Nº15 | JANEIRO 2017

SEMESTRAL
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Remunerações

& Compensações

POLÉMICA

A alternativa a compensar, é compensar.
Susana Santos | COO e Partner

DESTAQUE

Formas de Compensar.
Tânia Rosa | HR Consultant

humangext.com

Ano 9 | Janeiro 2017 | Nº 15

SUMÁRIO
EDITORIAL | Ricardo Lacerda Dias → pág. 4

UMA EMPRESA, UMA VISÃO | Hélio Ferreira - Granfer → pág. 12

OBSERVATÓRIO | Marília Santo → pág. 8

PERFIL RH | Dra. Maria Teresa Campos Proença → pág. 14

DESTAQUE | Tânia Rosa → pág. 10

MUNDO → pág. 16

CONSULTÓRIO JURÍDICO | Sílvia Resende → pág. 19

POLÉMICA | Susana Santos → pág. 11

FICHA TÉCNICA
DIRETOR EDITORIAL
Ricardo Lacerda Dias
COORDENAÇÃO EDITORIAL
Marília Santo
mariliasanto@humangext.com

PUBLICIDADE
Margarida Carvalho

DESIGN GRÁFICO, PAGINAÇÃO E IMPRESSÃO
OPAL Publicidade, S.A.

REDAÇÃO
Ana Lopes
Andreia Mendes
Elsa Narciso
Margarida Carvalho
Marília Santo
Ricardo Lacerda Dias
Rita Baptista
Susana Santos
Tânia Rosa

REVISTA SEMESTRAL
Propriedade da HUMANGEXT - Consultoria em
Recursos Humanos, S.A.
Avª 1º de Maio, 4, 3º andar
2500-081 Caldas da Rainha
NIPC 507 571 037

Lacerda Dias & Associados
Sociedade de Advogados, R.L.: Sílvia Resende

CONTACTOS
TEL.: 262 889 150 / Fax: 262 889 159
geral@humangext.com

Nº EXEMPLARES
500
DEPÓSITO LEGAL
Nº 301433/09
ISENÇÃO DE REGISTO NA ERC
dec. reg. nº 8/99 de 9/6 art. 12 nº 1 a)

A revista é propriedade e produção exclusiva
da HUMANGEXT - Consultoria em Recursos
Humanos, S.A. para distribuição gratuita
aos seus clientes, não podendo ser total
ou parcialmente reproduzida, ou vendida
a terceiros, sem prévia autorização da mesma.
A aplicação do novo acordo ortográﬁco ﬁcou
ao critério de cada autor.
03

EDITORIAL
Ricardo Lacerda Dias | CEO e Founder

Jim Colins, deixa-nos uma reﬂexão muito
interessante “As pessoas não são o ativo mais
importante de uma organização: as pessoas
certas, com os valores, atitude, cultura
e habilidades certas, é que são.” Dá que pensar!
Vivemos tempos conturbados - no mundo, na Europa
e em Portugal. Neste contexto, que acredito seja
mais duradouro do que circunstancial, mais estrutural
que conjuntural, podemos e devemos olhar
e empenhar-nos com e pelas nossas pessoas. Porque
empresas são pessoas e vice-versa. Empenharmo-nos
em torná-las mais felizes. Sim, repito, felizes.
Porque aﬁnal é disso que se trata. Mais realizadas,
com maior sucesso e bem-estar. Quem? As empresas
ou as pessoas? As pessoas e vice-versa.
Jim Colins, deixa-nos uma reﬂexão muito interessante
“As pessoas não são o ativo mais importante de uma
organização: as pessoas certas, com os valores,
atitude, cultura e habilidades certas, é que são.” Dá que
pensar!
Hoje nada é como dantes, nem nunca mais vai ser.
Mas, também não é mais difícil. É diferente. Leiam com
atenção, no Observatório desta edição da Magazine
Humangext, artigo da nossa Project Manager e HR
Consultant, Marília Santo, e podem constatar ao que
me reﬁro. O mundo mudou e está diferente.
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As pessoas também. Onde é que está a surpresa?
A desagregação que a sociedade hoje transpira, pode
ser uma oportunidade para as organizações e, claro,
para as pessoas.
As organizações podem ser o porto seguro, onde em
conjunto, gregariamente, nos abrigamos e realizamos,
em torno de projetos comuns. Não pela mera
sobrevivência. Esse é o menor denominador comum,
mas pela realização, para levar por diante o barco e
vencer os desaﬁos cada vez maiores que estão
colocados pelo mercado aberto em que vivemos.
Muitos clientes nossos já desenvolveram ou estão
a desenvolver connosco projetos interessantíssimos
com esta nova visão. Convido-o mesmo a saber mais
sobre eles, falando connosco. Temos que escutar
os nossos colaboradores.
Eu digo, ouvi-los. Não fazer de conta que os ouvimos,
para decidir como já tínhamos pensado fazer antes do
nosso pequeno teatro, que a bem dizer, de nada serve.
Envolver as pessoas nas diﬁculdades nos resultados que

obtivermos - de modo objetivo, claro. Não falo de um
qualquer modelo de redistribuição de riqueza, como
agora tanto se tem falado.
Não nos podemos esquecer que as empresas
e organizações devem estar focadas também nos seus
objetivos, sejam eles os lucros, sejam eles os objetivos
sociais.
A preocupação, antes de distribuir “cegamente”
os lucros pelos funcionários, deve ser perceber como
esses funcionários contribuem para a organização e,
o que para cada um deles, é mais motivador em termos
de compensação e reconhecimento.

No mundo complexo em que vivemos, o papel da
formação comportamental já não é feito, como
antigamente, pelas famílias, ou pelas escolas.
Os ordenados ﬁxos, ou os empregos para a vida, já eram.
Hoje, mediante avaliações objetivas e métricas precisas
e transparentes, cada um deve ganhar o mais
justamente possível consoante o seu retorno.
É uma nova forma de vencer! Dá trabalho? Dá… Mexe
connosco? Mexe.
Temos que sair e obrigar outros a sair da sua zona de
conforto? Claro que temos. É difícil? Certamente - mas
sobreviveremos mais fortes e mais felizes.

Para isso é preciso formar quer os nossos gestores,
quer os nossos trabalhadores, do ponto de vista
comportamental, e diariamente.

Em meados de Dezembro quando estava a escrever este Editorial já se vislumbrava que o ano de 2017 será um ano
agitado para a legislação laboral. Ocorrerão mexidas seguramente ao nível da contratação coletiva e dos contratos
a termo. Quanto aos horários de trabalho (as 35h?), as horas extraordinárias, subsídio de turno e trabalho noturno,
a "procissão"ainda vai no adro, mas desconﬁo que vá sair para a rua.
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CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS

NOTÍCIAS
OBSERVATÓRIO
CONFERÊNCIA ANUAL AGRIFOOD

BEYOND – PORTUGAL DIGITAL ACCELER ATION

A 15 de setembro de 2016 foi realizada a 3ª Conferência Anual
AgriFood, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Com vista à
partilha de conceitos inovadores e desaﬁadores, quem participou
nesta conferência teve oportunidade de ouvir diferentes
perspetivas sobre temáticas de interesse, como, “os desaﬁos e
importância da produção primária”; “a qualidade e os requisitos dos
clientes”; “a segurança alimentar: análise de risco, food defense e
food fraud” e a “sustentabilidade: um caminho para o sucesso”.
A Humangext espera que deste encontro tenham resultado
perspetivas sustentáveis e inovadoras.
Teve lugar em Lisboa, no mês de setembro e foi organizada em 3
vertentes que incluiu Jornadas e sessões de debate, fóruns de
debate e geração de ideias e, por ﬁm, com a conferência ﬁnal
para apresentação das conclusões e recomendações no que
respeita a área digital em diferentes setores de atividade e áreas
de conhecimento. Contaram com a participação de Miguel Cruz
(Presidente, IAPMEI), Carlos Tavares (CEO, Veedeeo), José Neves
Adelino (Administrador Executivo, Fundação Calouste
Gulbenkian), Bernardo Correia (Google), António Ramalho
(Presidente, Infraestruturas de Portugal) e Gaspar d’Orey
(Co-fundador, Zercatto), entre outros.
Os que não tiveram oportunidade de participar podem aceder às
conclusões e recomendações publicadas no Jornal de Negócios e
disponíveis através do site:
http://www.apcergroup.com/portugal/index.php/pt/newsroom/1582

CAMPANHA “LOCAIS DE TRABALHO SAUDÁVEIS”
Está a decorrer a Campanha Locais de Trabalho Saudáveis desde
abril de 2016, aberta a particulares e organizações de todas as
dimensões e setores. Com o objetivo de promover condições de
trabalho seguras e saudáveis, a campanha encoraja ainda a partilha
de boas práticas através da promoção de diversos eventos:
apresentação dos prémios de boas práticas da campanha “Locais de
Trabalho Saudáveis” em abril 2017, Cimeira Locais de Trabalho
Seguros e Saudáveis em novembro de 2017 e semanas europeias de
segurança e saúde no trabalho ao longo do ano. Uma oportunidade
a não perder.
Para mais informações:

https://www.healthy-workplaces.eu/
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http://coﬁnaeventos.pt/portugaldigitalacceleration/.

WEB SUMMIT 2016

QSP SUMMIT 2017

QSP SUMMIT 2017
Sendo um dos mais importantes eventos europeus de tecnologia,
empreendedorismo e inovação decorreu, pela primeira vez,
em Portugal (Lisboa) de 7 a 10 de novembro de 2016.
Estão presentes mais de 400 oradores com forte presença
internacional, representantes de empresas competitivas, estiveram
distribuídos por 20 áreas, tais como o marketing, desporto, moda,
saúde, segurança, informação, gestão, tecnologia entre outros.
Uma concentração de conhecimento e partilha de experiências
diversas com caraterísticas únicas. Uma oportunidade imperdível
e a repetir no Web Summit previsto para 2017 em Lisboa.

Brevemente

Comming Soon...

23 Março

March 23

A 23 de março de 2017 está de volta um dos mais importantes
eventos de Marketing da Europa. A 11ª edição do QSP Summit é
uma excelente oportunidade de reﬂexão para proﬁssionais de
comunicação, de marketing, CEO’s e outros que se queiram
envolver neste evento altamente recomendável.

Where The Thinkers Are
Saiba mais em http://qspmarketing.pt/summit/en
https://websummit.net/

https://speakerhub.com/event/qsp-summit-2017

PORTO RH MEETING
A 3ª edição do Porto RH Meeting realizou-se nos dias 10 e 11
de novembro, na Alfândega do Porto. Envolveu centenas
de proﬁssionais de recursos humanos para partilhar estratégias
de sucesso e as melhores práticas para garantir
o desenvolvimento e êxito das organizações. Assistiu-se a
debates sobre os modelos de gestão, estratégias de liderança,
relacionamentos e bem-estar dos colaboradores, comunicação
interna, competências, formação, desempenho e muito mais.
Temas que permitiram ter uma perspetiva do trabalho que está a
ser feito e que pode ser desenvolvido com vista um objetivo geral:
“tornar a gestão dos RH mais eﬁciente para obter melhores
resultados na sua organização”.
http://www.rhbizz.pt/porto-rh-meeting/
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OBSERVATÓRIO
Marília Santo | Project Manager

GERAÇÕES E REMUNERAÇÕES.
Neste Observatório, decidimos abordar a forma como
a evolução demográﬁca e geracional pode inﬂuenciar os sistemas
de remunerações e compensações em vigor nas organizações.
Provavelmente já ouviu ou viu a expressão “geração Y” ou “millennials”,
que visa caracterizar o grupo de jovens nascidos entre 1980 e 2000.
Estes são os jovens que ingressaram há pouco na sua organização ou
que irão agora ingressar, e que irão, gradualmente, começar a substituir
a atual força de trabalho (a “geração X” e a geração “baby boomers”).
Segundo Inês Freitas, autora do estudo os “Millennials em Portugal”,
estes jovens adtaptam-se muito rapidamente e integram o mundo
digital facilmente no seu dia-a-dia. São “mais focados na experiência
e menos no lado material”. Além disso, demonstram normalmente
grande capacidade multitarefa, são imediatistas, e questionadores.
A sua média de permanência na organização é de 8 anos.
Esta informação é relevante para as organizações aquando da deﬁnição
dos sistemas salariais e de recompensas, já que, mais que uma obrigação

legal, a deﬁnição da estrutura salarial, é uma oportunidade
de incentivar os seus colaboradores. Contudo, pensar a evolução
da política salarial e de incentivos apenas sob a ótica dos Millennials, é
muito redutor. O forte envelhecimento da população, constitui um dos
aspetos mais marcantes da evolução demográﬁca atual, situação que,
consequentemente, afeta o trabalho e as organizações. Além disso, a
maioria da população ativa é ainda constituída pela “geração X” e pelos
“baby boomers”. A “geração X”, que corresponde aos funcionários entre
os 37 e os 56 anos. Esta geração é constituída por pessoas práticas,
empreendedoras e independentes que simultaneamente, respeitam
autoridades e hierarquias. O tempo médio de permanência no mesmo
emprego varia entre 10 a 15 anos.
A geração “baby boomers”, corresponde aos funcionários a partir dos
56 anos e até à idade da reforma. É a geração do pós-guerra, pelo que,
os seus principais valores são a estabilidade e normalmente preferem
ser reconhecidas pela sua experiência, em detrimento da criatividade.

Do ponto de vista da estrutura salarial, a mesma foi evoluindo nas organizações de acordo com 3 grandes fases:
SISTEMA TRADICIONAL
O pagamento tem por base funções padronizadas e invariáveis se baseia nas funções, sendo, desta forma adequado em funções
padronizadas e invariáveis, resultando por isso numa remuneração ﬁxa, não prevendo distinções de desempenho – muito em
consonância com um modelo taylorista, e acompanhou a entrada da geração “baby boomers” no mercado de trabalho.
SISTEMA BASEADO EM COMPETÊNCIAS
Começou a ser utilizado nos anos 80 – ou seja, antes da entrada da “geração Y” no mercado de trabalho. Valoriza mais o indivíduo e as
suas características, do que a função desempenhada. A remuneração relaciona-se com o uso e desenvolvimento das competências.
Defende que o desenvolvimento proporciona o crescimento do funcionário e da organização, com vantagens ao nível da: ﬂexibilidade,
adaptabilidade, visão sistémica, inovação e comprometimento, reduzindo a rotatividade e o absentismo. Tem pouca revelância na
deﬁnição da componente ﬁxa do salário, mas assume um papel muito relevante noutro tipo de recompensas, normalmente variáveis.
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TRADICIONAL
Sabendo das diﬁculdades de utilizar apenas o sistema tradicional, ou apenas o sistema por competências, nesta fase, tenta-se conciliar o
melhor de cada uma das abordagens: ou seja, manter a objetividade da estrutura salarial, assente na lógica das funções, mas assegurando
também uma gestão individual e equitativa ao contemplar a gestão por objetivos e a avaliação de desempenho do trabalhador.
As organizações são confrontadas com as diferentes realidades e os
diferentes mind-sets que constituem os seus recursos humanos, e nem
sempre os sistemas organizacioniais utilizados acompanham
a evolução geracional, ou a diversidade existente em cada organização.
Provavelmente, pela sua natureza, a geração Y será a maior adepta
de um sistema por competências, no entanto, parece-nos
consensual, como disse e muito bem, o nosso convidado da edição
anterior, o Prof. Dr. César das Neves que “as pessoas estão mesmo à
procura de uma carreira que seja realizante e duma atitude que seja
emotiva para a sua própria existência”, pelo que a organização,
deve ajustar, o melhor possível, as suas práticas salariais, às
ideossincrasias das pessoas que consigo colaboram.
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Conheça bem as pessoas que trabalham consigo, os seus ideais
enquanto geração e enquanto indivíduos, as suas âncoras de
carreira, e ajuste os sistemas de incentivos em conformidade,
para que possa maximizar os resultados, reter e atrair talentos
na sua organização.
SUGESTÕES:
• Reveja as n/ 2 últimas edições da HG Magazine: n.º 13 (Observatório,
Destaque e Polémica) e n.º 14 (Observatório e Perﬁl RH).
• “Workforce 2020 study” - Oxford Economics
• "Generations” de William Strauss e Neil Howe
• “Os millennials em Portugal: Estudo exploratório a partir de um
coorte etário sobre engagement consumidor-marca”. Dissertação de
mestrado de Inês Freitas.

CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS

DESTAQUE
Tânia Rosa | HR Consultant

FORMAS DE COMPENSAR

Na última edição da nossa Revista, o tema abordado foi “Recursos Humanos: Custo ou Benefício”. Tivemos
o privilégio de entrevistar o Digníssimo Professor Doutor João Cesar das Neves, que defende que os recursos
humanos, além de representarem um custo tradicional, ou salarial, têm também inerente uma grande quantidade de
métodos de compensação.
As compensações devem ser suﬁcientemente altas para atrair colaboradores, se possível qualiﬁcados, mas sem colocar em risco a sustentabilidade
da organização, ou seja, as compensações, além de atrativas, devem estar associadas à produtividade e mérito do colaborador. Na gestão das
compensações, à semelhança dos salários, deve também ter em conta a justiça e equidade, para que sejam vistas como expressão do princípio:
“trabalho igual, salário igual”. Ou seja, tem de considerar, o desempenho, experiência, habilitações/ qualiﬁcações, responsabilidades assumidas, e,
entre outros fatores, o cumprimento dos objetivos traçados pela organização.
Iremos encontrar o ponto de equilíbrio entre a satisfação com a compensação obtida sem comprometer a capacidade competitiva da organização?
Este é um dos grandes desaﬁos da Gestão de Recursos Humanos: garantir a satisfação dos colaboradores enquanto se obtém, mantém e retém uma
força de trabalho produtiva.
Dos diversos incentivos possíveis, destacamos alguns:
1) Monetários, ou seja, aqueles em que o colaborador recebe dinheiro pelo seu trabalho, nomeadamente:
Incentivos sobre unidades de produção

Concebidos com base no número de unidades produzidas/volume de rendimento.

Comissões

Normalmente é uma percentagem o preço de venda ﬁxado num artigo.

Curva de maturidade

Compensar categorias proﬁssionais sem progressão através de avaliação com
a reorganização das suas funções/responsabilidades. Pode ter inerente um aumento
de vencimento/alteração de categoria, aplicado pelas metas cumpridas, pelo
desempenho individual e/ou antiguidade.

Mérito

Prémios de acordo com avaliação de desempenho.

2) Não monetários. São incentivos muito apreciados pelos colaboradores, já que, reforçam o desenvolvimento mediante diferentes estímulos:
como o elogio, as distinções, os objetos alusivos, ou ainda:
Plano de Reformas

Pensão por: pré-reforma; reforma antecipada; por velhice; por invalidez;
e sobrevivência. Além dos benefícios para o colaborador, do ponto de vista
da organização, este tipo de incentivos tem impacto ao nível da: competitividade,
captação/retenção de talentos; motivação, benefícios ﬁscais e no âmbito das
contribuições à segurança social.

Carro, telemóvel ou PC ao dispor durante
a sua permanência

Atribuição de bens ou despesas pagas no decorrer do contrato. Este tipo
de incentivos permite aliciar a presença do colaborador.

Plano de refeições / ticket’s

Beneﬁciam ambas as partes através de descontos, porque o valor isento
de contribuições é superior. Pode ser utilizado em restaurantes, hipermercados,
compras de variadas ordem, consoante o tipo de plano/acordo contratualizado.

Horário Flexível

Exemplos: teletrabalho; banco de horas. Ou seja, a organização concede tempo,
beneﬁciando a vida familiar e social.

Em suma, é importante captar e cativar talentos, mantendo-os motivados e ligados à missão da organização, assim como, compreender e respeitar que
todos estes incentivos ou compensações acarretam investimento, por isso, o sucesso da organização, depende do equilíbrio entre estes fatores.
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POLÉMICA
Susana Santos | COO e Partner

A ALTERNATIVA A COMPENSAR, É COMPENSAR!

Tivemos a oportunidade de ver abordadas nesta edição da Revista, as diferentes formas de compensação e as
diferentes expectativas em relação às mesmas em função das gerações.
É realista pensar que conheceremos aprofundadamente
tudo o que motiva um colaborador numa
organização, a todo o tempo? Pensamos que não,
até porque as próprias expectativas mudam de
acordo com os contextos: individual, familiar,
social, etc.. Por exemplo: quando alguém integra a
organização num nível mais baixo da hierarquia,
pode ter expectativas (legítimas ou não) de vir a
subir na carreira. Se, numa fase inicial a expectativa
da promoção, em si mesma, é um fator de
motivação, e a promoção, uma compensação;
quando a pessoa ascender na hierarquia, serão
considerados outros fatores compensatórios:
compensação ﬁnanceira, ou de formação, como
reconhecimento do seu mérito.
Mas temos, ainda assim, de questionar: será
possível “agradar a todos”? Especialmente quando
temos simultaneamente nas nossas organizações
tantas pessoas quantas as expectativas.
Então a solução será não compensar? Essa alternativa é sequer uma hipótese? Não nos parece. É impossível aumentar a produtividade (diferente
de produção) dentro de uma organização sem contar com a prestação individual de cada trabalhador, ou pelo menos de pequenos grupos de
trabalhadores. Será possível promover essa produtividade quando um trabalhador improdutivo tem o mesmo salário que um trabalhador
produtivo? Qual será o estímulo para quem se dedica? O “amor à camisola” terá um período de estado de graça muito limitado no tempo? Como
pode limitar o seu orçamento de RH, investindo apenas naqueles que mais se empenham, se não o ﬁzer em função da produtividade? Neste ponto,
falamos de “produtividade” num sentido mais alargado: existem trabalhadores que não sendo, por exemplo, os mais “produtivos” em termos de
quantidade de trabalho, são os mais criativos, ou os que estabelecem uma melhor ligação entre a equipa, a que muitas vezes designamos por “bom
ambiente”. Esses são muitas vezes colaboradores-chave, de quem os outros dependem signiﬁcativamente para atingir objetivos.
Como podemos avançar? Comece por conhecer a sua organização, quem são as pessoas que a integram, e (para além do salário ao ﬁnal do mês)
o que é que as move a ir trabalhar todos os dias. Este é o nosso ponto recorrente: “conheça as suas pessoas”! Conheça-as para as motivar, para
as formar, para as compensar, para antecipar e para gerir conﬂitos.
Depois perceba qual é o seu orçamento de RH e qual será a parte variável do mesmo, que poderá investir neste recurso tão importante.
Compreenda que dentro da sua organização terá sempre as pessoas que vão trabalhar simplesmente porque estão satisfeitas por ter emprego,
outras pelo prestígio da organização, outras pela posição que ocupam. Mas em momento algum pode ignorar que essas pessoas têm expectativas
salariais, de formação, de acompanhamento e de reconhecimento. Proponha-lhes objetivos, comprometa-as com os mesmos, periodicamente
dê-lhes conhecimento do quanto já atingiram e ajustem os mesmos em função do momento das organizações. Se tudo tiver sido devidamente
estruturado, quando chegar a altura de compensar a sua equipa, já todos terão ganho esta aposta.
Se vai funcionar com todas as pessoas? Não! Se vai funcionar com as pessoas chave na sua organização? Sim! Se vai direcionar a sua organização
no bom sentido? Garantidamente!
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UMA EMPRESA, UMA VISÃO
Administrador Hélio Ferreira | Granfer
Entrevista Humangext por Andreia Mendes e Margarida Carvalho

“ Na Granfer sabemos que não conseguimos mudar o Mundo!
Mas acreditamos que podemos melhorá-lo! ”
Hélio Ferreira, administrador da Granfer, empresa
de referência no setor de produção, conservação e
comercialização de frutas, que detém e gere com o
seu irmão, Filipe Ferreira, desde 1986.
A Granfer destaca-se, na zona Oeste, quer pelo
nível de internacionalização que atingiu,
exportando cerca de 60% da produção para mais
de 20 países, quer pelo número de colaboradores
que emprega e ainda pela inovação e qualidade,
duas importantes apostas da empresa.

Detém a certiﬁcação Global Gap e Tesco
Nature Choice.

Primeiramente, parabéns pelos 30 anos de existência! Ao longo
destas 3 décadas, o sucesso alcançado pela Granfer, são fruto de
um elevado empenho e dedicação. Considera que os Recursos
Humanos são parte fundamental para a obtenção deste sucesso?

que nos obriga a uma grande rotação de pessoas. As campanhas são
fortes e nessas alturas é necessário recrutar muita gente e temos de
dar formação aos colaboradores, para que o trabalho seja desenvolvido
conforme os padrões de qualidade de Granfer.

Naturalmente que são! Os Recursos Humanos são a primeira parte da
empresa. É a parte visível e a que dá a face pela empresa, e ter recursos
humanos motivados, que vestem a camisola da Granfer é meio
caminho para o sucesso. Nem sempre é fácil, mas temos de arranjar
formas de motivar os colaboradores para conseguirmos atingir
o objetivo estabelecido.

Por isso temos uma equipa de formação que treina as pessoas quando
entram. Os colaboradores mais antigos ﬁcam perto dos mais novos
para lhes poderem passar o testemunho e os princípios básicos da
empresa. Tentamos, também recrutar as pessoas que já trabalharam
connosco em campanhas anteriores, mas nem sempre é fácil.

Quantos colaboradores tem atualmente?
Visto que ainda estamos no pico da campanha, nesta fase temos
aproximadamente 120 colaboradores no grupo Granfer.

Tendo em conta a dimensão da vossa empresa, e considerando a
rotatividade de trabalhadores que a mesma sofre devido às
campanhas, como conseguem gerir uma bolsa de colaboradores tão
grande e com todos os custos inerentes?
Nós gerimos através da Humangext! Que é nossa parceira de há muitos
anos e esperamos que seja por muitos mais. A Humangext ajuda-nos
também nessa parte menos agradável de sermos uma empresa sazonal,
12

Existe da vossa parte algum tipo de sistema de compensações
associado ao desempenho dos vossos colaboradores ou à
produtividade da equipa? De que forma são conciliados os
interesses dos colaboradores com os interesses da empresa, no que
respeita ao sistema de remunerações?
Há sempre uma política de compensar as pessoas pelo seu trabalho.
Não temos uma política minimalista de ter um funcionário
descontente.

Por isso, as pessoas que se dedicam mais à empresa são
premiadas pela produtividade e inclusivamente se for
um ano em que a empresa teve bons resultados,
distribuímos também os prémios pelos colaboradores.

Para além dos prémios de produtividade, existe algum outro tipo de
incentivos?
Os colaboradores que compreendem os valores da Granfer e se
coadunam com os padrões da empresa, vão naturalmente subindo na
hierarquia da empresa, são chamados para lugares de mais
responsabilidade, o que serve de motivação. Por exemplo, podem
entrar como embaladores e passam a ser chefes de linha, o que acaba
por ser motivador. Deste modo, há uma evolução quer a nível de
categoria, quer a nível salarial, conquistando mais responsabilidade e
notoriedade na empresa.

Parafraseando a Granfer: “todos os dias reunimos esforços para dar
a melhor fruta aos clientes e superar expectativas”. De que forma o
potencial humano está envolvido neste esforço diário da vossa
empresa?
Nós temos uma equipa que vai desde a produção ao embalamento e
muitas vezes até à entrega do produto no cliente. Apenas no processo
de exportação é que não conseguimos efetuar a entrega diretamente
ao cliente. Trabalhamos todos os dias para termos uma fruta mais
saborosa que as pessoas possam conﬁar e comer descansadamente. É
a base da empresa: fruta com sabor e segurança!
Cada vez mais há preocupação do consumidor com o que se pode
comer e com o que é, ou não saudável, por isso batalhamos para que a
nossa fruta seja um misto de sabor. O sabor é para nos é fundamental
por isso utilizamos uma série de requisitos. Por exemplo, uma mãe
pode dar uma fruta nossa a um ﬁlho e pode estar conﬁante que não
tem pesticidas.
Os nossos clientes são de uma exigência extrema pois fazem análises
periódicas aos nossos produtos de modo a controlar os níveis de
ﬁtofármacos. A Granfer, antes de colocar um produto no mercado,
analisa o teor de resíduos para que desta forma se possa controlar a
qualidade. Tentamos usar os ﬁtofármacos menos agressivos para ter a
melhor fruta. Temos vindo nesse sentido a especializarmo-nos, pois só
fazemos a venda dos produtos após passar por um rigoroso controlo de
qualidade, por exemplo as escolas inglesas são de uma exigência
extrema a este nível.

O que diferencia a Granfer das restantes empresas do setor no
mercado Nacional?
Somos uma empresa que tem crescido sustentadamente que tem
investido muito na produção. Temos uma equipa técnica de campo
bastante grande e basicamente o que nos distingue das outras
empresas é isso mesmo: termos produção própria.
Atualmente temos 440Ha de produção própria e vamos ter de aumentar pois
sentimos que os nossos clientes, com o nível de exigência a que nos obrigam,

levam-nos a ter cada vez mais produção própria e a controlar os produtores
que trabalham connosco. Acompanhamos esses produtores para garantir a
qualidade na fruta que eles nos vendem.

Qual o volume de exportação que têm nos dias de hoje?
Neste momento, exportamos aproximadamente 60% de produção,
embora estejamos a crescer no mercado nacional. Já exportámos cerca
de 80%, mas o número de clientes nacionais aumentou
consideravelmente, também devido às exigências que o mercado
nacional vai tendo. Temos cada vez mais solicitações para fornecer
mais cadeias em Portugal e no fundo a aprendizagem que ﬁzemos no
exterior leva-nos a que hoje sejamos mais preteridos por parte dos
clientes portugueses. Neste momento conseguirmos atingir um
equilíbrio entre a exportação e o mercado nacional.

Como é que conseguem competir com as empresas estrangeiras?
Compete-se com qualidade, com um produto ímpar que é a Pêra Rocha,
que é um produto só nosso e que tem boa aceitação perante os
clientes. Tentamos arranjar formas diferentes de apresentar os
produtos, bem como tentamos encontrar novos mercados para dar a
conhecer os nossos produtos.

Quais as principais semelhanças e diferenças ao nível salarial,
quando comparado com os países para onde exportam?
Francamente não lhe sei dizer. Exportamos para todo o lado, perto de
20 países – Brasil, Inglaterra, Alemanha, França, Polónia, Canadá,
Espanha, Irlanda, Rússia, Angola, Líbia, Arabia Saudita, Dubai,
Mauritânia, Marrocos, entre outros.
Embora saibamos que existe uma grande diferença entre os salários,
também sabemos que recorrem muito a trabalho temporário, a maior
parte não tem, ou tem muito poucos efetivos a trabalhar. A Granfer tem
vindo a aumentar o leque de efetivos nos setores chave da empresa.
Contudo, um dos principais países com os quais trabalhamos é o Brasil
que tem um nível salarial muito mais baixo do que o nosso, porém
trabalhamos com outros mercados tais como Alemanha e Inglaterra
que têm um nível salarial muito superior ao nosso.

Qual o desejo para os próximos 30 anos da Granfer?
Cada vez ter mais sabor na fruta! Oferecer fruta com qualidade,
aumentar o volume de negócios aumentar produção própria, aumentar
os desaﬁos, espero que dentro de 20 anos sejamos uma empresa de
referência!
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PERFIL RH
Dra. Maria Teresa Campos Proença
Entrevista Humangext por Andreia Mendes e Margarida Carvalho

Iniciou o seu percurso académico com o curso de Psicologia, na Universidade do
Porto, tendo também um Mestrado em Gestão de Empresas e um Doutoramento em
Ciências Empresariais, com especialidade em Gestão de Recursos Humanos. Integra,
o corpo docente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto como
Professora Auxiliar lecionando várias disciplinas relativas à Gestão de Recursos
Humanos no âmbito da Licenciatura, Mestrados e Doutoramento em Gestão.
É diretora do Mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos e coordenadora
da Pós Graduação em Gestão de Pessoas da Porto Business School.
Orientou diversas de teses de Mestrado e Doutoramento, elaborou vários textos de
referência e artigos cientíﬁcos onde aborda uma série de temáticas da área dos
Recursos Humanos, que são utilizadas como fonte de conhecimento e servem de
base para estudos mais aprofundados.
1. Enquanto Docente da cadeira de Gestão
de Recursos Humanos, como vê esta área
atualmente em Portugal?
A gestão de RH é uma área que tem vindo a
assumir um desenvolvimento crescente em
Portugal, desde meados dos anos 90. O
número de proﬁssionais com formação
especializada nesta área tem vindo a
aumentar fortemente, o que é evidenciado
pelos inúmeros eventos proﬁssionais
realizados anualmente a par de uma oferta
de formação académica crescente e de
qualidade. Estes proﬁssionais debatem-se
ainda com a necessidade de legitimar a
importância desta área e da sua atuação no
interior das organizações, procurando
demonstrar o valor das suas políticas e
práticas para as mesmas, já que o mesmo
não é facilmente mensurável.
2. Nos dias de hoje, várias empresas
promovem Incentivos Não Monetários
enquanto componente de um sistema de
recompensas. Na sua perspetiva de que
forma é que os Recursos Humanos vêem
estes incentivos?
Face à situação de crise económica em que
temos vivido nos últimos anos e à
impossibilidade de melhorar níveis salariais,
as organizações poderão estar a tentar ser
mais criativas no que respeita à utilização de
incentivos ou recompensas não monetárias.
As recompensas em geral têm um valor
subjetivo. Ou seja, o seu valor depende de
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sujeito para sujeito, das circunstâncias de
cada um: da sua idade, das suas
responsabilidades familiares, do seu ciclo na
carreira e ainda dos seus interesses e
características pessoais. A maioria das
recompensas são importantes e valorizadas
pelas pessoas, não pelas próprias
recompensas, mas pelo facto de as mesmas
possibilitarem o acesso e satisfação de um
conjunto de necessidades.
A atratividade das recompensas monetárias
é a menor subjetividade do seu valor, já que
lhes está atribuído um valor monetário
consensual para todos os sujeitos, pelo que
facilmente podem ser substituídas ou
trocadas por o que as pessoas em última
instância desejam. Assim, o desaﬁo para as
organizações está em conhecer o que cada
um dos seus colaboradores deseja ou
necessita.
Face
ao
conhecimento
individualizado dos seus colaboradores, as
organizações podem adequar a atribuição
das recompensas, como sejam os incentivos
não monetários, e torná-los assim muito
atrativos. Acresce, que muitos destes
incentivos não monetários também são
atrativos
para
as
organizações,
representando um custo menor devido a
questões ﬁscais. Reﬁra-se no entanto que o
debate acerca da personalização das
recompensas não é novo, como se vê, por
exemplo, em referências aos planos de
compensação estilo cafetaria na literatura
dos anos 70 e 80, nomeadamente de
Milkovich e Delaney, em 1975.

3. Acredita que os trabalhadores vêem
estes incentivos como uma compensação
justa?
Um dos mais difíceis desaﬁos de qualquer
política de compensação é gerir expectativas
e perceções de justiça.
Uma das dimensões das perceções de
justiça, a justiça distributiva ou equidade,
refere-se aos conteúdos das recompensas
distribuídas (por ex. os salários, os prémios,
os incentivos não monetários, as avaliações
de desempenho, os reconhecimentos, …).
Para que exista esta perceção de equidade
é necessário que o sujeito reconheça que o
montante das recompensas recebidas são
adequadas ao esforço e input que colocou
na organização, e que esta relação é
equivalente à de outros sujeitos (no
interior e exterior da organização) com os
quais o sujeito se compara.
Outra das dimensões, a justiça
procedimental, focaliza-se no processo,
meios ou critérios usados para atribuir as
recompensas. Neste sentido, torna-se
importante assegurar que os empregados
consigam perceber a equivalência na
distribuição das recompensas, bem como a
justeza dos critérios usados, para o que
contribui a clareza e transparência da
política de compensação.

Há autores que indicam que vários são os
fatores que podem ter inﬂuência sobre as
motivações, de que forma é que este tipo de
incentivos podem ser um destes fatores?
A motivação dos sujeitos pode ter uma
natureza extrínseca ou intrínseca ao próprio
indivíduo. A motivação extrínseca provém
do meio exterior e pode resultar de
diferentes fatores tais como o salário, os
incentivos monetários e não monetários.
Estes
esquemas
inﬂuenciam
o
comportamento do indivíduo, que procurará
realizar as suas tarefas com vista a obter
estas recompensas. Estas são assim a
energia que faz mover o sujeito e se retiradas
podem desmobilizar o sujeito que deixa de
ter algo a ganhar ou a perder.
Por sua vez, a motivação intrínseca reside
em fatores internos ao sujeito, como os seus
interesses, gostos e valores. Se as tarefas
vão ao encontro destes fatores, elas próprias
funcionam como recompensas, como
ﬁns em si próprios e permitem ao
indivíduo sentimentos de realização
e auto-determinação mais mobilizadores do
que as recompensas extrínsecas.
Segundo os estudos neste domínio,
o problema motivacional das recompensas
extrínsecas reside na sua natureza
essencialmente controladora. Se estas
recompensas extrínsecas forem percecionadas
como um fator de controlo e de
“manipulação” do indivíduo, podem ter um
efeito mais negativo do que positivo (efeito
crowding out) no comportamento do
indivíduo no seu trabalho e na sua
motivação intrínseca para o mesmo, pois são
avaliadas pelo sujeito como restringindo
a sua autonomia (de acordo com Frey
e Jergen). Este efeito parece ser mais visível
no caso dos incentivos monetários.
Ao contrário, os incentivos não monetários,
tais como a atribuição de dias de folga extra,
bilhetes para espetáculos, entre outros, se
sobretudo atribuídos como forma de
reconhecimento pelo bom desempenho ou
por atitudes organizacionais de destaque,
extravasando uma relação meramente
comercial, poderão contribuir para
sentimentos de auto-realização e mesmo
um efeito positivo na motivação
intrínseca. Por outro lado, os incentivos não
monetários que assumem sobretudo o
formato de benefícios sociais, tais como
planos de saúde; a possibilidade de
alimentação saudável; a contribuição em
despesas de educação; entre outros,
poderão comunicar ao trabalhador a
importância que o seu bem-estar representa
para a organização e contribuir para um
maior compromisso para com a organização.

Até que ponto o sistema de compensação
contribui para conceder vantagem
competitiva às empresas?
O sistema de compensação é um dos
elementos fundamentais na estratégia da
gestão de RH, pois o mesmo tem
impacto nos custos da organização,
no comportamento e desempenho dos
colaboradores e em última instância na
cultura e eﬁcácia da organização.
6. De que modo a estratégia de Recursos
Humanos se articula com a Estratégia
competitiva da Empresa?
De acordo com uma perspetiva normativa,
a estratégia de RH deve ser estar alinhada
com a estratégia competitiva da empresa.
Uma empresa que assenta a sua estratégia
competitiva na inovação e na ﬁdelização dos
seus clientes, deverá focar a sua estratégia de
RH, por um lado, no desenvolvimento
de atitudes de proatividade e de
criatividade das suas pessoas, incentivando
a experimentação e sendo tolerante ao erro
resultante dessa experimentação e, por outro
lado, na criação de um serviço de excelência
ao cliente que em grande medida depende da
capacitação dos colaboradores. Qualquer que
seja a estratégia competitiva de uma
empresa é importante que a mesma analise
a repercussão da sua estratégia em termos
das competências e capacidades necessárias
à sua sustentação, preparando toda
a infraestrutura de políticas e práticas de RH
de modo a alavancar a estratégia da empresa.
Ao mesmo tempo, acredita-se que existem
objetivos de gestão de RH que poderão
ser transversais a qualquer estratégia
competitiva, nomeadamente o de contribuir
para o valor do negócio e o de promover o
apoio e o desenvolvimento das pessoas na
organização, assegurando a responsabilidade
social para com os seus clientes internos.
Acredita-se que o foco nestes três eixos
estratégicos potenciarão a preparação da
organização para o futuro que pretendam
enfrentar.
Na sua opinião quais são as componentes
do sistema de compensação mais
importantes para atrair, reter e motivar os
trabalhadores?
O sistema de compensação deve ser
compreendido num sentido lato, enquanto o
conjunto de elementos materiais e não materiais
que constituem a proposta de valor que a
organização apresenta aos seus candidatos e
colaboradores. Para além dos componentes
tradicionalmente associados à compensação,
como o salário, os prémios variáveis e os
incentivos não monetários que já referimos,
existe ainda uma série de outros fatores,
como a oportunidade de desenvolvimento
e aprendizagem, as perspetivas de carreira,

o estilo e suporte da gestão, a possibilidade
de equilíbrio entre vida pessoal e
proﬁssional, o clima organizacional, entre
outros, que podem ser determinantes para
atrair, reter e motivar os trabalhadores.
Não é linear quais destes componentes são
mais importantes. Tudo dependerá do que
os candidatos e colaboradores valorizarem,
das suas expectativas e das circunstâncias
de cada um, como já referido inicialmente.
Ainda assim, e genericamente, as questões de
equidade externa são mais importantes para
a atração, e as questões de equidade interna
serão mais importantes para a retenção.
Ou seja, as empresas que oferecerem
melhores recompensas relativamente aos
seus concorrentes terão mais capacidade de
atração e as empresas que se preocuparem
em olhar e cuidar atentamente dos seus
colaboradores terão capacidade para
os reter. Já em relação à motivação,
saliente-se os fatores com impacto na
motivação intrínseca, tais como o grau de
autonomia e a possibilidade de participação,
o conteúdo do trabalho e a oportunidade de
desenvolvimento e aprendizagem.
Em última instância a capacidade de atrair,
reter e motivar os colaboradores depende
de uma proposta de valor não só atrativa,
mas sobretudo consistente ao longo
do ciclo de vida do colaborador
na organização. Ou seja, trata-se de gerir
o contrato psicológico dos colaboradores,
pela promessa de uma proposta de valor
capaz de preencher as expectativas
dos candidatos e, sobretudo, pela entrega
consentânea dessas mesmas promessas,
potenciadoras do desenvolvimento de uma
relação de conﬁança entre o colaborador
e a empresa.

Como vê o futuro das práticas de RH com
a crescente utilização destas ferramentas
de Gestão?

Creio que a gestão de RH poderá
tornar-se mais personalizada,
criativa e eﬁciente se,
atendendo às possibilidades
e orçamento da organização,
houver uma preocupação em
retribuir tendo em conta as
características e expectativas
de cada um.
O futuro das práticas de RH dependerá
em grande instância da arte em gerir
os contratos psicológicos dos colaboradores,
tendo como rumo as necessidades
do negócio.
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MUNDO
6º Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho

E se estiver a pensar em tornar o seu escritório cool...

Estão disponíveis os resultados
preliminares do Inquérito Europeu
sobre as condições de trabalho.

“O que é cool este ano? Sustentabilidade parece ser a
palavra-chave, em espaços cheios de luz, onde predominam os
materiais naturais. A regra é a ﬂexibilidade. Abundam os padrões
arrojados e escolhas arquitetónicas distintivas.” Entre as 10
empresas distinguidas no último ano, encontra-se uma
portuguesa: Uniplaces, Lisboa.

Com vista à compreensão do panorama europeu, o inquérito
explora as condições de trabalho, identiﬁca os riscos físicos e
psicossociais, gestão de carreiras, local e duração do trabalho,
organização no trabalho, formação e tantas outras questões
inerentes à qualidade de trabalho. Conclusões que permitem
reﬂetir sobre as práticas atuais e repensar estratégias de
gestão visando a melhoria da qualidade no trabalho.

European Foundation
for the Improvement
of Living and Working
Conditions

Informe-se em:

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/six
th-european-working-conditions-survey-2015

http://hrportugal.pt/2016/09/23/os-escritorios-mais-cool-do-mundo/

As cidades mais amigáveis e menos amigáveis do mundo.

Cidades Inteligentes para uma melhor qualidade de vida.

“Quem escolhe são os leitores (da Travel+Leisure) e este ano
Lisboa surge em 28º, com a sua “disponibilidade para ajudar” a
ser referenciada pela revista norte-americana.” A Irlanda ocupa
os primeiros lugares com as cidades mais amigáveis. Os
Estados Unidos e a Rússia foram considerados como os
destinos menos amigáveis.

A revista britânica Monocle, lança, anualmente o top das 25
melhores cidades para viver utilizando critérios que avaliam os
“sintomas de uma cidade inteligente e sustentável”. De acordo
com o Professor Miguel de Castro Neto, as startups têm um papel
decisivo no empreendedorismo e desenvolvimento das cidades
inteligentes.
http://www.e-konomista.pt/artigo/cidades-mais-amigaveis-do-mundo/
http://www.e-konomista.pt/artigo/cidades-menos-amigaveis-do-mundo/
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http://observador.pt/2016/07/12/cidades-inteligentes-as-startups-sao-um-dos-pilares/

Av. 1 º d e M a i o , 4 – 3 º A n d a r
2500-081 Caldas da Rainha
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E. geral@lacerdadias-associados.pt
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LACERDA DIAS
& ASSOCIADOS
A MESMA SERIEDADE E COMPETÊNCIA, COM UMA EQUIPA REFORÇADA.
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CONSULTÓRIO JURÍDICO
Sílvia Resende | Partner da Lacerda Dias & Associados - Sociedade de Advogados, R.L.

TRABALHO IGUAL, SALÁRIO IGUAL?
O princípio enraizado de “trabalho
igual, salário igual” emana do princípio
constitucionalmente consagrado da igualdade,
e signiﬁca que o empregador deve pagar
a mesma retribuição aos trabalhadores
que exerçam funções idênticas, sem
discriminações infundadas.
Porém a aplicação do versado postulado
não
se
demonstra
tão
linear
quanto isso, devendo o mesmo ser
interpretado com cautela e considerando
o circunstancialismo de cada caso em
concreto, podendo dessa forma sofrer
algumas limitações no seu âmbito.
A aplicação do princípio trabalho igual,
salário igual, consagrado no artigo 13º
e concretizado no 59.º n.º 1, al. a),
da Constituição da República Portuguesa
(CRP), bem como no art. 270.º do Código de
Trabalho, pressupõe que sejam tidas em
consideração a quantidade (duração
e intensidade da prestação laboral),
natureza (diﬁculdade, grau de penosidade
ou perigosidade) e qualidade do trabalho
(exigências técnicas, prática e capacidade
do trabalhador), signiﬁcando assim, que
será admitida e plenamente justiﬁcada, a
atribuição, pela entidade empregadora, de
salários diferentes a trabalhadores da
mesma categoria proﬁssional, desde que
existam diferenças na efetiva prestação
de trabalho, em razão de um ou mais
dos mencionados fatores. Fatores esses
que se devem pautar pela objetividade,
deixando compreensivelmente de lado,
toda e qualquer discriminação negativa
ao trabalhador. Nesses termos só existirá
violação do princípio, quando essa diferenciação

salarial tem por base critérios meramente subjetivos e supérﬂuos, sem qualquer implicação
com a organização em si, e apenas conotados com as qualidades / características intrínsecas
dos trabalhadores, como por exemplo, em função do sexo ou da raça.
O mesmo não sucederá quando se tiverem por base fatores relevantes para a organização e
sua laboração, exemplos disso serão a antiguidade, o nível de produtividade ou a própria
qualidade do trabalho efetuado. Fatores que exigem que se faça uma distinção positiva, que
acrescentam benefício à empresa e demonstram que aqueles trabalhadores em concreto, e de
forma objetiva, se diferenciam dos seus pares. Há-que ter assim em consideração o respeito
pelo princípio da igualdade, já referido, e que se refere a uma igualdade material, e não
meramente formal. Esse princípio concretiza-se na proscrição do arbítrio e discriminação,
devendo assim tratar-se por igual o que é essencialmente igual, e desigual o que é desigual!
Só nesses termos será admitida a diferenciação salarial, sendo possível obter a tal justiça
material, que surge como pedra angular do nosso ordenamento jurídico.
Será ainda de salientar, que caso o trabalhador que se sinta alvo de discriminação ao nível
salarial, terá, nos termos do artigo 23º, nº 5 do Código do Trabalho, de fundamentar a sua
situação comparativamente com os restantes trabalhadores na mesma condição. Contudo, o
trabalhador não terá de alegar nem demonstrar factos relativos à natureza, qualidade e
quantidade das prestações laborais em confrontação com os colegas, pois provados os factos
que integram o invocado fundamento, atuará a presunção de que a diferença salarial a ele se
deve, invertendo-se, apenas, quanto ao nexo causal presumido, o ónus da prova.
Em suma, o empregador poderá promover legitimamente uma diferenciação salarial entre os seus
trabalhadores, ainda que estes pertençam à mesma categoria proﬁssional, efetuando trabalho
semelhante, se aplicar critérios objetivos, ainda que, com conta, peso, e medida, tal como supra se
explicitou, que sustentem de forma equitativa tal pagamento desigual. Nesses termos, não existirá
qualquer violação dos direitos dos trabalhadores que legitime retaliação por parte destes.
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INSÓLITOS
JÁ VEM SENDO RECORRENTE NESTA RUBRICA A EXISTÊNCIA DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS
NO MÍNIMO ORIGINAIS, ORA VEJAMOS DESTA FEITA NA CCT DA AECOPS:
FINGIDOR
Qual será a descrição de funções? Uma pessoa que ﬁnge trabalhar? Certamante que em todas
as organizações seria possível atribuir esta categoria, mas na realidade, o Fingidor
“ é o trabalhador que, exclusiva ou predominantemente, imita com tintas madeira ou pedra.”
VIBRADORISTA
Palavras para quê? Deixemos à imaginação de cada um…
Na realidade “é o trabalhador que predominantemente homogeneíza e compacta massas de
betão fresco incorporado em elementos constituintes de obras públicas, transmitindo
vibrações ao material por meio de dispositivos mecânicos que maneja. Quando não haja
trabalho da sua especialidade, pode auxiliar outros oﬁciais.”
Mas além de categorias com um nome pouco usual, há proﬁssões em si mesmas caricatas e
há mesmo quem se tenha dedicado a recolher e fotografar algumas das mais estranhas do
mundo, entre as quais apanhador de bolas de golfe, reparador de monumentos… (fotograﬁas
de Nancy Rica Schiff do livro ODD JOBS publicado por Ten Speed Press 2002).

REPARADOR DE MANUMENTOS

APANHADOR DE BOLAS GOLFE

LIMPADOR DE DINOSSAUROS

Convidamo-lo a ver a seleção de fotograﬁas em: http://mundolouco.net/as-proﬁssoes-mais-estranhas-do-mundo/

PLATAFORMA SIGO
As peripécias na utilização das plataformas oﬁciais já são um mote antigo para os nossos
insólitos e esta não é exceção…
Na plataforma SIGO inerente ao registo da formação proﬁssional, ao registar o nome da
trabalhadora Ernestina a plataforma assume como erro e dá mesmo opções de correção
automática, nomeadamente…. Intestina!
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CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS

DESFRUTAR
Elsa Narciso | Ana Lopes
UM LIVRO - OS SISTEMAS DE RECOMPENSAS
Ideal para gestores e estudiosos da Área.
Escrito por Pedro Bettencourt da Câmara, este livro combina a parte teórica com uma
componente mais prática, demonstrando como se podem atingir os objetivos propostos nas
organizações.
O autor, licenciado em Direito, conta com uma vasta experiência como Gestor de Recursos
Humanos, tendo uma consolidada carreira como Consultor em Gestão Estratégica de
Recursos Humanos.
Esta obra é um instrumento importante para gestores, académicos e estudantes, pois tem
por base a realidade das empresas portuguesas, disponibilizando um conjunto de
ferramentas de Gestão, e abordando a problemática das recompensas e remunerações no
contexto empresarial.
Fica a nossa sugestão sobre um livro que está intimamente ligado ao tema desta edição.

L’AND Vineyards
ALOJAMENTO
10 % DESCONTO

em reservas diretas com hotel
(266 242 400)
ou reservas@l-and.com
UM FIM-DE-SEMANA
Sugerimos o Alentejo, lugar de História com um vasto património, diversiﬁcada
cultura e rico gastronomicamente. Todos estes fatores dão ao Alentejo uma
identidade e autenticidade inigualáveis. Seguimos para Montemor-o-Novo, mais
concretamente para o L’AND Vineyards, um Wine Resort inserido numa numa
paisagem única deﬁnida pela vinha e por um grande lago.
Dispõe apenas de 22 Suítes, sendo que 10 são Sky Suites (possibilitam a abertura
integral do teto do quarto), permitindo observar o céu. Num ambiente que
combina materiais como a Madeira e a Pedra Natural, somos envolvidos numa
atmosfera de tranquilidade e conforto. Ideal para um rejuvenescedor programa a
dois e que quebre a rotina do quotidiano.
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SPA
20% DESCONTO

em tratamentos de SPA
Condições válidas
até 31 de Maio 2017
(exceto épocas festivas, Natal,
ﬁm de ano, e Páscoa)

UM PROGRAMA
MAAT - MUSEU ARTE ARQUITETURA TECNOLOGIA
Inaugurado a 05 de Outubro de 2016, o novo Museu da cidade
de Lisboa, torna-se uma obra arquitetónica, considerada por
muitos como espetacular. Situado na margem norte do Rio Tejo,
num espaço cedido pela Fundação EDP, está a par com a antiga
central elétrica do Séc. XX, tendo conseguido fundir o
património, a identidade e a coleção da Fundação EDP. Esta foi
uma obra desenvolvida pela Arquiteta britânica Amanda Levete,
fazendo do MAAT um Museu muito completo, que proporciona
uma grande multiplicidade cultural e disciplinar. Atualmente,
têm 4 exposições das quais podemos referir a grande mostra The
World of Charles and Ray Eames, emblemáticos designers do
Séc. XX e a 4ª trienal de Arquitetura de Lisboa.

Até Março de 2017, terá entrada gratuita no edifício e o acesso a
todas as exposições terá o valor de €5,00 por pessoa, exceto no
1º Domingo de cada mês, onde as entradas são todas gratuitas.

Deste modo, torna-se uma visita de caráter obrigatório para toda
a família e mais um cartão-de-visita da cidade de Lisboa.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
ONDE - Avenida de Brasília, 1300-598 Belém | Lisboa
HORÁRIO
Aberto de quarta-feira a segunda-feira das 12h00 às 20h00.
Encerrado à terça-feira e nos dias 25 de dezembro,
1 de janeiro e 1 de maio.
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ORGANISER
2º SEMESTRE DE 2016:
Lei n.º 28/2016, de 23 de Agosto • DESTAQUES:
1) ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO:
• A empresa de trabalho temporário e o utilizador de trabalho
temporário, bem como os respetivos gerentes, administradores ou
diretores, assim como as sociedades que com a empresa de
trabalho temporário ou com o utilizador se encontrem em relação
de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são
subsidiariamente responsáveis pelos créditos do trabalhador e
pelos encargos sociais correspondentes, assim como pelo
pagamento das respetivas coimas.
• O contratante e o dono da obra, empresa ou exploração agrícola,
bem como os respetivos gerentes, administradores ou diretores,
assim como as sociedades que com o contratante, dono da obra,
empresa ou exploração agrícola se encontrem em relação de
participações recíprocas, de domínio ou de grupo, são
solidariamente responsáveis pelo cumprimento das disposições
legais e por eventuais violações cometidas pelo subcontratante que
executa todo ou parte do contrato nas instalações daquele ou sob
responsabilidade do mesmo, assim como pelo pagamento das
respetivas coimas.
2) ALTERAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
• O dono da obra, empresa ou exploração agrícola e a empresa
utilizadora ou adjudicatária de obra ou serviço, bem como os
respetivos gerentes, administradores ou diretores, assim como as
sociedades que com o dono da obra, empresa ou exploração
agrícola, empresa utilizadora ou adjudicatária de obra ou serviço se
encontrem em relação de participações recíprocas, de domínio ou
de grupo, são solidariamente responsáveis pelas violações das
disposições legais relativas à segurança e saúde dos trabalhadores
temporários, dos que lhe forem cedidos ocasionalmente ou dos
trabalhadores ao serviço de empresas prestadoras de serviços,
cometidas durante o exercício da atividade nas suas instalações,
assim como pelo pagamento das respetivas coimas.

HOSPITALIZAÇÃO PRIVADA/ CUIDADOS DE SAÚDE
• Alteração salarial - CCT entre APHP e SEP
(BTE Nº 23 de 22/06/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre APHP e SEP
(BTE Nº 25 de 08/07/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre APHP e FESAHT
(BTE Nº 30 de 16/08/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT de retiﬁcação entre APHP e FESAHT
(BTE Nº 34 de 15/09/2016)

• Nova contratação coletiva - CCT entre a FNS e a FETESE
(BTE Nº 29 de 08/08/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre FNS (Prestadores de Cuidados
de Saúde) e FESETE (BTE Nº 36 de 29/09/2016)
HOTELARIA E RESTAURAÇÃO
• Alteração salarial - CCT entre AHRESP e FESAHT
(BTE Nº 21 de 08/06/2016)

• Alteração salarial - CCT entre AHRESP e SITESE
(BTE Nº 29 de 08/08/2016)

• Alteração salarial - CCT entre AICC e a FESAHT
(BTE Nº 29 de 08/08/2016)

• Alteração Salarial - CCT entre a AHRESP e SITESE
(BTE Nº 29 de 08/08/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre AHRESP e SITESE
(BTE Nº 38 de 15/10/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre AHRESP e FESAHT
(BTE Nº 30 de 16/08/2016)

IMPRENSA
• Alteração Salarial - CCT entre APIMPRENSA e FETESE
(BTE Nº 29 de 08/08/2016)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR
• Alteração salarial - CCT entre AIBA e COFESINT
(BTE Nº 21 de 08/06/2016)

• Alteração salarial - CCT entre a ANCIPA e a FESAHT
(BTE nº 39 de 22/10/2016)

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
• Alteração salarial - CCT entre APIFARMA e COFESINT
(BTE Nº 21 de 08/06/2016)

• Alteração salarial - CCT entre APIFARMA

CONTRATAÇÕES COLETIVAS

ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS / EMPRESARIAIS
• Alteração salarial - CCT entre ACISDP e FETESE
(BTE Nº 23 de 22/06/2016)

• Alteração salarial - CCT entre ACRAL e CESP
(BTE Nº 25 de 08/07/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre AEVC e CESP
(BTE nº 43 de 22/11/2016)

• Alteração salarial - CCT entre a Associação do Comércio de Setúbal
e o CESP (BTE Nº 28 de 29/07/2016)
• Alteração Salarial - CCT entre AEVC e CESP
(BTE Nº 34 de 15/09/2016)

(BTE Nº 21 de 08/06/2016)

e FIEQUIMETAL

• Alteração salarial - CCT entre APIFARMA e SITESE
(BTE Nº 29 de 08/08/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre ANCIPA E FESAHT
(BTE nº 41 de 08/11/2016)

INDÚSTRIA PAPEL
• Alteração salarial - CCT entre FAPEL e COFESINT
(BTE Nº 22 de 15/06/2016) e FETESE (BTE 22 de 15/06/2016)
LACTICÍNIOS
• Alteração salarial - CCT entre a ANIL e COFESINT
(BTE Nº 25 de 08/07/2016)

• Alteração Salarial - CCT entre ANIL e FESETE
(BTE Nº 25 de 08/07/2016)

CERÂMICA
• Alteração Salarial - CCT entre AIM e Sin.Ind. Trab. Setor Emp. Da
Cerâmica, Cimentos e do Vidro (BTE Nº 33 de 08/09/2016)

• Revisão Global - CCT entre ANIL e FESAHT

CONSTRUÇÃO
• Revisão global - CCT entre AECOPS e FETESE

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre LATICOOP e SETAA

(BTE Nº 30 de 16/08/2016)

CORTIÇA
• Alteração Salarial - CCT entre APCOR e SINDCES/UGT
(BTE Nº 33 de 08/09/2016)

• Alteração Salarial - CCT entre APCOR e FEVICCOM
(BTE Nº 34 de 15/09/2016)
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(BTE Nº 24 de 29/06/2016)

• Revisão global - CCT entre LACTICOOP e SETAA
(BTE Nº 35 de 22/09/2016)
(BTE nº 43 de 22/11/2016)

• Revisão global - CCT entre LACTICOOP e SINDCES/UGT
(BTE Nº 36 de 29/09/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre LATICOOP e SINDCES/UGT
(BTE nº 43 de 22/11/2016)

MERCHANDISING
• Alteração Salarial - CCT entre ANESM e SITESE
(BTE Nº 23 de 22/06/2016)

PRODUTOS QUÍMICOS
• Alteração salarial - CCT entre GROQUIFAR e COFESINT

CAMPANHAS ACT

(BTE Nº 26 de 15/07/2016)

• Segurança e saúde para os trabalhadores
temporários.

• Alteração salarial - CCT entre GROQUIFAR e FEPCES
(BTE Nº 27 de 22/07/2016)

• Alteração salarial - CCT entre GROQUIFAR e SITESE
(BTE Nº 27 de 22/07/2016)

• Campanha Ibérica de prevenção de acidentes
de trabalho.

SETOR METALÚRGICO
• Alteração salarial – CCT entre a AIMMAP e a SIMA
(BTE Nº 38 de 15/10/2016)

• Alteração salarial - CCT entre AIMMAP e SINDEL

• Crescer em segurança – mantém-se

• Nova Contratação Coletiva - CCT entre a FENAME e a SITESE
(BTE Nº 36 de 29/09/2016) – Substitui a CCT revogada entre a FENAME
e FETESE

• Apoio aos técnicos de segurança no trabalho
e ambiente na implementação do REACH
pelos utilizadores a jusante.

(BTE Nº 21 de 08/06/2016)

SOLIDARIEDADE
• Revisão global - CCT entre CNIS e FNE (BTE Nº 25 de 08/07/2016)
TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO
• Revisão global - CCT entre ANTROP e Sindicato Nacional dos
Motoristas (BTE Nº 24 de 29/06/2016)
• Revisão global - CCT entre ANTROP e STTAMP
(BTE Nº 25 de 08/07/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre a ANTROP e STTAMP
(BTE Nº 38 de 15/10/2016)

• Níveis de Qualiﬁcação - CCT entre ANTROP e SITRA
(BTE Nº 25 de 08/07/2016)

• Alteração Salarial - CCT entre APED e a FEPCES
(BTE Nº 30 de 16/08/2016)

• Alteração salarial - CCT entre APED e FEPCES
(BTE Nº 25 de 08/07/2016)

• Alteração salarial - CCT entre a ANCIA e a FETESE
(BTE nº 37 de 08/10/2016)

VESTUÁRIO, CONFEÇÃO E MODA E INDÚSTRIA DO CALÇADO
• Alteração Salarial - CCT entre ANIVEC/APIV e COFESINT
(BTE Nº 28 de 29/07/2016)

• Alteração Salarial - CCT entre ANIVEC/APIV e FETESE
(BTE Nº 28 de 29/07/2016)

• Alteração Salarial - CCT entre APICCAPS e a FESETE
(BTE Nº 30 de 16/08/2016)

• Revisão global - CCT entre APICCAPS e COFESINT
•

(BTE Nº 31 de 22/08/2016)
Novo Acordo de Adesão - APICCAPS e SIMA aderem ao APICCAPS e FETESE
(BTE nº 42 de 15/11/2016)

PORTARIA DE EXTENSÃO:
• Entre a AANP e o SIMAMEVIP (BTE Nº 39 de 22/10/2016)
• Entre Associação de Comerciantes de Carnes Concelhos de Lisboa e
o Sindicato dos trabalhadores da Industria e Comércio de Carnes do
Sul (BTE Nº 37 de 08/10/2016)
• Entre a ANCIPA e o FETESE (BTE Nº 42 de 15/11/2016)
• Entre ANIL e a FESAHT (BTE Nº 37 de 08/10/2016)
• Entre a APEC e o SITESE (Portaria n.º 237/2016 de 30 de Agosto)
• Entre a APECA e SinCESAGHT (BTE Nº 17 de 08/05/2016)
• Entre a APFS e FETESE (BTE Nº 17 de 08/05/2016)
• Entre a APHP e a FESAHT (BTE Nº 39 de 22/10/2016)
• Entre a GROQUIFAR, COFESINT e a SITESE
(BTE Nº 39 de 22/10/2016)
• Entre a ITA e a FESAHT (BTE Nº 39 de 22/10/2016)

ATENÇÃO:
MEDIDA ESTÍMULO EMPREGO:

• Apesar de a Medida não ter sido (ainda) revogada,
não é possível submeter candidaturas desde 25 de julho
de 2016. Prevê-se a revogação da Medida de Apoio,
ou pelo menos, signiﬁcativas alterações à mesma.

!

ESTEJA ATENTO
ÀS NOSSAS
CIRCULARES

NÃO ESQUECER:
• FORMAÇÃO - Assegurar 35 horas/ano a pelo menos 10%
quadro de pessoal. O nosso serviço de Gestão da formação
proﬁssional ajuda as organizações a fazer esse
planeamento e formalizar todas as obrigações
relacionadas com a formação.
• ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE IRS AOS COLABORADORES
- Apesar da informação relevante para efeito de IRS
já estar centralizada no sistema informático
da Administração Tributária, mantém-se a obrigação
do empregador entregar, em papel, a cada funcionário,
a Declaração de IRS até ao dia 20 de Janeiro.
• MAPA DE FÉRIAS: deve ser aﬁxado entre o dia 15 de Abril
e manter-se aﬁxado, pelo menos, até 31 de Outubro. Assim,
para que até essa data o mapa esteja fechado,
aconselhamos que façam previamente a recolha dos dias
de férias pretendidos pelos colaboradores.
• MAJORAÇÃO DE FÉRIAS: relembramos que o Código
do Trabalho deixou de prever a majoração de dias de férias
consoante a assiduidade do trabalhador. No entanto,
algumas contratações coletivas mantêm esta regra.
Não hesite em contactar-nos.

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
À SEGURANÇA SOCIAL:

• Poderá deixar de existir. Em vez do empregador ﬁcar
isento do pagamento de contribuições durante 3 anos
caso contrate pessoas em situação de 1º emprego,
ou desempregados de longa duração, passará a pagar 50%.
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FINANCERTUS
José Manuel Inácio | DIRETOR GERAL

REMUNERAÇÕES OU COMPENSAÇÕES
Falar de recursos humanos nem sempre é fácil devido à controvérsia do tema, logo avaliar
remunerações e possíveis compensações também. Deve-se falar no assunto, o que é raro na
maioria das empresas, já que o trabalhador em regra é visto isoladamente e como um custo,
devendo este gerar determinado proveito e com o qual se pretende o mínimo de vínculo.
Reconheço ser difícil em muitas empresas incutir espírito de equipa, boa relação
interpessoal e grau de satisfação elevado em resultado de muitos fatores, a começar pela
atividade e posicionamento no mercado em que opera.
Outras, felizmente, adotam posturas de incentivo aos seus funcionários, procurando criar
laços fortes de colaboração e ﬁdelização, integrando-os nas estruturas como sua parte
integrante e evidenciando importância.
É nesta estratégia de RH que se deverá apostar, num mercado cada vez mais competitivo,
especialização e dedicação são palavras-chave para o sucesso.
Resulta, desta forma, uma aposta clara no trabalhador: além do pagamento mensal do seu
contributo à empresa (remuneração) em troca da prestação dos seus conhecimentos
técnicos e proﬁssionais, se possa reconhecer o alcance de resultados extraordinários que
contribuíram para o crescimento da mesma (compensações).
Várias formas se colocam para o efeito, e dependerá de cada gestor de RH avaliar a sua
possível implementação ajustada não só à empresa mas, sobretudo, aos elementos que a
integram, numa visão mais alargada da estratégia adotada já com rumo ao futuro.
As remunerações deverão ser compatíveis com o grau de desempenho efetuado, com as
variáveis a constituírem um desaﬁo e incentivo a um melhor resultado global.
Por outro lado, outros benefícios complementares que se possam estabelecer no exercício
das funções, tais como seguros de vida, prémios, alimentação e transportes, lazer, atividades
sociais, ﬂexibilização horária, dias adicionais de férias, apoios à educação, formação, saúde,
etc, são fatores de grande valorização pelos funcionários.
Deverá existir ainda, uma visão atenta e preocupada com trabalhador, não somente enquanto
elemento da empresa, mas também como pessoa, membro de agregado familiar e da
comunidade que o envolve, avaliando o seu "Work-Life-Balance", o que certamente aumentará a
sua motivação e o seu grau de satisfação, resultando numa identiﬁcação plena com a empresa.
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Só através de compensações (por vezes um
simples reconhecimento e/ou obrigado), e do
estabelecimento de uma cultura empresarial com
grande valor humano visando o bom ambiente
laboral e o entusiasmo pelo trabalho se
conseguem elementos motivados e felizes,
empenhados em dar o seu melhor para o objetivo
comum "o crescimento da empresa".

J M Inácio | Financertus, Lda.

IDRYL
Cristiana Lopes | Consultora Idryl

PRODUTIVIDADE NAS EMPRESAS
Num mundo imprevisível,
e cada vez mais exigente,
é importante saber mudar.

POR CONSEGUINTE, O SISTEMA DA PRODUTIVIDADE DEVE ABRANGER
OS SEGUINTES OBJETIVOS:
Criar um sistema que responda às necessidades deﬁnidas pela organização;

Uma das maiores riquezas das empresas,
não é o conhecimento do que fazem nos
dias de hoje, mas sim a sua habilidade em
aprender a fazer coisas novas e de
aperfeiçoar os seus processos de forma a
melhorar a produtividade e a qualidade
técnica.
A produtividade signiﬁca capacidade de
produzir num determinado tempo o
máximo de produtos ou serviços. É a relação
entre a qualidade de bens e serviços
produzidos e a quantidade de recursos
utilizados.
A ideia de obter um elevado rendimento no
trabalho não é algo novo, contudo não se
deve confundir produtividade com
rentabilidade. Existem aspetos e fatores
externos que afetam diretamente a
rentabilidade dos pontos de venda
comerciais, logísticos, estruturais, entre
outros, e sobre os quais o processo de
produtividade não pode atuar diretamente,
já que está fora do âmbito e alcance
operacional da atividade desenvolvida no
ponto de venda.
Para conseguir maior produtividade,
é importante ter preocupação com
o ambiente de trabalho, demonstrar respeito
pelos direitos e obrigações dos funcionários,
incentivando-os a conﬁar nas suas
capacidades melhorando a sua autoestima.

Um sistema ágil e maneável para todos os funcionários;
Deve ser facilmente integrável com os atuais sistemas existentes na organização;
Deve contemplar a possível escalabilidade a outros negócios da organização que
pretendam aplicar políticas de dimensionamento e produtividade.

RECURSOS

PROCESSOS

PRODUTO

PRODUTIVIDADE

É de salientar que todas as empresas/ organizações dispõem de um processo produtivo que
segue a seguinte lógica: o consumo de recursos e a sua transformação, através de processos
em produtos ou serviços, em que, a produtividade requer tanto eﬁciência como eﬁcácia.
Devido à importância assumida pelos sistemas de informação, os conceitos de eﬁciência
e eﬁcácia tornaram-se requisitos indispensáveis.
As empresas podem aumentar de forma signiﬁca o volume de dados armazenados, bem como
a produtividade dos seus sistemas de informação.
Investir em sistemas de informação permite mostrar métricas de produtividade, trazer-lhe
vantagens na melhoria da qualidade de informação, poupanças de tempo e redução de erros
e desta forma potenciar signiﬁcativamente o aumento da produtividade.

Praça Conde de Agrolongo, 74 - 3º Dto Frente | 4700-312 Braga - Portugal
T: +351 253 094 401 | geral@idryl.com | www.idryl.pt
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PEDRO CUSTÓDIO | SEGUROS
INVESTIMENTO ZURICH

Para quem procura
POUPAR E INVESTIR
ao mesmo tempo.
INVESTIMENTO ZURICH é um produto direcionado para a captação de investimento que se caracteriza por
uma conta poupança com vantagens signiﬁcativas de rentabilidade, disponibilidade e enquadramento ﬁscal.
Com um prémio único, é possível efetuar reforços a qualquer momento.
PORQUÊ ESCOLHER A ZURICH?

VANTAGENS
• Garantia de uma taxa de rentabilidade mínima para o
período contratado, à qual acresce participação nos
resultados.
• A conta poupança pode ser levantada em qualquer
momento sem prejuízo da garantia de rentabilidade.

A Zurich está presente em Portugal desde 1918 e conta com mais
de 800 pontos de contacto em todo o país. O patamar já alcançado
projeta a Zurich para um lugar de grande destaque no panorama da
atividade seguradora nacional, permitindo, simultaneamente,
fazer sobressair os traços e as características de uma cultura e de
um posicionamento que se pretendem diferenciadores.

ESTABILIDADE FINANCEIRA
• Enquadramento ﬁscal dos seguros de vida cujo imposto
sobre o rendimento é muito mais favorável.

A Zurich é um segurador de nível global, dos mais sólidos e
estáveis ﬁnanceiramente, fruto de uma estratégia de investimento
e gestão de risco sustentada e orientada para o Cliente.

A TAXA GARANTIDA PARA 2016

1,00%.

MÉDIA DE RENTABILIDADE LÍQUIDA 2011/2015

3,36%

EXPERIÊNCIA E TRADIÇÃO
Temos um forte conhecimento do mercado, o que nos permite
estar próximo dos nossos Clientes e desenvolver uma oferta
adequada às necessidades de cada atividade.
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Abordámos brevemente a forma como os sistemas de recompensas podem ser
ajustados a cada geração. No entanto, existem outros desaﬁos à gestão de
diferentes gerações nos locais de trabalho.

Na próxima edição vamos reﬂetir sobre:
> Quais os objetivos de carreira de cada geração?
> O que “prende” cada geração na empresa?
> O que esperam da liderança?
> Qual a melhor forma de comunicar?
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Sendo Cliente da Humangext, pode aproveitar as nossas campanhas, criadas para este
efeito, incluem em média um desconto de 15% em Serviços e Soluções, a saber:

Pedidos para: comercial@r-consulting.pt ou Fax +351 219 362 755, só tem que indicar o nome
da empresa, os seus contactos e o número da Revista Humangext.

HUMANGEXT - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, SA
SEDE: AVENIDA 1º DE MAIO, 4 - 3º ANDAR • 2500-081 CALDAS DA RAINHA • T. +351 262 889 150 • F. +351 262 889 159
V. N. FAMALICÃO: RUA MANUEL PINTO DE SOUSA 146 • 4760-155 VILA NOVA DE FAMALICÃO • T. +351 252 314 582
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