenhuma 
das duas afirmações (Fig. 17).
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Quando o tema é prolongar a vida ativa dos trabalhadores (Fig. 18), este é importante para a maioria dos 
inquiridos, com cerca de 50% a concordarem totalmente com esta afirmação. Defendendo a necessidade de 
haver incentivos neste campo, só 32% acreditam totalmente que os trabalhadores mais velhos têm facilidade em 
reintegrar o mercado de trabalho e apenas 33% acreditam ser fácil para os mais velhos manter o emprego. Já 
para os mais jovens (Fig. 19), 76% acreditam existir mais oportunidades.

Integração e manutenção de seniores no mercado de trabalho vistas como desafios
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      E RECONHECIMENTO:   
PRÁTICAS QUE SE DESTACAM PARA RETER TALENTO 

Entre as empresas francesas em Portugal  
destaca-se a promoção do feedback entre pares 
e superiores (85%) e o reconhecimento dos 
trabalhadores (82%) como as ações que mais 
colocam em prática para manter o seu talento. O 
desenvolvimento de competências técnicas (76%) 
vem em terceiro lugar, notando-se, assim, que a 
formação continua a ser uma das medidas mais 
eficazes para que os profissionais se mantenham 
motivados. As ações de convívio (73%), os planos 
e oportunidades de desenvolvimento de carreira 
(73%), e a promoção do equilíbrio entra a vida 
pessoal e profissional (69%) são outras medidas 
referidas (Fig. 20).

No que respeita à diversidade de gerações, 
os representantes de empresas francesas em 
Portugal consideram que proporcionam mais 
oportunidades de trabalho para os mais jovens – 
52% dizem concordar totalmente – ao passo que, 
no que respeita ao acompanhamento ativo do 
envelhecimento dos colaboradores, apenas 12% 
concordam totalmente com a afirmação.
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das empresas francesas FIG. 20 
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MUDAM-SE OS TEMPOS...  
MAS MANTÉM-SE O REGIME DE TRABALHO?
Poucas foram as empresas que, em março de 2020, 
não experienciaram o regime de teletrabalho, nem 
que tenha sido de forma parcial. Exponenciado e, 
na maior parte dos casos, vivenciado pela primeira 
vez, com a pandemia, o teletrabalho veio para ficar 
e persiste no nosso país. 

No entanto, de acordo com o inquérito realizado, 
verificámos que o regime presencial continua a 
ser o mais comum em Portugal, com 87% dos 
trabalhadores em regime presencial, 8% em regime 
híbrido e apenas 3% em teletrabalho. Estes dados 
estão em linha com os divulgados recentemente 
por entidades oficiais. Segundo o Instituto Nacional 

de Estatística (INE), 20% da população empregada 
(cerca de um milhão) trabalhou em casa durante 
o segundo trimestre de 202214. Destes, 30% fê-lo a 
100%, e 27% através de modelos de trabalho híbrido. 

Já quando questionados sobre qual o regime 
de trabalho eleito, verificamos que quem tem a 
possibilidade de exercer a sua atividade profissional 
em teletrabalho ou em regime misto tende a 
preferir face ao regime presencial (Fig. 21).

REGIME DE TRABALHO HÍBRIDO É DOMINANTE 
Entre os representantes das empresas francesas a operar em Portugal, o regime de trabalho híbrido é maioritário 
(76%). A trabalhar presencialmente encontram-se 21%, o que pode ser explicado devido à natureza presencial do 
negócio, e só 3% estão exclusivamente em teletrabalho.
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preferencial FIG. 21 
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14 Expresso https://expresso.pt/sociedade/2022-08-11-Um-milhao-de-pessoas-trabalhou-a-partir-de-casa-no-segundo-trimestre-de-
2022-2d154b00
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UM PROJETO DE  
SUCESSO NA RETENÇÃO  
E ATRAÇÃO DE TALENTO
A Natixis, pertencente ao Groupe BPCE,  
é um centro de excelência que tem como missão 
transformar a banca tradicional,
desenvolvendo soluções inovadoras para o 
negócio, operações e cultura de trabalho em 
todo o mundo. Em 2017, escolheu o Porto para 
instalar os seus escritórios, com um objetivo 
de recrutamento muito ambicioso: atrair, até 
2019, mais de 600 colaboradores na área 
tecnológica. Desde o primeiro dia, procurou criar 
condições para assegurar uma experiência de 
trabalho diferenciadora, que envolvesse todas 
as suas pessoas e evoluísse em função das suas 
necessidades. As estratégias de retenção e atração 
de talento da Natixis têm conquistado visibilidade 
e, hoje, a empresa é reconhecida à escala 
nacional enquanto maior empregador IT do Porto. 
Atualmente, a Natixis em Portugal conta com mais 
de 2.000 colaboradores com perfis diversificados: 
além de IT, inclui dois grandes departamentos de 
Atividades de Suporte à Banca e Compliance. 

Das diferentes estratégias que tem vindo a 
adotar, destacam-se quatro: A promoção da 
mobilidade internacional, que se traduziu numa 
evolução da comunidade Natixis, tendo crescido 
de 7 nacionalidades em 2019 para as atuais 
31 nacionalidades. A aposta em programas de 
recrutamento jovem, em parceria com o Instituto 
do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que 
apresentam uma taxa de conversão média para 
contrato permanente de 85% dos estagiários; 
programas de formação, com o desenvolvimento 
de iniciativas de reskilling, upskilling e formação 
das lideranças; e a utilização de ferramentas 
digitais, como a plataforma de onboarding ALL 
ABOARD, ou de organização do trabalho híbrido, 
como a app AnyWhere, desenvolvida a partir do 
Porto e que já é utilizada por todo o grupo: mais 
de 40 mil colaboradores em 22 países, 56 cidades 
e 109 escritórios. Este é um exemplo dos muitos 
projetos ligados ao ecossistema de inovação 
da empresa, que potencia a aprendizagem e a 
preparação para as “profissões do futuro”.

“
Melhores condições de trabalho para um  
modelo híbrido
 
Em outubro de 2022, a Natixis inaugurou um 
conceito absolutamente inovador de espaço de 
escritório – Villages –, um projeto em parceria 
com a Tétris e a JLL, com o objetivo de melhorar 
as condições de trabalho das suas equipas e 
transformar a experiência do modelo de trabalho 
híbrido, potenciando a partilha, a criatividade, a 
inovação, a agilidade e a eficiência. As Villages 
estendem-se por mais de 3.800 m2, na sede da 
Natixis no Porto, recriando 12 cidades do mundo, 
e tiram partido da mais recente tecnologia para 
criar uma experiência imersiva - que inclui sons e 
cheiros - afirmando-se como um espaço pioneiro 
nos escritórios do futuro. Os novos escritórios 
são resultado de uma escuta ativa junto dos 
colaboradores. Reforçam também a vontade da 
Natixis continuar a crescer e a desenvolver a 
confiança no talento de excelência que existe 
em Portugal.

Escolheu o Porto para 
os seus escritórios, 
com um objetivo de 
recrutamento muito 
ambicioso: atrair mais 
de 600 colaboradores 
na área tecnológica

“

“
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“
“

Na Nhood,  
a diferença entre o 
colaborador mais  
velho e o mais novo é 
de quase três décadas 
e as mulheres  
representam mais de 
60% do total de  
colaboradores

Criada em plena pandemia, a Nhood surge com 
o propósito de revitalizar e transformar espaços, 
bairros e cidades, desafiando o status quo do setor 
imobiliário ao desenvolver novas formas de viver 
as cidades, em linha com a sustentabilidade e com 
o impacto social e económico nas comunidades. 
Com esta missão e três valores orientadores – 
proximidade, empowerment e impacto positivo –, a 
Nhood coloca a cultura organizacional no mesmo 
patamar de importância da performance e da  
competência técnica.

A cultura da Nhood tem na diversidade geracional 
e de género uma das suas mais-valias, com a 
diferença de idade entre o colaborador mais velho 
e o mais novo de quase três décadas e as mulheres 
a representarem mais de 60% do total da equipa. 
Este fator de atração e retenção de talento, que 
mostra o caminho para a criatividade tendo por 
base a diferença, tem vindo a ser trilhado pela 
empresa. Um valor cultivado na organização 
porque existe a forte crença que, quando equipas 
plurais e multidisciplinares são bem geridas, há 
um potencial imenso para a inovação. E, como 
consequência, surge uma empresa mais competitiva 
e valorizada no mercado, logo, mais atrativa para 
os colaboradores.

Outra das suas prioridades é a derivação dos 
valores Nhood em comportamentos como empatia, 
proatividade, orientação para o cliente, feedback, 
growth mindset, pensamento sistémico, e  
impacto nas pessoas, assim como a integração 
destas práticas ao longo da employee journey: 
onboarding, performance, desenvolvimento e 
formação, e reconhecimento.

Neste sentido, a Nhood criou um programa de 
onboarding que visa acelerar a integração dos 
novos colaboradores e implementou um novo 
modelo de desempenho – Performance Agile 
Model – que assenta em conversas “próximas” e 
“regulares” entre o colaborador e o seu líder, onde o 
colaborador é parte ativa e incentivado  
a desafiar-se.

Já para o desenvolvimento de novas competências, 
cada colaborador tem à sua disposição um valor 
para formação que pode gerir em função das suas 
ambições. A formação Hood Train inclui várias 
escolas – liderança, profissional e negócio – e 
níveis de proficiência, onde cada colaborador pode 
escolher os módulos, quer da área técnica, quer 
comportamental. Em simultâneo, os Nhooders 
têm também à sua disposição outras soluções de 
desenvolvimento: projetos internacionais, coaching, 
learning expeditions, intercâmbios entre países, 
entre outras.

UMA CULTURA  
ORGANIZACIONAL
AO SERVIÇO DE UM MODELO  
DISRUPTIVO DE REAL ESTATE

Estas e outras práticas inovadoras, nomeadamente 
no âmbito das oportunidades de progressão de 
carreira, tornam a proposta de valor da Nhood o 
seu principal foco de atração e retenção de talento 
– um recurso cada vez mais precioso. 

Uma vez que diversas pessoas transitaram de uma 
empresa anterior, cerca de 25% ficou com uma 
nova função, assumindo as mobilidades internas 
e promoções, um papel crítico no reskiling e 
upskilling de competências. Por outro lado, e como 
complemento à aquisição de novas competências, 
foram recrutados talentos com experiências 
diferentes, contribuindo para  a diversidade e 
inteligência coletiva da empresa. 

Em todas estas circunstâncias, a experiência 
do colaborador e a comunicação interna têm 
assumido um papel fulcral nesta transformação, 
nomeadamente com o atual regime de 
trabalho híbrido. Os colaboradores participam 
periodicamente em reuniões com toda a empresa 
onde conhecem novos projetos, alterações 
estratégicas, celebram momentos especiais  
e experienciam atividades sociais e de  
carácter lúdico.

“Criaram um programa de onboarding que visa acelerar a  
integração dos novos colaboradores  (…) e assenta em  
conversas “próximas” e “regulares” entre o colaborador e o seu líder,  
onde o colaborador é constantemente desafiado a liderar”
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APOSTA NA FORMAÇÃO 
É FUNDAMENTAL PARA 
PREPARAR O FUTURO



A digitalização da economia está a provocar 
profundas alterações na vida das empresas e, por 
consequência, no mercado laboral. Duas tendências 
emergem neste contexto: por um lado, tarefas 
e profissões que passaram a estar obsoletas; 
por outro, novas profissões ou, pelo menos, 
competências que passaram a ser necessárias e que 
não encontram correspondência no quadro  
de colaboradores. 
 
Perante este desajustamento, as empresas – 
principalmente – mas também o Estado, estão a 
promover o upskilling e reskilling profissional.
O primeiro, naturalmente, tem as empresas como 
grande agente. O investimento na área da formação 
é cada vez maior, e isso reflete-se no crescimento 
do respetivo mercado. Segundo dados divulgados 
em agosto pela consultora Informa D&B, o setor 
da formação profissional em Portugal deverá ter 
crescido cerca de 7% em 2022, valor que a minha 
perceção quotidiana antecipa ser maior.

Cristina Barros 
 
Managing Director do IIRH-Instituto de 
Informação em Recursos Humanos

FORMAÇÃO: O MAIOR COMBATE AO  
“DESPERDÍCIO” HUMANO

“ “Perante este desajustamento, as 
empresas - principalmente - mas 
também o Estado está a promover o 
upskilling e reskilling profissional.
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Além de competências digitais/informáticas agora 
consideradas básicas – e que, no passado recente, 
eram consideradas distintivas –, como o 
manuseamento de alguns programas,  
verifica-se uma aposta crescente nas soft skills, 
cada vez mais valorizadas como conjunto de 
competências universais que se traduzem em 
benefícios na performance, sejam quais forem 
as funções desempenhadas. As capacidades de 
comunicar (organização do discurso, capacidade 
de síntese, clareza, persuasão), de ouvir o outro 
(escuta ativa) e de organizar o tempo, são exemplos 
de áreas muito trabalhadas atualmente, que pedem 
meças a aprendizagens mais técnicas. 
  
Para hard ou soft skill, a formação é, 
indiscutivelmente, um “bem em ascensão” no 
mercado laboral: as empresas creem nela como 
meio de desenvolvimento pessoal e organizacional, 
mas também como instrumento privilegiado de 
retenção e atração de talento. Planos individuais 
de formação atraem os profissionais (que têm 
consciência que esse enriquecimento adquirido 
é intemporal e estruturará a sua carreira, 
independentemente para quem e onde trabalhem) 
e são já integrados, por exemplo, em plataformas 
modernas de gestão de talento (com recurso à 
gamificação) utilizadas por diversas empresas. A 
substância destas formações é cada vez menos 
estanque, porquanto as organizações identificam 
necessidades e preferências junto dos seus 
colaboradores, adaptando seguidamente a respetiva 
oferta de aprendizagem.     
 
O reskilling está menos ligado à “tutela” das 
empresas enquanto entidades patronais (embora 
não lhes seja estranha) e às soft skill. O Estado 
assume um papel mais relevante, com o objetivo 
de reduzir a taxa de desemprego, designadamente 
através do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP).

Neste particular, merece ser enfatizado um 
programa muito interessante que os setores público 
e privado, em parceria, estão a desenvolver para a 
requalificação de recursos humanos. O PRO_MOV é 
organizado pelo IEFP e por 19 empresas (17 delas 
da Associação Business Roundtable Portugal) e 
constitui-se em torno de sete áreas (designadas de 
“laboratórios”). Tem uma primeira fase de matriz 
teórica (maioritariamente nas instalações do IEFP), 
a que se segue a vertente prática, em contexto de 
trabalho, que decorre em laboratórios, conforme a 
escolha dos formandos.  
 
Empresas e IEFP articularam os conteúdos do programa e as 
suas etapas, sendo cada laboratório coordenado por 
uma empresa (e tendo outras como participantes) e 
correspondendo-lhe um ou dois perfis profissionais 
(as futuras profissões). A conclusão do programa 
depende de avaliação positiva e a integração no 
mercado laboral pode ser direta (assegurada pelos 
promotores privados). O objetivo do PRO_MOV 
é requalificar 20 mil portugueses até 2025, em 
processos individuais que se pretendem não 
ultrapassar um período de cerca de 12 meses.    

 
A iniciativa individual é importante, mas, até pelos 
custos que lhes estão associados, é fundamental 
que as empresas apostem no reskilling dos seus 
quadros. Sobretudo numa era em que muitas das 
“profissões de futuro” estão ligadas a áreas de 
formação bastante onerosas: IT, designadamente 
Ciência de Dados e Inteligência Artificial (no 
essencial, programadores). Segundo um estudo do 
ManpowerGroup1, as cinco profissões (em trabalho 
que não exija presença física) em que é mais difícil 
contratar são blockchain developer; machine 
learning specialist; cibersecurity specialist; talent 
acquisition e finOps expert.

TOP 5 DAS PROFISSÕES MAIS 
DIFÍCEIS DE PREENCHER - REMOTO1

Blockchain developer

Talent acquisition

Machine learning specialist

2.360 - 3.570€
+2.860€

1.640 - 2.430€

Cibersercurity specialist 3.215 - 4.285€

FinOps expert 4.285 - 5.715€



Vivemos num contexto de escassez de talento, 
impulsionado por questões demográficas e pela 
rápida transformação de competências numa 
economia cada vez mais digital. Ainda que seja 
previsível um cenário de recessão económica 
no curto prazo, estima-se que a oferta de 
talento continue a ser inferior relativamente à 
procura. Segundo o relatório da ManpowerGroup 
- “Employment Outlook Survey Q3”, Portugal 
surge como o segundo país do mundo onde as 
organizações têm maior dificuldade em encontrar 
talento, com Taiwan, Singapura, China e Hong 
Kong a perfazer o top 5. Várias razões podem 
ser identificadas, entre as quais a reduzida 
literacia digital numa população envelhecida, a 
escassez de capital humano em áreas específicas, 
e a pouca atratividade de Portugal quando 
comparado com outros países europeus. Portugal 
faz parte dos 13 países da União Europeia onde o 
salário mínimo é inferior a mil euros e é o quarto 
país onde o salário médio é mais baixo, ficando 
atrás de países como Lituânia, Polónia e Estónia.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ATRAVÉS  
DO INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO  
CAPITAL HUMANO

Filipa Rocha Rodrigues 
 
Head of Human Capital  
na Eurogroup Consulting

“ “Dominar as “competências para 
o século XXI”, (...) consiste numa 
importante vantagem competitiva.
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É nas competências digitais onde a escassez 
de talento é mais evidente. Ainda que tenha 
havido uma melhoria generalizada nos Índices de 
Digitalização da Economia e da Sociedade (DESI), 
é inquestionável que há ainda um caminho a 
percorrer no desenvolvimento e domínio destas 
competências. O indicador global DESI, que 
avalia as dimensões de capital humano, de 
conectividade em banda larga, e de integração 
de tecnologias digitais pelas empresas e serviços 
públicos, coloca Portugal na décima quinta 
posição entre os 27 Estados Membros.

O avanço recente em Portugal é resultado do plano 
de transformação digital definido em 2020 e da 
implementação de medidas como a capacitação 
da população, a extensão da conectividade e a 
adoção de tecnologias nas empresas e no setor 
público. Portugal está em linha com a média 
da União Europeia em relação às competências 
digitais e número de especialistas em Tecnologias 
de Informação e Comunicação (ICT), mas abaixo 
da média no indicador “licenciados em ICT” 
e ainda longe dos resultados de países como 
Finlândia, Dinamarca, Holanda e França.

De acordo com o World Economic Forum, até 
2025, metade dos trabalhadores em todo o 
mundo vão precisar de passar por programas de 
requalificação de competências, em resultado da 
automatização de funções e da maior utilização 
de inteligência artificial. Este imperativo de 
requalificação do capital humano através de 
upskilling e reskilling está refletido nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. Ainda assim, e de acordo com o Edelman 
Trust Barometer, 81% dos colaboradores, a nível 
mundial, espera que sejam os empregadores a 
desenvolverem programas de atualização de 
competências. A requalificação dos trabalhadores 
irá permitir responder à escassez de talento, mas 
outras medidas são necessárias e exigem um 
esforço concertado entre empresas, governo e 
instituições de ensino.

Dominar as “competências para o século XXI” 
(por exemplo, programação, data anlytics e 
UX Design), assim designadas as competências 
necessárias para fazer face ao atual cenário 
económico, consiste numa importante  
vantagem competitiva. 
 

A Comissão Europeia publicou em outubro deste 
ano uma proposta para fazer de 2023 o “Ano 
Europeu das Competências”, dando ênfase aos 
domínios ligados à transformação tecnológica e à 
transição para uma economia verde, e assumindo 
uma estratégia de investimento na capacitação 
das pessoas como alavanca para o crescimento 
económico, a inovação e a competitividade das 
empresas. Recentemente, os Estados-Membros 
acordaram 3 targets para 2030: (1) 60% dos 
adultos devem participar, anualmente, em 
ações de formação. De acordo com o Eurostat, 
atualmente apenas 37% dos adultos europeus 
têm formação de forma regular; (2) 80% devem 
dominar as competências digitais básicas; (3) 20 
milhões de pessoas devem estar no mercado de 
trabalho como especialistas ICT.  
 
Há ainda o compromisso de aumentar a 
integração de capital humano proveniente de 
países não-membros através da facilitação 
da mobilidade e do reconhecimento das suas 
qualificações. Mas analistas preveem que, 
se este investimento não for feito hoje, terá 
consequências graves para a competitividade 
europeia a médio prazo.

Além da requalificação do capital humano, é necessário 
garantir o seu maior desenvolvimento através  
de estratégias de colaboração entre governo, 
instituições de ensino e empresas. É premente 
que haja maior oferta de cursos em áreas como 
a Inteligência Artificial e ICT. Estes programas 
devem ser desenhados e implementados em 
parceria entre instituições de ensino e empresas, 
garantindo o alinhamento entre habilidades 
produzidas e necessidades de negócio. O governo 
tem o papel central de promover a disseminação 
da necessidade de domínio destas competências, 
de facilitar a inclusão de todas as esferas sociais 
e de garantir uma maior rapidez na acreditação 
de cursos desta natureza. Cada economia deve 
ser responsável por criar uma estratégia de 
atração e de retenção de talento externo através 
de políticas de integração, de educação e de 
emprego, ao mesmo tempo que investem na 
requalificação da sua força de trabalho interna. 

O relatório Global Talent Competitiveness Index 
de 2022, publicado pelo Insead, apresenta 
evidências claras de correlação direta e positiva 
entre o rendimento de um país e a qualificação 
da sua força de trabalho.



Por outro lado, as empresas devem garantir que 
o desenvolvimento sustentável do seu capital 
humano é parte central da sua estratégia de 
longo prazo. Esta aposta no desenvolvimento das 
suas pessoas é determinante enquanto fator de 
atração, de retenção e de criação de  
vantagem competitiva.  
 
Neste sentido, a Eurogroup Consulting 
recomenda que as empresas invistam em 
diferentes dimensões:

1• Na definição de uma estratégia de capital 
humano alinhada à estratégia de negócio, 
através de uma análise de gap de competências 
entre competências atuais e futuras e desenho 
de iniciativas de upskilling e reskilling. Estratégia 
que aplicámos, recentemente, num dos 
maiores grupos nacionais, e que permitiu uma 
transversalização das competências em todo 
o grupo;

2• Em programas de capacitação da liderança. 
Desafios trazidos pela transformação digital e 
pelo trabalho remoto, que exigem um “novo” 
estilo de liderança assente em princípios, 
tais como: o líder como elemento central 
na promoção de uma cultura de segurança 
psicológica, de autonomia e de responsabilização; 
o equilíbrio entre uma gestão mais humanizada e 
uma cultura de meritocracia; uma liderança que 
cria valor para múltiplos stakeholders;

3• Na criação de culturas de alto desempenho 
que fomentam a aprendizagem contínua, que 
estimulem a curiosidade e a criatividade, que 
tomem decisões suportadas em indicadores, que 
promovem o feedforward em múltiplas direções, 
que praticam uma comunicação frequente  
e transparente;
 

4• No desenho de estratégias de employer 
branding que vão desde a criação de uma 
proposta de valor atrativa para determinado 
segmento de colaboradores, à comunicação desta 
proposta em canais digitais e físicos;

5• Num programa de retenção que passe pela 
construção de um plano individualizado, através 
da identificação dos fatores valorizados pelo 
colaborador e da construção de uma perspetiva 
individual de carreira. O programa Strategy 
for Talent Retention (STAR) foi desenvolvido 
recentemente pelo escritório de Lisboa da 
Eurogroup Consulting para uma das maiores 
organizações de bens de consumo do mundo para 
toda a região da América Latina, permitindo a 
retenção dos seus key talents. 

Desenvolver o capital humano é uma 
condição essencial para a competitividade 
das organizações, dos países e para a 
empregabilidade da população. É imperativo que 
haja um esforço para a melhor qualificação da 
nossa força de trabalho sob pena de aumentar 
a distância de Portugal relativamente a outros 
países europeus. Implica uma estratégica 
tripartida, mas concertada, entre governos, 
empresas e instituições de ensino, com foco no 
posicionamento nacional em setores de maior 
valor acrescentado e em competências que 
permitam competir a nível global.
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ESTARÃO AS EMPRESAS EM PORTUGAL 
PREPARADAS PARA O FUTURO?
De acordo com os resultados do inquérito, cerca de 90% dos inquiridos dão nota positiva (entre 6 e 10, numa 
escala de 1 a 10) às empresas no que respeita à sua adaptação e preparação para o futuro, não só relativamente 
às empresas para as quais trabalham como para as empresas no geral (Fig. 22). No entanto, destes, apenas 40% 
pontuam as empresas com as notas máximas (entre 8 e 10).

Perceção da preparação das 
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Formação é muito importante... mas poucos beneficiam dela regularmente

Apesar do tema da formação ser fulcral tanto para 
as empresas quanto para os colaboradores – não 
só ao nível técnico, mas também comportamental 
– quando questionados sobre a regularidade 
da formação de novas competências ou de 
requalificação na sua empresa, apenas 20% dos 
inquiridos dizem ter com regularidade e 49% 
ocasionalmente (Fig. 23). 

A formação presencial é a mais popular, com 78% a 
referirem este método, em contraponto aos 11% que 
assinalam o formato online (Fig. 24). Uma realidade 
que agrada os 66% de inquiridos que preferem o 
regime presencial de formação, com apenas 10% a 
elegerem o híbrido e 6% o online. Esta preferência é 
transversal a todas as idades (Fig. 25).
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A grande maioria dos portugueses faz uma 
avaliação positiva sobre a qualidade da formação 
proporcionada pela sua entidade empregadora, com 
56% a sentirem-se muito ou totalmente satisfeitos. 
Em linha com esta avaliação, está também a 
adequação da formação para com as necessidades 
específicas dos colaboradores, assim como nos 
métodos usados para a formação.  

A frequência é o atributo menos bem avaliado 
(só 49% estão muito ou totalmente satisfeitos). 
Os inquiridos com formação superior são os que 
melhor avaliam todos os parâmetros referentes à 
formação (Fig. 26).
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OPORTUNIDADES DE CARREIRA  
ESCASSEIAM
Apenas 23% dos inquiridos dizem que as 
oportunidades de desenvolvimento de carreira na 
empresa para a qual trabalham são frequentes. 
Já 40% referem que estas existem ocasionalmente 
e 27% assinalam que são raras (Fig. 27). Quem 
trabalha em empresas públicas reporta mais 
oportunidades de crescimento profissional (34%) do 
que os que trabalham em empresas privadas (20%) 
– um dado, em certa medida, surpreendente face 
aos recorrentes debates mediáticos em torno das 
carreiras no sector público, que, recorde-se  
são predefinidas.

Crescer profissionalmente no mesmo nível de 
funções (42%) lidera as oportunidades mais comuns 
(Fig. 28), seguido da mudança para outras áreas ou 
mercados no seio da empresa (30%) e da mudança 
para outras funções na mesma área, passando a ter 
mais responsabilidades (15%).

Já no que respeita às ações de acompanhamento 
ao envelhecimento dos indivíduos com carreiras 
mais longas, o estudo demonstra que estas são 
pouco praticadas. A formação de requalificação 
é a mais referida por 28% dos inquiridos. Outros 
22% mencionam os programas de transmissão de 
conhecimento e sucessão postos em prática pelas 
empresas e 21% indicam que o seu empregador 
adota medidas como a redução do horário de 
trabalho (Fig. 29).
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COMPROMETIDAS COM A FORMAÇÃO  
DOS SEUS COLABORADORES
Num contexto global, todos os representantes inquiridos consideram o papel da formação importante –
82% referem ser muito importante e 18% importante (Fig. 30) – e revelam que a sua empresa está comprometida 
com este tópico, com quase 70% a classificar este compromisso elevado, de 8 a 10 numa escala de 1 a 10  
(Fig. 31).
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Cerca de 21 em 33 inquiridos indicam que as empresas que representam têm um departamento próprio ou 
pessoas específicas dedicadas a esta área, sendo que algumas das que referem não ter, justificam-no pela 
dimensão da empresa.

No que respeita à necessidade dos seus profissionais adquirirem novas competências para o desempenho de 
novas funções ou para dar resposta a novas formas de trabalho nas funções atuais, os representantes das 
empresas francesas são praticamente unânimes em concordar com a afirmação, com cerca de 97% a referirem 
que estas novas competências são necessárias ou muito necessárias. O recrutamento surge como a medida mais 
referida colocada em prática (85%) para responder a esta necessidade, seguindo-se o upskilling (82%) e, depois, o 
reskilling (42%) (Fig. 32).

Já entre os principais obstáculos para implementar 
processos relacionados com a formação, 
upskilling e reskilling os responsáveis destacam 
a complexidade da organização (54%), os custos 
elevados e a dimensão da empresa (ambos com 
36%), a falta de incentivos do estado (27%) e 
também a resistência cultural (15%) (Fig. 33).

Para fazerem chegar a mensagem, dizem também 
apostar na comunicação sobre formação, sendo 
que esta é feita de forma trimestral em 36% das 
empresas, e mensal em 30%. Email, intranet, 
e outros canais internos, como a rede social 
empresarial Yammer, ou newsletters internas 
são os principais meios a que recorrem. As 
comunicações também se fazem em reuniões 
presenciais com os colaboradores.
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COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS  
E DIGITAIS PRECISAM-SE
Os responsáveis das empresas francesas em Portugal dizem que os perfis relacionados com a área das 
tecnologias da informação são os mais procurados, mas também mais difíceis de encontrar. Por outro lado, há 
ainda um forte apetite por profissionais com competências digitais, para desempenhar, por exemplo, funções 
como Data Scientists, Data Analysts ou Digital Marketeers. Igualmente procurados são os perfis ligados à 
engenharia, área comercial e financeira.



IMPULSIONAR A TRANSFORMAÇÃO 
PELA EXPERIÊNCIA E DIVERSIDADE 
DE TALENTOS
A Servier desenvolve a sua atividade em Portugal no setor 
farmacêutico desde 1978 e pertence ao grupo das 
10 maiores empresas do setor no nosso país. A 
sua abordagem humanista tem tido como grande 
resultado a retenção dos seus quadros. 
 
Esta grande estabilidade traduz-se em longas 
carreiras dos seus colaboradores, com uma 
elevada concentração em faixas etárias mais 
sénior, rondando a idade média nos 50 anos e a 
antiguidade os 22 anos. 

Esta riqueza única de experiência acumulada é 
um dos pilares da excelente performance da filial 
portuguesa, da elevada conotação científica e da 
sólida notoriedade no relacionamento com os 
profissionais de saúde.

A Servier tem  
intensificado o seu  
investimento num  
processo de  
transformação

Para continuar a preservar esta riqueza de perfis e, 
ao mesmo tempo, impulsionar talento e apostar na 
diversidade de idades e de percursos, a Servier tem 
intensificado o seu investimento num processo  
de transformação.

De entre as práticas desenvolvidas, além do 
reconhecimento dos marcos de carreira,  
destacam-se a implementação de práticas de 
culturas mais colaborativas, onde se inclui a 
realização de questionários que permitem recolher 
as opiniões dos colaboradores, através dos quais 
são delineados depois planos de ação, o que tende 
a favorecer o compromisso com a organização.

“ “

09090954

A Servier tem vindo igualmente a apostar no reforço 
do desenvolvimento do talento através de práticas 
de coaching para todos, até porque uma das suas 
ambições é tornar-se numa Learning Company. 
Prevendo a implemementação de programas de 
aprendizagem contínua, procura-se promover a 
empregabilidade, a aquisição e a transferência 
de competências, muito ligada a uma boa ligação 
entre gerações. No âmbito deste eixo estratégico, 
a empresa tenciona proporcionar cada vez mais 
oportunidades de mobilidade, ações de coaching e 
sessões internas de partilha de conhecimento. 

A contínua aposta em novas práticas levou a 
que -  desde 2021, a empresa fosse reconhecida 
com a certificação Top Employer - nas quais 
se integram várias dimensões de diversidade. 
Além da importância da distinção, a componente 
de benchmark com outras entidades deste 
reconhecimento desafiou a entidade a repensar as 
práticas em vigor e a explorar novos caminhos.  

Desde então, passou a realizar estágios 
profissionais ao abrigo do IEFP, o que se revelou 
uma excelente oportunidade para atrair talento 
jovem e enriquecer a organização. Paralelamente, a 
empresa criou grupos de trabalho para desenvolver 
“New Ways of Working”, juntando profissionais 
de diversas idades, equipas e perfis. Uma 
experiência muito positiva para os participantes, em 
particular por estimular a troca de conhecimento, 
nomeadamente intergeracional. 
 
A aposta da empresa para continuar em 2023 a sua 
transformação que procura aliar à experiência a 
oportunidade para os jovens passa pela inauguração 
de novas e mais modernas instalações, com o 
propósito de ter condições de trabalho que sejam 
também mais atrativas para novos talentos. Este 
será um escritório open-space, com um design 
entusiasmante, sem barreiras físicas à colaboração 
e interações humanas, onde serão promovidas 
temáticas essenciais como o digital, a eficiência 
energética e dos recursos (CSR), e a flexibilidade do 
modelo híbrido e flexOffice.



A Cofidis é uma instituição financeira que surge 
em Portugal em 1996. Desde então, tem vindo a 
conquistar uma posição de referência na venda e 
gestão de crédito. Hoje em dia, acompanha mais de 
500 mil clientes numa relação sustentável  
e personalizada. 
 
Tendo conhecimento que a Formação é, nos dias 
de hoje, uma ferramenta essencial, não só para 
a motivação e retenção de talento mas, acima de 
tudo, para que estes se sintam preparados para 
enfrentar os desafios e ganhar novas competências, 
a Cofidis criou o programa Re:START. 

O Re:START consiste na oportunidade de conversão 
de competências profissionais (upskilling & 
reskilling) para colaboradores Cofidis, preparando-
os para um novo desafio profissional. A primeira 
edição, que decorreu em dezembro de 2019, 
destinou-se à conversão de competências de 
programação, visando preparar colaboradores para 
uma mobilidade interna para a Direção de IT – 
Função de Programador Júnior IT.  

O programa destinou-se aos colaboradores com um 
elevado grau de compromisso com a empresa. Além 
disso, também puderam participar colaboradores 
sem conhecimento de programação ou experiência 
anterior, desde que demonstrassem motivação para 
assumir novos desafios e a apetecência necessária 
para esta natureza de funções, nomeadamente 
bom nível de raciocínio lógico, matemático e 
competências ao nível da língua inglesa.

O programa organizou-se em diferentes fases, tendo sido 
promovido um Workshop inicial de Programação – 
Uma opção para mim? -, que consistiu numa sessão 
de esclarecimentos sobre o programa, função de 
programador Cofidis, impacto da participação no 
programa e mobilidade associada à transição. A 
primeira fase correspondeu ao assessment com 
resultado de fit ao perfil, em que os colaboradores 
aptos eram selecionados para curso. A segunda 
fase destinou-se ao Curso de Programação, que se 
traduziu na participação nas aulas de formação 
da Up Academy, com emissão de certificado de 
formação HRB Solutions. A terceira e última fase 
consistiu no Plano de Transição para as novas 
funções, incluindo a passagem de pasta do 
colaborador e a sua integração na equipa de IT  
com a finalização do curso com sucesso.

Re:START, UM PROGRAMA  
DE COVERSÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA ACADEMIA COFIDIS

09090956

Dos candidatos  
participantes, 10 foram  
selecionados e, atualmente, 
trabalham enquanto  
colaboradores em diferentes 
áreas de IT.

O Re:START foi desenvolvido em parceria com a 
Up Academy, que assegurou o desenvolvimento 
de competências teóricas e práticas (soft e hard 
skills) de programação ajustadas à realidade e às 
necessidades da Cofidis. 

O curso teve uma duração de 376 horas, 
correspondendo a 3 meses em regime de  
dia completo. 

“

“
Em termos globais, o Re:START contou com a  
participação de 18 candidatos, em que 90% eram de 
áreas operacionais, como recuperação de crédito,  
assitentes operacionais, técnicos de qualidade, 
entre outros.  
Dos candidatos participantes, 10 foram 
selecionados e, atualmente, trabalham enquanto 
colaboradores em diferentes áreas de IT da Cofidis. 



“

O Café Joyeux nasceu em 2017, em Rennes, França, 
para se tornar a primeira família de  
cafés-restaurantes solidários e inclusivos, 
que emprega para formar jovens-adultos com 
dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, e 
com potencial de uma vida profissional e autónoma. 
Hoje emprega, no total, 118 colaboradores Joyeux, 
60 supervisores e gerentes, e quase três centenas 
de voluntários. A sua missão? Trazer a diferença 
para o coração das nossas vidas e dasnossas 
cidades.  

A sua missão?  
Trazer a diferença 
para o coração das 
nossas vidas e das 
nossas cidades.

“ “
 
A experiência do Café Joyeux em Portugal no último 
ano, reforçada pelos testemunhos e experiência 
do Café Joyeux em França, vêm validar que é, não 
apenas possível, mas economicamente viável, 
contribuir para a inclusão social e profissional 
de pessoas com dificuldades intelectuais e do 
desenvolvimento (DID) e, ao mesmo, tempo, ter 
um modelo de negócio empresarial de sucesso. 
E se isto é verdade para um projeto que prevê 
50% de pessoas com este perfil (DID) contratadas 
por equipa operacional de um café-restaurante, 
com todo o investimento em formação que está 
associado, significa que outro modelo empresarial, 
seja em que área for, facilmente poderá dar 
também este passo sem comprometer a viabilidade 
do seu negócio e até contribuir para aumentar  
a produtividade.

SOLIDÁRIOS E INCLUSIVOS
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O modelo do Café Joyeux prevê uma equipa formada 
por supervisores com vocação para as áreas da 
formação, educação e restauração.  
O objetivo desta equipa é garantir que os 
colaboradores contratados têm a supervisão 
necessária para exercerem de forma autónoma as 
suas responsabilidades, em quatro áreas-chave do 
negócio, que constituem também as quatro áreas 
de formação da Escola Joyeux: caixa, serviço de 
mesa, barista e cozinha. Para contribuir para este 
objetivo, o conceito prevê que todos os processos de 
comunicação, serviço, aprendizagem das receitas 
e mesmo equipamentos, são pensados por forma a 
promover esta autonomia. 
 
Porém, o fator-chave de sucesso – neste como 
em qualquer outro negócio – é indiscutivelmente 
a qualidade do produto e do serviço, que é feito – 
sempre - com o coração, para garantir que o cliente 
– que, em parte, até poderá ter vindo para conhecer 
o conceito – regressará, pois ficou satisfeito e sente 
propósito na sua visita.

A maior prova de que esta estratégia de inclusão de 
pessoas com DID numa equipa tem sido exemplar, 
são os testemunhos diários dos colaboradores, 
que revelam sentir-se felizes e bem integrados no 
seu local de trabalho, pois é-lhes dado um voto 
de confiança, patente num contrato de trabalho 
– sem termo – (que permanece ativo se assim o 
desejarem, mesmo após o período de dois anos de 
formação) e num salário, para além de se sentirem 
capazes e confiantes nas funções para as quais 
estão a ser formados. O absentismo – um problema 
característico do sector – é, no Café Joyeux, próximo 
do zero, o que é também revelador de que uma 
equipa com propósito envolve-se mais e por isso 
se torna mais fiel à organização. Uma vez mais, 
falamos de produtividade e eficiência no negócio.

No entanto, e porque se trata de um modelo 
específico que pretende provar – à sociedade e 
às empresas -, com um conceito especializado, 
e com mais colaboradores com DID por equipa, 
que esta integração é possível e traz resultados, 
naturalmente tem também mais custos associados.  
A formação é onerosa para a empresa. 

Assim, o equilíbrio financeiro exige que as vias de 
receita sejam diversificadas. Nos Cafés Joyeux, são 
5: i) as refeições servidas nos cafés-restaurantes 
e o take-away, ii) o merchandising (aventais,  
t-shirts, sweatshirts, tote bags  entre outros), 
iii) os caterings para empresas e particulares 
(nomeadamente serviços de coffee break, e 
almoços, mas também jantares), iv) a venda de café 
de qualidade, torrefacionado localmente, para B2C 
e B2B em cápsulas e grão (6 blends distintos) e v) 
a possibilidade de alugar o espaço dos cafés para 
eventos privados. Todos estes resultados revertem 
para a abertura de mais cafés-restaurantes, criando 
mais postos de trabalho. A experiência dos últimos 
meses em Portugal tem sido bastante positiva 
em termos de resultados, que esperamos ver 
aumentados com o lançamento desta nova linha de 
negócio Grãos & Cápsulas, seguindo os passos do 
que sucede em França pela mesma via – e com a 
abertura do 3º café-restaurante Joyeux em Cascais, 
previsto para os primeiros meses de 2023.

O Café Joyeux promete continuar a crescer e a 
demonstrar que não existem limites nem fronteiras 
para a inclusão.  
 
Para saber mais:  
www.vilacomvida.pt/cafe-joyeux/           
www.cafejoyeux.com 
 
Siga-nos nas nossas redes sociais:  
Instagram, Facebook e Linkedin -   
@cafejoyeuxportugal
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DIVERSIDADE, INCLUSÃO E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
NÃO SÃO OPCIONAIS



O DIREITO HUMANO  
À INCLUSÃO

A Diversidade & Inclusão (D&I) nem sempre é 
encarada com a seriedade que tem de ter. É um 
direito ter uma inclusão plena dentro de uma 
empresa, não algo superficial que seria bom fazer 
numa sessão algures numa tarde de verão.
 
Tudo depende de como queremos gerir a nossa 
empresa. É importante para nós ter respeito 
pelos direitos humanos, uma base ética sólida, 
uma prática baseada em valores? Se sim, não é 
displicente ter uma política, estratégica e boas 
práticas de diversidade e inclusão. Mas muitas 
vezes esta questão não é apresentada enquanto 
prática de direitos humanos e, por isso, acaba por 
ser desvalorizada em contexto empresarial. 

Em contexto de trabalho, as pessoas valorizam 
muitas coisas diferentes. É verdade que um salário 
digno está no topo, mas estão muitos outros 
fatores, como a capacidade de crescimento pessoal 
e profissional, a autonomia, a criatividade, a 
possibilidade de ser inspirado, de ter uma direção, 
de desenvolver competências específicas, mas 
também de sentir prazer em trabalhar, ter um 
propósito e um verdadeiro sentido de pertença 
(esta é a base do conceito de salário emocional1). 
Sem inclusão, isto não é possível. Para que as 
participações de alguém sejam verdadeiramente 
valorizadas em contexto empresarial, é preciso 
que essa pessoa seja vista como uma mais-valia. É 
necessário que se invista na sua inclusão, para que 
tenha uma experiência plena de direitos e, assim, 
possa contribuir da melhor maneira para a empresa 
e para a comunidade que integra. Cláudia Pedra 

 
Managing Partner,  
Stone Soup Consulting

1 Randstad.pt   
Emotional-salary.com  
https://emotional-salary.com/esb-meaning/#the-10-factors
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A diversidade implica complexidade, pois integra 
dezenas de características que atribuem fatores 
únicos e diferenciadores a uma pessoa. E não é 
isenta de desafios, mas as vantagens são inúmeras. 
Os vários estudos desenvolvidos (demasiados para 
enumerar) mostram vantagens em tantos fatores, 
e cada um daria um artigo por si. Sabemos que 
gera maior criatividade e inovação, maior rapidez 
na resolução de problemas e, consequentemente, 
melhores processos de decisão, além de permitir 
maior diversificação de competências, promovendo 
maior entrega e motivação por parte dos 
colaboradores, inclusive atraindo e retendo melhor 
talento. Mas não surpreendentemente, ajuda 
também as empresas a ter maior produtividade, 
maiores lucros, a expandir e escalar e a ter melhor 
reputação e credibilidade. Talvez porque ajuda a 
aproximar aos clientes, também eles diversos e que 
gostam de se sentir compreendidos.

Segundo o estudo “Workmonitor” da Randstad de 
20222, a diversidade, a inclusão e os modelos de 
gestão preocupam cada vez mais os líderes, pois 
condicionará o seu futuro. Segundo esse estudo, 
51% dos inquiridos não aceitariam um emprego 
se a empresa para a qual se candidatam não 
tivesse em prática uma estratégia de promoção da 
diversidade e da inclusão. Metade dos Millennials 
(48%) e da Geração Z (49%) afirma que não 
aceitaria um emprego que não estivesse alinhado 
com os seus valores sociais e ambientais. Ou 
seja, más práticas de D&I podem pôr em causa a 
qualidade dos serviços e produtos, uma vez que os 
melhores talentos podem nem considerar colaborar 
com determinada empresa. As más práticas de 
D&I geram também situações de discriminação 
e situações recorrentes de micro-agressões, que 
podem criar um ambiente tóxico. 
Não existe ninguém isento de preconceitos e 
estereótipos e estes materializam-se diariamente 
em vários vieses que nos influenciam em termos 
de atitudes, comportamentos e processos. Os 
vieses da afinidade e da confirmação levam-nos a 
escolher pessoas parecidas connosco, em quem nos 
reconhecemos. Isto apesar de o pensamento crítico, 
e a diversidade de opiniões ser importantíssimo 
para o desenvolvimento de uma empresa, pois na 
riqueza dessa diversidade vivem soluções mais 
completas, complexas e eficientes. Havendo viés 
no recrutamento e seleção, as consequências só se 
agudizarão na altura da integração. 

Se falarmos da D&I como uma questão de direitos 
humanos, talvez se consiga verificar uma mudança 
de paradigma. O assunto deixará de ser secundário 
e passará a ser tratado com a prioridade que 
merece. A inclusão é um direito, disso não  
há dúvida.  
Só falta ser tratado como tal.

2 Randstad.pt   
https://www.randstad.pt/tendencias-360/workmonitor/

“ “A diversidade, a inclusão e os 
modelos de gestão preocupam 
cada vez mais os líderes



As empresas no caminho da Diversidade e 
Inclusão, uma prioridade para os próximos anos.  
 
Existem ainda poucos estudos de referência em 
Portugal, pelo que iremos usar maioritariamente 
os resultados do inquérito publicado em 2021 
pela revista RH Magazine em colaboração com 
a Sair da Casca.  A diversidade e inclusão, tema 
insuficientemente abordado nos últimos 5 a 10 
anos, já se tornou um tema de “fundo”. Ainda não 
é uma prioridade nem tem muita visibilidade, 
mas já assume uma importância que atinge o 
valor de 73%, um envolvimento dos líderes que 
atinge os 80% e uma relevância no futuro que 
ultrapassa os 90%. É tema para amanhã, que vai 
chegar rapidamente ao topo das preocupações, 
integrando as estratégias empresariais. No entanto, 
se a relevância é assumida, um pouco mais de 
metade (57%) das empresas reconhecem não ter 
uma política de D&I, ou seja, não oficializaram as 
suas intenções ou práticas. Atualmente, este é um 
tema quase “reservado” aos departamentos de 
recursos humanos (71% dos casos), mesmo quando 
todos afirmam a relevância do envolvimento dos 
departamentos de marketing e de comunicação, ou 
ainda das áreas de negócio. Este é um sinal forte 
de maturidade. As temáticas da diversidade não 
podem ser da responsabilidade apenas de áreas 
de envolvimento na comunidade ou filantropia 
empresarial, devendo ser temas integrantes da 
estratégia de management e desenvolvimento. 
Porque a empresa deve refletir a própria sociedade 
onde está inserida, e este clima é mais propício à 
retenção de talentos e à criatividade, como refere o 
estudo Delivering through Diversity.1

1 McKinsey&Company, 2018

DIVERSIDADE E INCLUSÃO NAS EMPRESAS  
EM PORTUGAL

Nathalie Ballan 
 
Founding Partner  
& CEO Sair da Casca
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De notar que 70% dos 177 respondentes trabalham 
em empresas multinacionais ou nacionais com 
presença além-fronteiras. 
Já este ano, um estudo internacional desenvolvido 
pelo CEGOC e a Associação Portuguesa da Gestão 
das Pessoas (APG) sobre “Diversidade e Inclusão 
nas Organizações: Desafios e Competências 
de uma Transformação Cultural” revela que, 
caso mudassem de emprego no futuro, 84% dos 
colaboradores inquiridos teriam em conta as 
questões de inclusão como um critério “importante” 
na escolha de um novo emprego.

O que é a Diversidade e Inclusão e as dimensões 
prioritárias: igualdade de oportunidades e de 
género como temas mais relevantes para 76%  
dos participantes.

Sobre as dimensões, a igualdade de género aparece 
em primeiro e incontestável lugar. Não é bem uma 
questão de diversidade – as mulheres são metade 
da humanidade –, mas de equidade. Segundo o 
Estudo da FFMS, “As mulheres em Portugal, hoje”, 
lançado em 2019, em 46% dos casais portugueses, 
a mulher aufere menos rendimentos do que o 
companheiro e a maioria das mulheres portuguesas 
(51%) estão descontentes com a sua vida laboral. 
44% admitem mesmo que o seu emprego está 
abaixo ou muito abaixo das expectativas. 

O segundo eixo mais referido no estudo da RH 
Magazine (68%) foi a incapacidade ou a deficiência, 
num contexto em que as pessoas com deficiência 
constituem cerca de 15% da população, e não 
representam sequer 1% dos colaboradores 
em Portugal, nas empresas com mais de 10 
trabalhadores. “Apesar da produção legal e da 
redução de algumas barreiras sociais e físicas, 
permanecem inúmeros fatores discriminatórios que 
restringem o acesso das pessoas com deficiência 
(PcD) ao mercado de trabalho e às oportunidades 
de desenvolver um percurso profissional 
prolongado e com evolução na carreira. Por isso, 
em 2016, as PcD representavam apenas 0,51% 
dos recursos humanos das empresas com mais 
de 10 trabalhadores e, destas, 71% tinha um grau 
moderado de incapacidade.”2

A partir de 1 de fevereiro, as empresas com 
mais de 250 trabalhadores terão de ter 2% de 
pessoas com deficiência na sua força de trabalho 
e empresas com 100 a 250 trabalhadores terão 
de ter 1%. Para as empresas com um número de 
trabalhadores entre 75 e 100, a lei só entrará em 
vigor no dia 1 de fevereiro de 2024. 

Nesta questão da deficiência, países como a França 
e Espanha representam um excelente benchmark, 
com legislações mais antigas, testadas e, sobretudo, 
com uma visão mais holística que facilita não só a 
integração, mas também o financiamento do sector 
social ligada ao handicap, incentivando o recurso 
a entidades exclusivamente dedicadas ao emprego 
e à empregabilidade de pessoas com deficiência. É 
igualmente necessário atuar no acesso à formação, 
no acompanhamento e no apoio às famílias, sendo 
que as empresas francesas presentes em Portugal 
podem ser uma fonte inspiradora de informações  
e exemplos. 

Não esquecer também que ter uma política de 
compras que reconhece os critérios de diversidade 
e inclusão como importante, desmultiplica o tal 
impacto social da empresa para além da sua  
esfera direta.

2 In Toolkit: Como Recrutar e Integrar Pessoas com Deficiência      
  – SCML GRACE 2020.

“ “Permanecem inúmeros fatores  
discriminatórios que  
restringem o acesso das  
pessoas com deficiência.



SÃO AS EMPRESAS PERCECIONADAS 
COMO RESPONSÁVEIS E INCLUSIVAS? 
SIM, MAS NÃO MUITO 
Segundo o estudo, cerca de 90% dos inquiridos avaliam de forma positiva as empresas quanto à adoção de novas 
formas de trabalho, à preocupação que têm em relação à saúde e bem-estar dos colaboradores, à contribuição 
para o bem-estar da sociedade, à preocupação em serem entidades inclusivas (Fig. 34), bem como à flexibilidade 
para o “work-life balance”. Contudo, apenas 16% avaliam as empresas nestes tópicos com as notas máximas. 
Apesar de uma diferença muito ténue, existe, em todas estas questões, uma tendência para os inquiridos 
considerarem que a sua entidade empregadora faz mais e melhor do que as empresas em geral. 

Perceção de preocupações das 
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Portugueses preocupados com diversidade e inclusão,  
preferem trabalhar em empresas com boas práticas

A grande maioria (87%) dos inquiridos para este estudo dizem preferir trabalhar em empresas com estas práticas 
(Fig. 35), sendo que, destes, metade referem concordar muito ou totalmente com esta afirmação. Cerca de 60% 
preocupam-se bastante com o racismo, a xenofobia, a diversidade geográfica e étnica, com a discriminação 
em função da orientação sexual e/ou identidade de género, com a inclusão de pessoas com deficiência e com a 
desigualdade de género (Fig. 36).
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Relativamente à igualdade de género, tópico cada vez mais debatido na sociedade, a equivalência entre homens 
e mulheres na proporção de profissionais que constituem os respetivos empregadores é referido por apenas 38% 
dos inquiridos (Fig. 37). A prevalência de homens relativamente às mulheres é apontada por 33%, com apenas 
18% dos inquiridos a indicarem que a sua empresa tem mais mulheres. Já quando a pergunta diz respeito aos 
cargos de liderança, mais de metade (61%) indicam que os homens ocupam em maior proporção estas posições  
(Fig. 38).

Este é, ainda, o retrato da realidade. De acordo 
com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género, a taxa de emprego em Portugal é ainda 
mais elevada nos homens, sendo que o emprego 
parcial é superado pelas mulheres, o que resulta 
em menores rendimentos no seu presente, e 
menores probabilidades de progressão na carreira 
ao longo da sua vida profissional. Em geral, as 
mulheres ganham menos do que os homens e 
quanto mais habilitadas e mais qualificadas são as 
mulheres, maior é a diferença. Consequentemente, 
também as pensões das mulheres são, regra geral, 
mais baixas do que a dos homens. 

Na Administração Pública, os homens continuam a 
ser maioritários entre os cargos de direção superior, 
em especial entre os cargos mais altos. De igual 
forma, as Presidências de Câmara têm sido, na sua 
esmagadora maioria, ocupadas por homens. Em 
geral, em cada 10 Presidentes de Câmara, cerca de 
9 são homens.

Nas empresas cotadas em bolsa, em 2020, as 
mulheres estavam ainda sub-representadas 
nos conselhos de administração, tanto na UE27 
(29,5%) como em Portugal (26,6%). Apesar de 
um aumento significativo - Portugal passou de 
16,2% em 2017 para 26,6% em 2020, e que poderá 
refletir os ajustes realizados pelas empresas após 
a aprovação da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, 
que veio estabelecer o regime da representação 
equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos 
de administração e de fiscalização das entidades do 
setor público empresarial e das empresas cotadas 
em bolsa – é um número, ainda, amargo21.
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21 Comissão para a cidadania e igualdade de género  
    https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/Indicadores_Chave_2021_FINAL.pdf
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CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM  
DEFICIÊNCIA: UM LONGO CAMINHO  
PARA PERCORRER
Em Portugal, tem havido alguns esforços para que 
a contratação de pessoas portadoras de deficiência 
tenha uma maior expressão. A Lei n.º4/201922 
estabeleceu um regime obrigatório de quotas de 
contratação de pessoas com deficiência, com um 
grau de incapacidade igual ou superior a 60%, 
visando a contratação por parte de entidades 
empregadoras do setor privado e por organismos 
do setor público. 

De acordo com dados recentes do Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
(MTSSS)23, as ofertas de emprego para pessoas 
com deficiência cresceram 65%, entre 2020 e 2021, 
tendo havido mais 1.469 vagas. Em 2021, 3463 
pessoas com deficiência conseguiram um emprego, 
um crescimento de 36% face ao ano anterior. Apesar 
dos esforços, ainda há um longo caminho para percorrer.

Esta parece ser também a perceção dos 
portugueses. Quando questionados se a sua 
entidade empregadora contrata pessoas com 
deficiência, 44% dos inquiridos disseram que “Não” 
e só 34% responderam afirmativamente (Fig. 39). 
Analisando por área geográfica, as empresas das 
regiões Norte e Centro de Portugal evidenciam 
valores mais baixos, onde só 19% e 21% dos 
inquiridos o confirmam, respetivamente. É na Área 
Metropolitana do Porto (48%) que se contratam 
mais pessoas com deficiência, seguido de Grande 
Lisboa (42%) e da região Sul do país (40%). É 
também notória a discrepância entre as empresas 
públicas (55%) e mistas (48%) com as empresas 
privadas (28%).
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22 IEFP  
https://www.iefp.pt/documents/10181/9748095/Quota+de+Emprego_FAQ_11-02-2020/3a305e7f-a6df-4948-9a29-163d8952594d?TSPD_101_
23 TSF https://www.tsf.pt/entidade/org/ministerio-do-trabalho,-solidariedade-e-seguranca-social.html 



DIVERSIDADE E INCLUSÃO: MITO OU REALIDADE?
Em resposta à pergunta: até que ponto é que os 
diferentes temas relacionados com a diversidade 
e inclusão estão atualmente incluídos e integrados 
nas políticas e práticas da empresa, a promoção 
da igualdade de género surge como uma das 
práticas de maior consenso, com os responsáveis a 
concordarem haver um caminho a percorrer.
Também nesta escala mais elevada, o combate 
ao racismo, à xenofobia, à diversidade geográfica 
e étnica, tal como o combate à discriminação 
em função da orientação sexual ou identidade de 
género, reuniu 72% de concordância, contando, no 
entanto, em cada uma das medidas, com 6% de 
respostas negativas. 

A inclusão de pessoas com deficiência é a prática 
menos expressiva. Só cerca de metade dos 
responsáveis das empresas francesas inquiridas 
(48%) sente que a empresa está totalmente 
capacitada para a inclusão de pessoas com 
deficiência e 15% referem que estas medidas não 
estão integradas (Fig. 40).
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“ “Uma Instituição com 
6210 pessoas. 4738 
são mulheres e 1466 
são homens. Cerca de 
160 têm mais de 60% 
de incapacidade.

24 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa  
    https://www.scml.pt/media/noticias/diversidade-e-inclusao-na-santa-casa      

São oriundos de 17 países e de quatro continentes. 
369 têm até 29 anos e 2344 entre 50 e 69 anos. Na 
faixa etária dos “mais de 65 anos” registam-se 193 
colaboradores. Esta é a realidade da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa. O espelho da verdadeira 
Diversidade e Inclusão.

Citando a SCML, “a diversidade está relacionada 
com a representatividade e a inclusão está ligada 
à instauração de uma mudança de cultura e 
comportamento em relação às pessoas diversas.” 24

O EXEMPLO DA SCML

EMPRESAS FRANCESAS



Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) são 
valores fundamentais do BNP Paribas. As ações e 
compromissos que são assumidos a nível Global, 
nomeadamente o de contribuir para o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos 
pelas Nações Unidas, influenciam positivamente o 
nosso trabalho para a construção de um ambiente 
colaborativo, positivo e aberto, em que cada 
colaborador tem um papel fundamental  
a desempenhar. 

A estratégia está assente em 6 dimensões: 
LGBTQIA+; Igualdade de Género; Diversidade 
de origens (Portugal conta com mais de 78 
nacionalidades diferentes); Pessoas com Deficiência; 
Intergeracional e Parentalidade.

Diversidade, Equidade 
e Inclusão são valores 
fundamentais do  
BNP Paribas.

Para a promoção da Igualdade de Género, até 2025, 
o Grupo quer alcançar o target de contar com, pelo 
menos, 40% de mulheres nos Comités Executivos e 
50% na população do Leaders For Tomorrow. Foram 
reforçados os controlos nos processos de revisão 
salarial e promoção, definidos planos de sucessão e 
identificadas populações para integrar os diferentes 
programas de desenvolvimento em vigor, como o 
‘SHE Leads,’ que pretende apoiar líderes femininas 
a atingir cargos de liderança dentro da organização.

Para acelerar o ritmo de representação de pessoas 
com deficiência, foi criado o ‘Ability Day’, um evento 
de recrutamento totalmente focado na contratação 
de candidatos com deficiência. Sendo um 
compromisso e um trabalho de longa data, têm-se 
estabelecido novas parcerias e desenvolvido novos 
programas de apoio à capacitação.

“ “
DIVERSITY MAKES IT BETTER,
INCLUSION MAKES IT REAL
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EMPLOYEE NETWORKS: REDES INTERNAS QUE MOBILIZAM  
TODOS OS COLABORADORES

Em Portugal, existem atualmente 5 employee networks, comunidades 
independentes que contam com a participação de colaboradores que, 
voluntariamente, se mobilizam em torno de uma causa comum, desenvolvendo 
iniciativas que visam aumentar o conhecimento, a consciência e a encorajar os 
colaboradores a respeitar a individualidade de cada um.  
Por ordem cronológica de criação: 

•  PRIDE (LGBTQIA+)
•  TOGETHER by Mixcity (Igualdade de género)
•  ALL ABROAD (Multiculturalidade e diversidade de origens)
•  WOMEN IN CYBER (Igualdade de género, em particular na área tecnológica)
•  B.O.L.D. (diversidade de origens)

Diversity Week: celebrar a Diversidade
 
Anualmente, o Grupo dedica 5 dias à celebração 
da diversidade e da inclusão através da Diversity 
Week, um evento que promove os valores e 
evolução nesta área. Em 2022, sob o tema  
“DEI <3 TECH”, foram realizadas 16 iniciativas, das 
quais se destacam:
•  Na sessão de abertura, a Host Joana Martins,  
   criadora e produtora da série #SóQNão, moderou  
   um painel com representantes das 5 employee  
   networks para desmistificar enviesamentos das  
   redes sociais;
•  Para incentivar uma carreira profissional na área  
   tecnológica, o painel de discussão “Why STEM?”  
   contou com convidados externos da Outsystems  
   e Microsoft;
•  “VR at the Service of DEI” mostrou de que forma  
   a realidade virtual pode aumentar a sensibilidade  
   e ação de cada um para um ambiente  
   mais inclusivo.

Foi com grande satisfação que se verificou um 
aumento de 40% do número de colaboradores neste 
evento. No questionário realizado no final, em 
resposta à pergunta sobre o que mais valorizaram, 
o fator predominante foi “ter a oportunidade de 
aprender mais sobre diversidade, equidade e 
inclusão”, realçando uma vez mais a importância, 
o interesse e o envolvimento que cada vez mais 
estas temáticas despertam no seio das empresas, 
espelhando e influenciando a criação de uma 
cultura inclusiva para todos. 

Cada employee network define um plano de atividades anual, contando com o apoio financeiro e restantes 
recursos da organização, havendo um trabalho de grande proximidade e alinhamento, em particular, com a 
equipa de Diversidade, Equidade e Inclusão. No total, mais de 1.300 colaboradores são membros das  
várias comunidades. 



A L’Oréal acredita no poder da diversidade como 
valor que torna as pessoas únicas, que as distingue 
das outras e que permite impulsionar inovação, 
inspiração e ambição para criar a beleza que move 
o mundo.

É por isso que incentiva a criação de equipas 
constituídas por pessoas e perspetivas diferentes, 
para melhor responder às necessidades e 
expetativas dos consumidores, fornecedores 
e parceiros. Por outro lado, a empresa está 
comprometida em promover uma cultura de 
Diversidade, Equidade e Inclusão como um meio 
para alcançar uma sociedade mais justa  
e igualitária.

O seu compromisso alicerça-se em promover e 
encorajar a diversidade a todos os níveis e em todas 
as funções em 4 áreas: género - garantindo um 
ambiente inclusivo com igualdade de oportunidades 
para todos os géneros e grupos LGTBIQ+; origem 
social e cultural; idade - promovendo o talento, 
empenho e formação de todas as gerações no 
local de trabalho; e deficiência - criando um 
ambiente inclusivo para pessoas com qualquer 
tipo de deficiência. Em Portugal, a L’Oréal tem a 
Certificação GEEIS – Gender Equality European & 
International Standard – pelas suas boas práticas 
em termos de políticas, formação e comunicação 
(interna e externa) focadas em igualdade de 
oportunidades para todos os géneros.

DIVERSIDADE,  
EQUIDADE & INCLUSÃO

Um desafio importante para a L’Oréal é trabalhar a 
sua atratividade como marca empregadora para o 
público masculino tendo em conta o setor no qual 
trabalhamos. Atualmente, a L’Oréal tem 65% 
de colaboradores do género feminino e 35% do 
género masculino, se incluídas as Beauty Advisors 
(cujo mercado é maioritariamente feminino). Se 
excluirmos esta população, 53% dos colaboradores 
são do género feminino e 47% de género masculino.

Desde o recrutamento até à promoção interna, 
a empresa procura sempre a igualdade de 
oportunidades conseguindo ter, atualmente, uma 
equipa de Liderança em Portugal paritária.
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A formação de todos os colaboradores é uma aposta 
importante para que todos estejam conscientes dos seus 
eventuais enviesamentos e que atuem para  
os mitigar. 
 
Na L’Oréal, todos os anos se celebra o Dia ou a 
Semana da DIVERSIDADE, EQUIDADE & INCLUSÃO, 
onde são debatidos os desafios da organização nos 
4 pilares que desenvolvem, do qual resulta um 
roadmap delineado com as equipas e os parceiros 
externos para que a entidade continue a evoluir 
neste domínio. 

As marcas da empresa têm vindo também a 
trabalhar o tema da Diversidade de Género nas 
suas estratégias e prioridades. Por exemplo, a 
marca L’Oréal Paris, com o programa STAND UP, 
está empenhada em combater o assédio em lugares 
públicos, promovendo uma formação de apenas 
10 minutos para descobrir o que fazer em caso 
de vítima ou testemunha de assédio sexual num 
espaço público.

Para a L’Oréal, todos são responsáveis por trazer 
Diversidade para a empresa e por criar um 
Ambiente Inclusivo internamente e no Mundo em 
que vivemos.

“A L’Oréal tem  
Certificação GEEIS - Gender Equality European &  

International Standard - 
 pelas suas boas práticas (...)  

focadas em igualdade de oportunidades  
para todos os géneros.  

“



QUALIDADE DE VIDA DOS  
COLABORADORES DEVE SER A  
PRIORIDADE DA RESPONSABILIDADE  
SOCIAL EMPRESARIAL
Quando o que está em causa é o Desenvolvimento 
Humano, também o investimento que as empresas 
realizam em prol da sociedade conta cada vez mais 
para as suas reputações, quer quando os cidadãos 
usam o chapéu de consumidores, quer enquanto 
colaboradores, potenciando ou danificando os seus 
objetivos de contratação. Mas qual é a perceção 
dos portugueses sobre os esforços das empresas 
realizados neste âmbito?  

Em matéria de Responsabilidade Social 
Empresarial, 40% dos entrevistados entendem que 
as ações destinadas a promover a qualidade de 
vida dos colaboradores devem ser prioritárias nas 
empresas. Seguem-se, a promoção da diversidade e 
da inclusão (35%) e as ações destinadas a promover 
a sustentabilidade junto da sociedade (34%).

O apoio a associações e instituições reúne 25% 
das opiniões dos entrevistados, enquanto 23% 
consideram que devem ser prioritárias ações que 
beneficiem os clientes. A promoção do voluntariado 
não vai além dos 18% (Fig. 41). 

Questionados sobre se se recordam de boas 
práticas no campo do Desenvolvimento Humano 
por parte das empresas, só 9% dos inquiridos 
se manifestam positivamente. A Formação e os 
Workshops encabeçam a lista de boas práticas 
elencadas, ainda que só para 2% dos inquiridos.

Áreas que devem ser prioritárias 
nas políticas da Responsabilidade 
Social Empresarial

FIG. 41
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Apoiar instituições de cariz social: uma prática (nada) regular

Fazer o bem deixa marca... mas voluntariado corporativo ainda não é uma realidade nas empresas

Segundo o estudo, 44% dos inquiridos portugueses 
dizem que a empresa onde trabalham apoia 
associações ou instituições de cariz social (Fig. 
42), mas destes, só 15% refere que este apoio é 
realizado regularmente ao longo do ano. Outros 
19% falam num apoio regular em certas épocas 
do ano, e 10% revelam que o apoio é feito apenas 
quando surge uma necessidade ou um pedido. Um 
terço dos inquiridos mencionam que a empresa 
para a qual trabalha raramente presta apoio. 

As empresas das regiões Norte e Centro do 
país serão as que menos apoio social dão a 
associações ou instituições, com apenas 19% dos 
entre entrevistados do Norte e 21% do Centro a 
responderem de forma afirmativa, aquém dos 48% 
da Área Metropolitana do Porto, dos 42% da Área 
Metropolitana de Lisboa ou dos 40% da região Sul. 
Por outro lado, as empresas públicas e mistas têm 
mais propensão em ajudar, com 55% e 48% dos 
entrevistados respetivamente a responderem de 
modo afirmativo, acima dos 28% registados nas 
empresas privadas.

Quando a temática é a promoção de ações de voluntariado por parte dos colaboradores, aparenta não existir 
ainda uma consciencialização por parte das empresas para o impacto positivo que este tem no envolvimento com 
a sua entidade empregadora. Apenas 27% dos inquiridos asseguram que a entidade empregadora o realiza, contra 
48% que dizem não o fazerem (Fig. 43).
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Entre os que responderam afirmativamente, um 
terço diz que as empresas para as quais trabalham 
organizam ações de voluntariado coletivas e 19% 
dão a conhecer ações em que os indivíduos podem 
participar. Já 7% dos inquiridos referem que a sua 
empresa permite aos colaboradores trocar dias de 
trabalho por dias de voluntariado (Fig. 44). 

A maioria das empresas que promovem estas ações 
encontram-se nas regiões de Lisboa, Porto e Sul do 
país, com uma média global de 43%. As regiões do 
Norte e Centro não vão além de uma média de 20%. 
Também o compromisso das empresas públicas 
(42%) e mistas (33%) é mais expressivo do que nas 
empresas privadas (23%).

NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS:  
EMPRESAS AINDA SE PREOCUPAM  
(POUCO) COM O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
Do universo total do estudo, 7% dos portugueses 
entrevistados trabalham numa empresa 
estrangeira. Destes, 23% estão ao serviço de 
empresas francesas, 21% de empresas espanholas, 
15% de empresas americanas e 12% de  
empresas alemãs.

Se não for tida em conta a origem da entidade 
empregadora dos inquiridos, de forma geral, 
apenas 4 em cada 10 têm a perceção de que as 
empresas se preocupam com o Desenvolvimento 

Humano, nomeadamente através da aposta da 
qualificação dos colaboradores e de políticas ativas 
de diversidade e inclusão. Já quando avaliam as 
empresas portuguesas versus as estrangeiras neste 
domínio, os inquiridos encontram-se divididos: 
metade (50%) referem que, se tivermos em conta 
a origem da entidade, existem diferenças; porém, 
igual proporção de inquiridos indica não existirem 
diferenças assinaláveis (Fig. 45).
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AMBIENTE, BEM-ESTAR DOS COLABORADORES E APOIO 
A INSTITUIÇÕES NO TOPO DAS PREOCUPAÇÕES

No campo da responsabilidade social, para 91% 
dos responsáveis de empresas francesas em 
Portugal, as ações destinadas à redução da pegada 
ambiental do seu negócio é a mais prioritária 
– recorde-se que os portugueses a colocam no 
5º lugar, sendo mencionada apenas por 27%. A 
promoção da qualidade de vida dos colaboradores, 
que os portugueses inquiridos defendem dever 
ser a prioridade das empresas nas ações RSE, 

encontra-se em 2º lugar na lista das prioridades 
das empresas francesas, sendo, no entanto, 
mencionada de forma mais expressiva por gestores 
franceses (73%) do que pelos portugueses (40%). 
A terminar o TOP 3, os gestores destacam o apoio 
a associações e instituições (67%). A promoção do 
voluntariado é a menos expressiva, ainda assim, 
obteve 36% das respostas dos gestores franceses 
(Fig. 46) e 18% dos inquiridos no estudo nacional.

Âmbito das ações de Responsabilidade 
Social Corporativa desenvolvidas 
pelas empresas francesas

FIG. 46 
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EMPRESAS FRANCESAS



FORMAÇÃO, ENCONTROS E BENEFÍCIOS... 
OS VÁRIOS EXEMPLOS DAS EMPRESAS FRANCESAS 
NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
Ações relacionadas com a formação são das 
mais referidas, desde programas de estágios, a 
programas de desenvolvimento de competências e 
de pessoas, sendo também elencado por algumas 
das empresas a proximidade com as Universidades. 
Os encontros, em forma de Team Building, ou 
eventos que tenham como propósito o convívio 
entre os vários colaboradores da empresa são 
também muito assinalados. No que toca às práticas 
específicas para os colaboradores mais velhos, 
foram abordados o ajustamento de tipologia de 
compensações à faixa etária do colaborador, o 
pagamento de seguro de saúde a reformados, 

fundo de pensões, Poupança Reforma e Seguro de 
Capitalizações, assim como planos de apoio até 
à idade da reforma. Foram também partilhadas 
iniciativas relacionadas com o bem-estar dos 
colaboradores, como por exemplo, consultas de 
nutrição, aulas com Personal Trainer ou Prémio  
de Maternidade.  

Ainda, no âmbito da Diversidade e Inclusão, as 
empresas francesas partilharam iniciativas como a 
semana da Diversidade e Inclusão, ações de apoio 
à comunidade, como limpeza de praias ou hortas 
comunitárias, e também a participação noutros 
eventos de Responsabilidade Social.
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A ANA Aeroportos de Portugal, os aeroportos 
portugueses, e o Grupo VINCI têm uma ligação 
intrínseca às comunidades. Para além de ligarem 
territórios – continental e insular – e pessoas, 
procuram outros caminhos para se ligar a quem 
mais precisa. Para isso, o desenvolvimento de 
programas e apoios a iniciativas locais, regionais ou 
nacionais em parceria com várias instituições nos 
sectores social e cultural são fundamentais para 
concretizar o seu contributo para a inclusão social, 
a igualdade de oportunidades, a participação cívica 
e o voluntariado.

Na área da Educação, o foco é impulsionar o 
conhecimento através de várias iniciativas entre 
as quais se destacam os Quadros de Honra, que 
distingue e apoia o mérito dos filhos(as) dos 
colaboradores, ou o Programa Bolsas Mais da 
Fundação Calouste Gulbenkian, que reconhece o 
mérito e o talento, promovendo o acesso de jovens 
em situação de fragilidade económica a estudos 
superiores, com o contributo da VINCI em Portugal.

LIGAÇÕES QUE CONTAM
No setor cultural, enquanto agente de 
desenvolvimento das diferentes regiões onde os 
aeroportos se localizam, tem vindo a apoiar várias 
áreas de expressão artística. Enquanto parte 
integrante do conselho de fundadores da Fundação 
de Serralves, apoia regularmente outras instituições 
culturais, nacionais e locais, como a Orquestra 
Sinfónica Juvenil. É também membro associado e 
mecenas do Centro Nacional de Cultura (CNC) e 
mecenas da fundação Arpad Szénes.

A intervenção no domínio da responsabilidade 
social desenvolve-se ainda em colaboração com 
instituições de referência, entre os quais o Grupo de 
Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE); 
os Empresários Pela Inclusão Social (EPIS); o Banco 
Alimentar contra a Fome; a Comunidade Vida e Paz 
e a BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável.
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Unidos pelo propósito comum de contribuir para 
o progresso e desenvolvimento das comunidades 
mais próximas dos locais de atividade, a ANA 
| VINCI Airports e a VINCI Energies Portugal 
reuniram igualmente esforços e recursos para dar 
corpo a um programa que, pelos efeitos de rede e 
escala, permite ampliar a capacidade interventiva 
individual das suas equipas. 

Criado em Portugal em 2019, o Programa VINCI 
para a Cidadania é congénere da Fondation 
d’Entreprise VINCI pour la Cité, que integra uma 
rede de mais de 13 fundações e associações por 
todo o mundo. Este programa apoia projetos em 
quatro áreas de atuação: Acesso ao emprego, 
Mobilidade solidária, Inserção pela habitação 
e Intervenção social em bairros prioritários. 
As contribuições são atribuídas em função da 
pertinência dos projetos, a organização, os 
beneficiários, o enquadramento na estratégia e 
atividades do Grupo e as mudanças positivas e 
sustentáveis na comunidade, entre outros critérios.

O apoio, porém, não se esgota na atribuição de 
apoios financeiros às várias entidades: os projetos 
apoiados são propostos e apadrinhados por 
colaboradores de todas as empresas com ligação 
ao Grupo VINCI. Uma particularidade que, além 
do impacto gerado, proporciona uma vivência 
mais positiva e gratificante para os colaboradores, 
permite desenvolver a cidadania, o espírito 
solidário e contribui para fortalecer o envolvimento 
e a pertença das equipas com a organização.  
O programa está, ainda, aberto a candidaturas de 
entidades que depois são acompanhadas por  
um colaborador. 

Ao fim de quadro edições anuais, o programa já 
apoiou 54 projetos nas várias geografias e eixos 
estratégicos de atuação e contou com uma forte 
adesão das associações, tendo recebido, até então, 
mais de 300 candidaturas e participado mais de  
60 voluntários.

Os projetos apoiados são  
propostos e apadrinhados por  
colaboradores (…) proporcionando-lhes 
uma vivência mais positiva e  
gratificante (…) e contribui para  
fortalecer o envolvimento e a pertença 
das equipas com a organização.

“

“
PROGRAMA VINCI PARA A CIDADANIA: JUNTOS PARA UM MAIOR IMPACTO.



A Movhera e a ENGIE Douro, que desde dezembro 
de 2020 são, respetivamente, concessionária 
e operadora de seis barragens sitas no Douro 
Internacional e nos afluentes Sabor e Tua têm tido 
um importante papel na resposta a necessidades 
estruturais das localidades onde se encontram 
os seus ativos. É possível dizer-se que esse papel 
se consubstancia em dois eixos de interseção das 
necessidades locais:  
 
•  Através do desenvolvimento das equipas de  
   colaboradores que operam nas barragens, quer  
   ao nível técnico, quer ao nível pessoal,  
   potenciando dessa forma o desenvolvimento da  
   sua Cidadania e das suas competências cívicas  
   e sociais.
 
•  Através do suporte a projetos de dotação de  
   estruturas e equipamentos físicos ou de recursos  
   imateriais (designadamente ao nível da formação  
   e desenvolvimento dos seus Ativos Humanos e  
   da promoção da Cultura e o Património locais),  
   em iniciativas partilhadas com as edilidades e  
   associações de cada geografia, que alavanquem  
   o desenvolvimento e a satisfação das  
   Comunidades Locais e das suas Pessoas, em  
   locais com forte défice de dinâmica demográfica,  
   social e económica.

Apesar da sua história recente no domínio hídrico 
em Portugal, esta política tem já diversos  
exemplos concretos.  
 
Muito embora a presença da anterior 
concessionária das barragens ainda se faça notar 
(devido a um histórico de exploração das barragens 
de várias décadas), a imagem da Movhera e da 
ENGIE tem ganho notoriedade pública, por via dos 
seguintes fatores: 
 
•  Pela promoção do emprego local, oferecendo  
   oportunidades de formação e de desenvolvimento     
   de nível elevado, de acordo com os padrões do  
   grupo ENGIE.
 
•  Pela contratação de fornecedores locais sempre  
   que existentes e competentes, favorecendo o  
   desenvolvimento da economia e dos negócios.
 
•  Através do desenvolvimento de projetos com as  
   edilidades e associações locais, quer no âmbito    
   dos processos de descarbonização e de transição  
   para energias amigas do ambiente, quer do  
   incremento da atratividade de cada região,  
   com impacto significativo no bem-estar das  
   suas populações.  

A DUPLA  
RESPONSABILIDADE
DAS EMPRESAS PARA COM 
OS COLABORARES E AS  
COMUNIDADES LOCAIS
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“ “
A Movhera tem altíssima taxa de retenção (...),  
robustamente alicerçada no sentido de pertença.

A terminar, importa referir que o incremento da 
notoriedade das marcas MOVHERA e ENGIE é 
claramente comprovado pelo elevado número 
de candidaturas recebidas em cada posição de 
emprego criada, bem como pelo elevado número 
de projetos de apoio solicitados à Movhera; a 
mesma razão está também na base da altíssima 
taxa de retenção registada nos primeiros dois anos 

de atividade – 99% – que, muito embora ancorada 
no ambiente remoto das centrais e na escassez 
de empregadores nos respetivos perímetros 
geográficos, subsiste robustamente alicerçada num 
sentido de pertença a organizações solidamente 
implantadas e com uma estratégia de crescimento 
estruturado em Portugal.



“ “Os quatro valores que 
regem o seu negócio 
são simplicidade,  
universalidade,  
benevolência  
e utilidade.

A Nickel é uma instituição financeira com uma 
abordagem inovadora e disruptiva. Assente, desde 
a sua criação, num propósito social maior, foi 
adquirida pelo Grupo BNP Paribas em 2017, e 
tem como ambição tornar os serviços financeiros 
mais simples, acessíveis e universais, apostando 
na democratização do acesso a uma conta de 
pagamento e um IBAN português.

Através dos quatro valores que regem a sua atuação 
– simplicidade, universalidade, benevolência 
e utilidade –, a Nickel posiciona-se como uma 
entidade orientada para a inclusão social e 
financeira da sociedade, materializada de duas 
formas: através do acesso a serviços financeiros 
essenciais e indispensáveis e da reaproximação às 
regiões, onde o acesso a infraestruturas financeiras 
tradicionais tem vindo a ser dificultado.

Na Nickel, o processo de abertura de conta é 
agilizado e pode ser iniciado online ou diretamente 
num ponto de venda (Agente Nickel), onde os 
clientes se devem deslocar para finalizar o 
processo e recolher e ativar o seu cartão de débito 
Mastercard, que, juntamente com a conta com IBAN 
português, fica imediatamente disponível  
e operacional. 
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UMA OFERTA SIMPLES, 
UMA CONTA PARA TODOS

É exatamente através desta rede de Agentes, 
pequenos estabelecimentos de comércio local 
de proximidade como papelarias, tabacarias e 
mercearias, que a Nickel pretende alcançar e 
reaproximar regiões onde a população tende a 
ser menos digitalizada e os balcões da banca 
tradicional têm vindo a fechar, obrigando, por 
vezes, que a população tenha de deslocar-se longas 
distâncias para poder movimentar o seu dinheiro. 

Ainda numa perspetiva de inclusão social, a 
Nickel propõe-se oferecer exatamente o mesmo 
produto, da mesma forma e a qualquer pessoa, 
independentemente dos seus rendimentos ou 
origem. Desde a sua fundação em 2014, a Nickel 
oferece uma solução para todos aqueles a quem 
o acesso a serviços financeiros é dificultado, quer 
pela sua nacionalidade, quer pelo volume dos 
rendimentos de que dispõem. Para além disso, a 
abertura de uma conta Nickel não requer o depósito 
de um montante mínimo inicial.

Mais próximos das pessoas e da sociedade

Em Portugal, a Nickel tem, também, feito um 
esforço para estar próxima das pessoas e da 
sociedade através do envolvimento em causas e 
projetos junto de entidades e organizações com 

quem partilha valores e objetivos. Tal é o caso, 
por exemplo, do apoio ao Festival Iminente e, em 
particular, ao projeto “Bairros”, um programa que 
se propõe fomentar o desenvolvimento criativo de 
comunidades em territórios vulneráveis. 
 
Em parceria com a Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal, abrir uma conta Nickel é já 
possível em mais de 300 pontos de venda, de norte 
a sul do país, contando também com colaboradores 
preparados para esclarecer dúvidas e orientar 
os seus clientes durante o processo de abertura 
de conta. Os clientes Nickel podem contar, ainda, 
com um serviço especializado de apoio ao cliente 
disponível cinco dias por semana. 

Atualmente, a Nickel conta já com mais de 3 milhões de 
clientes e oito mil pontos de venda em quatro países: 
França, Espanha, Bélgica e Portugal onde, no prazo 
de cinco anos, tem como objetivo a abertura de 450 
mil contas e a implementação de 2.500 pontos de 
venda, contribuindo assim para o desenvolvimento 
de uma economia mais digitalizada e mais cashless, 
assim como para a transformação do setor 
financeiro em Portugal com uma oferta simples e 
universal.



CONCLUSÃO
Na introdução deste estudo dizia-se que “Pensar 
o Desenvolvimento Humano nos dias de hoje 
é tão abrangente como a amplitude do próprio 
conceito” e que responder a este desafio é mais 
importante do que nunca. Assumindo como base 
esta afirmação, e sendo este um tema tão amplo, 
conhecer a perceção dos portugueses e perceber 
o papel que as empresas desempenham foi 
fundamental para compreender que “aprender”, 
“formar” e “capacitar com competências”, a 
par dos pilares de base para uma sociedade 
equilibrada, como a Saúde, o Trabalho e a igualdade 
– são condições necessárias e essenciais para o 
Desenvolvimento Humano.

Num contexto em que a retenção de talento 
e o compromisso dos colaboradores são mais 
importantes que nunca, descobrimos que a 
perceção geral dos cidadãos sobre a preparação e 
contributo das organizações para implementarem 
medidas que contribuam para o bem-estar dos 
colaboradores e sociedade é não mais do que 
mediana. Ao longo do estudo, foram identificados 
gaps entre as expetativas dos profissionais e as 
práticas empresariais, que poderão explicar em 
parte o seu baixo nível de envolvimento com 
as organizações, um problema de base para o 
desenvolvimento e crescimento sustentado das 
empresas. Urge, portanto, promover o diálogo, 
investir nas melhores práticas de valorização das 
pessoas e repensar os modelos de trabalho para 
responder a um cada vez mais desejado equilíbrio 
entre a vida pessoal e profissional. 

Retomando o tema estrutural da formação, o 
Relatório de Desenvolvimento Humano 201925, da 
Organização das Nações Unidas (ONU) realça a 
importância do realinhamento dos objetivos das 
políticas de educação para uma sociedade mais 
desenvolvida, referindo que se deve enfatizar “a 
qualidade da educação em todas as faixas etárias”. 
Recomendações incluídas também na Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável da ONU26. 
Nesta senda, e tendo a formação ao longo da vida 
em vista, a Comissão Europeia propõe que 2023 
seja o Ano europeu das Competências, elevando 
para prioridade máxima a necessidade destas 
serem desenvolvidas. No entanto, neste ponto, as 
conclusões que aferimos com base neste nosso 
estudo não é animador: a formação é ainda  
pouco regular. 

A otimização do desempenho e o crescimento 
profissional através do upskilling, reskilling 
e outras, são práticas que as empresas e os 
trabalhadores terão de aprofundar para fazer face 
a novos desafios e consequentes necessidades 
de novas competências. Ao mesmo tempo que 
há sinais positivos dados através da integração 
nas empresas de novos perfis, mais jovens, é 
fundamental que em paralelo sejam criadas 
oportunidades para que os colaboradores com 
maior antiguidade e competências hoje menos 
estruturais, possam evoluir e desempenhar 
outras e novas funções. Neste campo, porém, a 
perceção geral é a de que as empresas investem 
mais na criação de oportunidades aos jovens do 
que em acompanhar o desenvolvimento dos que 
contribuem para as organizações há mais tempo.

25 Site Conselho Nacional da Educação - https://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/hdr_2019_pt.pdf  
26 Site ONU - Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/ 
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Por outro lado, Diversidade e Inclusão, parecem 
ser duas palavras-chave que as empresas terão de 
ter cada vez mais presentes e refletidas nas suas 
Políticas (e práticas!) de Responsabilidade Social, 
para que o seu impacto na sociedade seja positivo 
e percebido como tal, até porque a grande maioria 
dos cidadãos, na hora de escolher um empregador, 
dá cada vez mais primazia às empresas que  
as privilegiem. 

No entanto, a realidade mostra que alguns dos 
temas relacionados com a Diversidade e Inclusão 
estão, ainda, longe das expetativas: seja na (falta) 
de paridade entre homens e mulheres em cargos 
de liderança, na contratação de pessoas com 
deficiência, entre outros. As medidas recentemente 
adotadas pelo Governo vão neste sentido, 
nomeadamente no que respeita a aumentar a 
empregabilidade de pessoas com deficiência e 
aumentar o equilíbrio entre homens e mulheres 
nas lideranças das organizações. Mas as empresas 
podem (e devem) tomar a dianteira proactivamente 
para diminuir o gap e os anos em atraso nestas 
matérias, olhando para a Diversidade e a Inclusão 
de forma estratégica. 

De igual forma se deve olhar para as políticas de 
Responsabilidade Social que, regra geral, devem 
ser reforçadas, ampliadas e tidas em conta, de 
uma forma contínua, ficando claro neste estudo 
que são ainda poucas as empresas que referem, 
por exemplo, apoiar regularmente associações 
ou instituições de cariz social, com as empresas 
públicas ou mistas a serem melhor exemplo do que 
as privadas. 

Como referido no relatório de Desenvolvimento 
Humano 2019, o futuro do desenvolvimento 
humano, no século XXI, está nas nossas mãos. E 
existindo um longo caminho para percorrer, são 
necessários esforços de todos os intervenientes. 
Apesar de os portugueses inquiridos para este 
estudo serem da opinião que são os Cidadãos que 
têm a maior responsabilidade pela promoção do 
Desenvolvimento Humano, todos somos partes 
interessadas e devemos assumir um papel ativo.

Tal como no combate às alterações climáticas, as 
empresas que se comprometerem com práticas 
que promovam boas condições de trabalho e a 
qualidade de vida das suas equipas; que preparem 
o futuro, apostando na formação das suas pessoas; 
e que promovam culturas diversas, inclusivas e 
socialmente responsáveis – práticas que elevam 
e promovem o Desenvolvimento Humano – serão 
reconhecidas, terão um vínculo diferenciado e 
ganharão em competitividade. 

Hoje, os Cidadãos, querem que as empresas sejam, 
também, parte da solução. E o progresso e o 
Desenvolvimento Humano necessitam, de AÇÃO. 
Cabe às empresas contribuírem com a sua parte 
neste desenvolvimento, que levará ao aumento da 
sua competitividade e da do nosso país. O que é, 
não apenas necessário, como também urgente!

Hoje, os Cidadãos, querem que as empresas sejam, também, 
parte da solução. E o progresso e o Desenvolvimento 

Humano necessitam, de AÇÃO. Cabe às empresas 
contribuírem com a sua parte

“ “
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