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PRÉMIOS HUMAN 
RESOURCES: OS MELHORES 
EM GESTÃO DE PESSOAS 
Foimigoomiffmtiogimmosmâ 
As "Empresas Mais" e os melhores profissionais foram reconhecidos pela Human Resources, 
perante uma plateia de 400 pessoas, que se reuniu no novíssimo espaço O Clube, 
em Monsanto, para o maior evento de networking no mundo da Gestão de Pessoas. 
POR Ana Leonor Martins FOTOS Cristina Carvalho e Nuno Carrancho 
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G 

PRÉMIOS 

2019 
Human 
Resources 
Portugal no universo das empre-

sas, a Delta Cafés foi 
a grande vencedora, 
tendo arrecadado o 
galardão de "Melhor 

Empresa". No que respeita aos pro-
fissionais, Joana Queiroz Ribeiro, di-
rectora de Pessoas e Organização da 
Fidelidade, voltou a ser eleita como a 
"Melhor Gestora de Pessoas", havendo 
também "renovação de título" no que 
respeita ao "Melhor CEO", com António 
Mexia, presidente executivo da EDP, 
a ser distinguido pela oitava vez. O pré-
mio "Personalidade do Ano" foi atri-
buído, este ano, a José Miguel Leo-
nardo, chief executive officer (CEO) da 
Randstad Portugal. 

No total, foram 27 as distinções 
atribuídas - 24 empresas, mais os três 
prémios individuais - na oitava edição 
dos Prémios Human Resources, que 
se realizou no passado dia 9 de Maio, 
estreando um novo conceito e alar-
gando o evento a toda a comunidade 
ligada à Gestão de Pessoas, e não só. 
No discurso de boas-vindas, Ricardo 
Florêncio, CEO do Multipublicações 
Media Group, destacou: «Mais uma vez, 
a Human Resources está a premiar as 
empresas e profissionais que mais se 
destacaram na área de Gestão de Pes-
soas. Num mundo em que cada vez mais 
se ouve que as pessoas é que fazem a 
diferença, em que há uma guerra pelo 
talento, escassez de mão-de-obra, em 
que a Gestão de Pessoas é uma área es-
tratégica e fulcral para o sucesso das 
empresas, e em que o Employer Bran-
ding entrou definitivamente no léxico 
empresarial, é da mais elementar jus-
tiça que se premeiem as organizações, 
empresas e pessoas que mais e melhor 
trabalharam nesta vertente.» 

De relembrar que os vencedores 
resultam directamente da escolha 
dos leitores da Human Resources e 
dos colaboradores das empresas, os 
seus mais importantes stakeholders. 
A edição deste ano contou com 25142 
votantes (um novo record), sendo que 

OS VEriCEDORES 

O MELHOR PRESIDENTE/CEO 

-> António Mexia 

Presidente executivo da EDP 

O MELHOR DIRECTOR/A DE GESTÃO 

DE PESSOAS/RECURSOS HUMANOS 

-> Joana Queiroz Ribeiro 

Directora de Pessoas e 

Organização da Fidelidade 

O PERSONALIDADE DO ANO 

-> José Miguel Leonardo 
CEO da Randstad Portugal 

O MELHOR EMPRESA 

-> Grupo Nabeiro - Delta Cafés 

O ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
- ISEG 

O GESTÃO DE TALENTOS 

4  Sonae MC 

O GESTÃO DE SENIORES, 

ENVELHECIMENTO ACTIVO E 

PREPARAÇÃO PARA A REFORMA 

CGD 

O ESPÍRITO DE EQUIPA 

-> Grupo Nabeiro - Delta Cafés 

O COMUNICAÇÃO INTERNA 

-> EDP 

O DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

-> C•11-

 

O EQUILÍBRIO EMPRESA/FAMÍLIA 

-> Siemens Portugal 

O INOVAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS 

-> Novabase 

O RESPONSABILIDADE SOCIAL 

-> Fidelidade 

a lista de pré-nomeados foi apurada 
pelo Conselho Editorial e redacção da 
revista, com base em estudos publicados 
e nas boas práticas que as empresas e 
profissionais desenvolveram ao longo 
do ano anterior (2018), e, desse con-
junto alargado de empresas e pessoas, 
o Conselho Editorial escolheu os oito 
finalistas em cada categoria. 

O  RESPONSABILIDADE  SOCIAL - PME 

-> Jaba Recordati 

O EMPLOYER BRANDING 

-> TAP Air Portugal 

O PROMOÇÃO  DE SAÚDE, 

BEM-ESTAR E FELICIDADE 

-> L'Oréal Portugal 

O MOBILIDADE 

-> Microsoft Portugal 

O EMPRESA PÚBLICA E SPE 

4  SCML 

O EVENTOS INTERNOS 

-> EDP 

O TECNOLOGIA 

4 Deloitte Portugal 

O MERITOCRACIA 

4 Sonae MC 

O ACADEMIAS 

4 Galp 

O PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

 

FORMAÇÃO 

Cegoc 

O PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

RECRUTAMENTO E SELECÇÃO 

-> Randstad Portugal 

O PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

 

CONSULTORIA 

-> Accenture Portugal 

O PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - GLOBAL 

-> Randstad Portugal 

O PRESTAÇAO DE SERVIÇOS -

 

PORTUGUESA 

-> OutSystems 

Nas categorias de Prestação de Ser-
viços, foram também chamados a votar os 
profissionais que integram o Barómetro 
Human Resources, com as suas escolhas 
a influenciar os resultados em 50%. Nesse 
âmbito, houve outra novidade, criando-
-se três novas categorias de Prestação 
de Serviços: Formação, Recrutamento e 
Selecção. Este ano acrescentou-se ainda 
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PRÉMIOS 

2019 
Human 
Resources 
Portugal 

DIRECTOR (A) DE CEO PERSONALIDADE GESTÃO DE PESSOAS/ DO ANO RECURSOS HUMANOS ANTÓNIO MEXIA 

JOSÉ MIGUEL LEONARDO JOANA QUEIROZ RIBEIRO RANDSTAD 
[ IDLLIDADL 

EDP 
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ESTABELECIMENTO 
DE ENSINO 

LISBON 
SCHOOL OF 
ECONOMICS 
MANAGEMENT 

GESTÃO DE SENIORES, 
GESTÃO ENVELHECIMENTO ACTIVO E 

DE TALENTOS PREPARAÇÃO PARA A REFORMA 

MC 

ESPÍRITO COMUNICAÇÃO DIVERSIDADE 
DE EQUIPA INTERNA E INCLUSÃO 

DELTA edp 
ctt 

EQUILÍBRIO INOVAÇÃO EM GESTÃO 
EMPRESA / FAMÍLIA DE PESSOAS RESPONSABILIDADE SOCIAL 

SIEMENS NOVABASE 

 

FIDEL1)ADE 
5,,L51. 03 IA" 

RESPONSABILIDADE PROMOÇÃO DE SAÚDE, 
SOCIAL PME EMPLOYER BRANDING BEM-ESTAR E FELICIDADE 

JABA RECORDATI 

MOBILIDADE 

[_ NE  Microsoft _] 

TECNOLOGIA 

Deloitte 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FORMAÇÃO 

cegos 

Fi  AIR PORTUGAL 

A STAP ALLIANCE MEMBER 

EMPRESA PÚBLICA 
E SPE 

SANTA CASA 
Misericórdid de Lishon 

MERITOCRACIA 

MC 

[ randstad 

LOR EAL 
PORTUGAL 

EVENTOS INTERNOS 

edp 

ACADEMIAS 

gaip 

> 
accenture 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CONSULTORIA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PORTUGUESA GLOBAL MELHOR EMPRESA 

outsystems randstad DELTA 
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transformação na empresa que lidera, 
apostando na inovação e nas pessoas, 
acreditando que o futuro do mundo 
do trabalho terá sempre o elemento 
humano como elemento principal, e 
que a tecnologia será uma ferramenta 
potenciadora dessa transformação.» 

A entrega de prémios contou com 
o humorista Miguel Lambertini na 
condução da cerimónia, que foi trans-
mitida em directo no site da Human 
Resources, no Facebook e LinkedIn. Os 
prémios foram entregues pelos quatro 
vencedores dos anos anteriores da cate-
goria de melhor director/a de Recursos 
Humanos: Catarina Horta, directora de 
Capital Humano do Novo Banco; Joana 
Queiroz Ribeiro, directora de Pessoas 
e Organização da Fidelidade; Maria 

João Martins, managing partner da 
My Change; e Pedro Ramos, director 
de Recursos Humanos da TAP Air Por-
tugal; e por Ricardo Florêncio, CEO do 
Multipublicações Media Group; e Ana 
Leonor Martins, directora de redacção 
da Human Resources. 

Estreando em 2019 um novo concei-
to, a festa começou antes da entrega de 
prémios, e prolongou-se até bem depois, 
contando com a animação do DJ Deelight 
e a activação de várias marcas: Beyra, 
Delta Cafés, Eventista, Fábrica da Nata, 
InPressionante, Mikka, NextReality, 
Saídos da Casca, Super Bock Group e 
The Browers Company. O evento teve 
ainda o apoio de: Eurologistix, Hospe-
deiras de Portugal, Neurónio Criativo, 
O Clube, Ticket Serviços e UpSide Up. ■ 

A Delta Cafés, nas empresas, e António 
Mexia, Joana Queiroz Ribeiro e José 
Miguel Leonardo foram os grandes 
vencedores dos Prémios Human Resources. 
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Ricardo Florêncio 
CEO do Multipublicações Media Group 

outra categoria: Employer Branding, 
pela relevância que tem vindo a assumir 
nas empresas, num contexto de cada 
vez maior competitividade pelo talento. 

O único prémio que não resulta da 
escolha do público, sendo exclusivamente 
da responsabilidade da equipa editoral 
da Human Resources, é o de Persona-
lidade do Ano. Na cerimónia, Ricardo 
Florêncio explicou a escolha de José 
Miguel Leonardo. «É uma personalidade 
que, ao longo dos últimos anos, se tem 
distinguido pelos desafios, pelos resulta-
dos, e pela preocupação constante com 
as pessoas. Sem experiência no sector, 
veio ocupar o lugar de CEO da empresa 
número um em Portugal na sua área de 
actuação, sempre acreditando que são as 
pessoas que fazem a diferença. Assumiu 
essa responsabilidade, contrariando, 
muitas vezes, a imagem do sector, e va-
lorizando a área de Recursos Humanos, 
focando-se no talentos e não nos vínculos 
contratuais ou nos estigmas ligados a 
algumas profissões. Ao longo destes 
anos, tem levado a cabo uma profunda 
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MELHOR PRESIDENTE/CEO 
ANTÓNIO MEXIA 

«A distinção que me foi atribuída pela Human Resources é algo que valorizo muito porque é o reflexo do trabalho diário 
com aquilo que é o mais importante numa organização - as pessoas. Este é um prémio atribuído ao CEO, mas aquilo que 
vejo nesta distinção é o reconhecimento de uma equipa. O reconhecimento de um colectivo que trabalha lado a lado, 
que partilha informação, que gosta de estar na empresa e que cresce nela, que adquire novas competências e ajuda a 
criar soluções. É isto que valorizo, a capacidade de juntarmos as pessoas, dar-lhes liberdade, dar-lhes responsabilidade, 
e sabermos que vão fazer o seu trabalho e dar o seu melhor. São estas pessoas que me motivam também para continuar 
a dar o meu melhor. E há uma grande satisfação ao ver as pessoas que trabalham e trabalharam comigo ao longo 
de várias décadas evoluírem, e ter a sensação de que eles vão aprendendo, tendo mais gozo naquilo que fazem e 
adquirindo competências e prazer nessa sua viagem. Muito mais do que o destino, o que nos interessa sempre é a 
viagem. Este prémio é a recompensa e o reconhecimento daquilo que é o prazer que eu tiro enquanto CEO da empresa, 
mas que quero verdadeiramente que as quase 12 mil pessoas que trabalham comigo tenham. E quero que isso trespasse 
para tudo aquilo que são os nossos parceiros e stakeholders, para que se perceba que somos uma instituição aberta, 
que gosta de partilhar com a sociedade e que tem a noção absoluta de que só juntando pessoas e vontades é possível 
construir as melhores soluções. Quero agradecer mais uma vez este reconhecimento nos Prémios Human Resources, 
que continuam a distinguir em Portugal o que de melhor se faz na Gestão de Pessoas e que nos inspiram a procurar 
sempre superar aquilo que já atingimos.» 

-) António Mexia 
PRESIDENTE EXECUTIVO DA EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL 
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MELHOR GESTORA DE PESSOAS 

JOANA QUEIROZ RIBEIRO 

«Receber um prémio é sempre bom. E não há falsa modéstia que o esconda. Nem deveria. Ganhar um prémio desta natureza, 
de uma publicação tão respeitada como esta, um prémio dado pelos meus pares, é uma grande honra. Ainda para mais 
quando é a terceira vez. Trabalho numa empresa fantástica, com uma equipa excepcional, e, como todos sabemos, os 
verdadeiros merecedores destes prémios são sempre as nossas equipas. Talvez devesse ocupar este espaço com os nomes 
de todos os que trabalham comigo. Talvez fosse essa a justa homenagem que merecem, mas os editores desta publicação 
não me dariam o espaço necessário para isso, Mas eles sabem quem são e que, sem eles, não seriamos nada: muito obrigado 
por estarem ai, comigo. a tentar, todos os dias fazer bem o bem. Na Fidelidade trabalhamos todos os dias para que a vida das 
pessoas não pare. Sei que estarão agora a pensar que esta é uma daquelas frases feitas, que encontramos nos relatórios, que 
adornam os nossos anúncios, que estão nos rodapés dos emails, que é apenas uma frase decorativa. Garanto-vos que não 
é, e todos os que trabalham na Fidelidade o sabem. O nosso propósito é claro e está em tudo o que fazemos. Ganhar este 
prémio é uma honra enorme para mim. Acima de tudo, é o reconhecimento do trabalho de uma equipa excepcional, numa 
empresa que nos dá espaço para sonhar e realizar sonhos. Cuidar das nossas pessoas e clientes faz-nos trabalhar com paixão 
e permite-nos usar a experiência de todos para nos superarmos continuamente. É isso o que me move. Obrigada.» 

4 Joana Queiroz Ribeiro 
DIRECTORA DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO DA FIDELIDADE 
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PERSONALIDADE DO ANO 
JOSÉ MIGUEL LEONARDO 

«Em muitos estudos publicados, as novas gerações (millennial e Z) são identificadas pela necessidade de reconhecimento, 
pela procura deste momento em que a luz do holofote se vira para eles e as palmas ecoam entre pares e desconhecidos. 
Uma necessidade assumida, mas que pode ser considerada mais humana do que propriamente geracional. Conseguirmos 
impactar pessoas, fazer parte da história de uma empresa e escrever linhas no mercado em que actuamos é um previlégio e, 
ao mesmo tempo, um objectivo. Uma meta emocional, que não tem de se traduzir num prémio, mas que se reflecte na nossa 
auto-estima, na confiança e no orgulho. Uma meta que sabemos que nunca cortamos sozinhos, porque na nossa vida o que 
atingimos é sempre o resultado do todo, o todo que fomos construindo em conjunto, em colaboração. Somos também reflexo 
das pessoas com quem nos cruzamos, um reflexo com personalidade própria, mas que sozinho nunca atingiria os mesmos 
resultados. Assim, longe de ser um millennial ou um Z, é com modéstia, mas acima de tudo com um profundo agradecimento, 
que recebi a distinção de personalidade do ano, num sector onde as pessoas estão em destaque. Um momento onde não 
posso esquecer o cliché, mas a mais pura das verdades, que é o agradecimento a todos os que me permitem, e exigem, 
que seja melhor todos os dias. E se o momento já era de celebração, mais ainda o foi quando a nossa empresa é novamente 
distinguida no seu campo de actuação, pela qualidade do seu trabalho enquanto parceiro de Recursos Humanos com uma 
oferta transversal. Num fim de tarde fantástico, com surpresas que nos marcam para sempre, não posso deixar de notar que 
a sala estava cheia, repleta de profissionais de excelência que assumem posições de crescente importância e confiança por 
parte das respectivas administrações, colocando a gestão do capital humano na posição estratégica de principal relevo. Um 
caminho que tem vindo a ser feito por quem acredita no papel das pessoas nas organizações, mas também pela Human 
Resources, que sempre assumiu que os Recursos Humanos são fundamentais para a gestão e para o sucesso de qualquer 
empresa. Feitos os reconhecimentos, cumpre-me continuar e, uma vez mais, agradecer. Obrigado.» 

4 José Miguel Leonardo 
CEO DA RANDSTAD PORTUGAL 
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2019 
Human 
Resources 
Portugal 

MELHOR EMPRESA 
GRUPO NABEIRO — DELTA CAFÉS 

«Esta distinção reconhece e representa todo o trabalho de proximidade que é feito junto das nossas pessoas, nas mais 
diversas áreas. Seja pelos benefícios sociais que o Grupo Nabeiro - Delta Cafés coloca ao serviço dos colaboradores, como 
o equilíbrio da vida pessoal e profissional que promove e fomenta, o estilo de gestão de proximidade que é incutido a partir 
da administração, e ainda o acompanhamento e reconhecimento que é promovido de diversas formas. Todas estas acções 
reflectem a cultura da empresa e resultam num sentimento de pertença significativo, trazendo desta forma benefícios a 
todos os colaboradores e à organização como um todo. Damos prioridade à criação de um ambiente de trabalho saudável, 
no qual as pessoas se sintam confortáveis para criar, partilhar e errar, proporcionando oportunidades de desenvolvimento 
pessoal, quer das soft quer das hard skills, consideramos fundamental saber retirar aprendizagens dos piores momentos e 
saber celebrar nos melhores. Acreditamos que é imprescindível o investimento em manter as nossas pessoas motivadas, 
partilhando com elas os objectivos da empresa, a sua missão, a sua visão e os seus valores. Por outro lado, é importante 
definir objectivos individuais, mas também que seja dada autonomia de acção para permitir um alinhamento entre o que é 
o indivíduo e o colectivo.» 

Ana Rita Lopes 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DO GRUPO NABEIRO - DELTA CAFÉS 

Quem recebeu o prémio foi Jorge Figueiredo, director de Recursos Humanos da Delta Cafés 

-> Na categoria mais "desejada", que identifica a empresa onde os portugueses mais gostariam de trabalhar, 
alcançaram o pódio a EDP e a Microsoft. 

FINALISTAS 

FIDELIDADE gaip0 Microsoft NOS  51319~ MC é, 
vodafone 

DEITA 
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ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
ISEG - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 

«Este prémio de melhor faculdade em Recursos Hu-

 

manos Mi é a confirmação do grande momento que o ISEG 
está a viver e da atenção muito especial dada à formação 
de pessoas, em todas as suas vertentes. Ganhar o 
Prémio Human Resources 2019 é de uma importância 
decisiva para o ISEG: significa o reconhecimento de que 
temos as melhores acções e soluções de Formação 
nas áreas de Cultura Organizacional e Gestão de ■ 
Pessoas. As pessoas são centrais para nós, já que são, 
simultaneamente, o produto final e a matéria-prima de 
uma universidade. É nelas que se traduz o conhecimento 
que aqui geramos e transmitimos. E estamos cientes de 
que, formando pessoas, estamos a impactar o recurso 
mais importante das empresas e das organizações, e 
estamos a fazer a diferença na sociedade. Formamos 
pessoas completas, despertas para os desafios do 
planeta, tornando-os líderes com grande capacidade 
de trabalho colaborativo, graças ao nosso ambiente de 
grande exigência, diversidade e pluralidade. É assim 
que formamos banqueiros como Paulo Macedo (CGD) 
e Pedro Castro e Almeida (Santander), da mesma forma 
que formamos economistas e políticos como Mário 
Centeno e Aníbal Cavaco Silva, ou empreendedores 
como Nuno Carvalho (Padaria Portuguesa) ou Diogo 
Sousa Coutinho (Noori Sushi). E, desde sempre, 
formamos mulheres que se afirmam no meio 
profissional, como Isabel Mota (Gulbenkian), Celeste 
Hagatong (Cosec), Ana Torres (Pfizer) ou Madalena 
Tomé (SIBS). O nosso grande objectivo é formar bem as 
novas gerações: deixar-lhes uma marca de autonomia, 
autoconfiança, conhecimento (com fortes bases 
quantitativas, mas também com uma contextualização 
social) e vontade de contribuir para uma sociedade 
melhor. Este prémio é um reconhecimento do nosso Recebeu o prémio Jorge Borges. director de Marketing 
papel social na criação de talento, primordial para e Relações Externas do ISEG 
assegurar o bem-estar e o futuro de toda a comunidade. 
No ISEG convivem cerca de 4500 alunos, incluindo 2o% de alunos internacionais. Além das licenciaturas, possuímos uma 
vasta oferta de mestrados, doutoramentos, pós-graduações, formação executiva e o MBA da Universidade de Lisboa. 
Em todos os níveis de formação, pretendemos despertar os formandos para os grandes desafios das suas organizações, 
sem esquecer o ambiente em que estão inseridas. Com este reconhecimento, que só é possível graças ao envolvimento 
e empenho de todo o nosso ecossistema - estudantes, professores, colaboradores administrativos, alumni e parceiros 
- aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de fazer cada vez melhor. E o ISEG está, de facto, comprometido com a 
inovação e a melhoria contínua, em nome do futuro.» 

4 Clara Raposo 
PRESIDENTE DO ISEG 

A partilhar o pódio com o ISEG, na categoria que distingue a universidade/estabelecimento de ensino, que apresenta 
as melhores acções e soluções de Formação nas áreas da Cultura Organizacional/Gestão de Pessoas, ficaram, entre 
os oito finalistas, a Católica Lisbon e a Nova SBE. 
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GESTÃO DE TALENTO 
SONAE MC 

«Gerir talento na Sonae MC é gerir diversidade e, para nós, diversidade é sinónimo de riqueza e de multiplicidade. Acreditamos 
que a diversidade ultrapassa dimensões tangíveis como género ou etnia, é um conceito substancialmente mais lato, versando 
sobre a pluralidade de perfis, experiências, crenças, estilos de aprendizagem e liderança. Numa organização de cerca de 
32 mil colaboradores, com modalidades e formatos de negócio muito diversificados, incluir e gerir esta diversidade de 
talentos é o grande desafio que se coloca às nossas lideranças e equipas. É com base neste desafio que desenhámos uma 
estratégia integrada de Gestão de Talento, capaz de dar resposta aos diferentes estádios do ciclo de vida das colaboradoras 
e dos colaboradores, bem como de potenciar a imensa diversidade que os caracteriza. Esta estratégia está, naturalmente, 
alicerçada nos nossos valores, que se assumem como estruturantes, mas incorpora também o dinamismo e agilidade 
necessários para reconhecer e integrar a informação resultante da auscultação contínua dos nossos actuais e potenciais 
colaboradores. Conscientes da constante transformação do mercado, as nossas equipas vão continuar a investir seriamente 
no conhecimento aprofundado dos vários segmentos de talento, traduzindo-se em inovações e na renovação das práticas 
e iniciativas de gestão de talento.» 

-) Cláudia Romão 
HR LEAD NA SONAE MC 

-) A completar o top 3 na categoria que distingue a empresa que melhor gere e promove o desenvolvimento dos seus 
talentos, dos seus colaboradores, distinguindo-se pela aposta em novas aprendizagens e oportunidades de progressão 
na carreira, ficaram a Accenture Portugal e a Unilever. 
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GESTÃO DE SENIORES, ENVELHECIMENTO ACTIVO E PREPARAÇÃO PARA A REFORMA 

CGD — CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

«Gestão de seniores? Envelhecimento activo? Preparação para a reforma? Numa sociedade que pretende, a cada momento, 
recriar o mito da eterna juventude, quase soa mal invocar estes temas. Não é essa a nossa perspectiva. É, para a Caixa 
Geral de Depósitos, motivo de orgulho que tais tópicos tenham merecido o destaque de mais de 25 mil leitores da Human 
Resources. E que tenhamos sido distinguidos precisamente na categoria de Gestão de Séniores, Envelhecimento Activo 
e Preparação para a Reforma. Conciliar a sua história e cultura com a modernidade e inovação mantendo-se na liderança, 
tem sido um permanente desafio, só possível com um envelhecimento activo que se reinventa todos os dias, num banco 
que este ano completa os 1.43 anos de idade. Preparamos o futuro em cada dia. Com os mais novos, mas também com 
as gerações mais velhas. É essa perspectiva dos dias que estão para vir que faz da Caixa um banco moderno e de futuro. 
Sendo prudentes, criaremos condições para um futuro melhor. Rendamos, portanto, homenagem ao labor, ao percurso 
e à experiência dos seniores. Sabemos que o crivo do prémio foi exigente. A escolha dos nomeados em cada categoria 
coube ao trabalho conjunto do painel de conselheiros e da equipa editorial. Foram tidos em conta estudos publicados 
nos últimos dois anos sobre clima, satisfação, reputação, liderança, sustentabilidade, responsabilidade social, entre outros. 
Esses factores de selecção e o voto dos leitores são, para nós, uma acrescida responsabilidade. O prémio, assim cremos, 
sublinha a justeza das nossas razões. A construção do futuro faz-se em permanência e a cada dia. Os jovens de hoje estarão, 
um dia, preocupados com a gestão de seniores, com o envelhecimento activo e com a preparação para a reforma. Na Caixa 
trabalhamos nesses domínios todos os dias. E assim, a cada dia, antecipamos o futuro.» 

-, Jorge Duro 
DIRECTOR CENTRAL DPE - DIRECÇÃO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS. DA CGD - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

Quem recebeu o prémio foi Paulo Barros, director adjunto de Recursos Humanos da CGD 

4 A partilhar o pódio na categoria que distingue a empresa que tem a melhor política de optimização dos recursos mais 
seniores, usando o seu know-how e experiência e promovendo a actualização das suas competências e conhecimentos, 
assegurando igualmente uma transição gradual para a reforma, com aconselhamento e apoio, ficaram os CTT 
e o Grupo Nabeiro - Delta Cafés. 
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ESPÍRITO DE EQUIPA 
GRUPO NABEIRO — DELTA CAFÉS 

«Acreditamos e estimulamos a partilha de conhecimento entre as várias pessoas e áreas da empresa, como a melhor forma 
de empreender esforços no sentido de promover ou atingir um objectivo comum ou missão, perpetuando os valores do nosso 
fundador, os quais os colaboradores naturalmente empregam e propagam no seu percurso pessoal e profissional. Contudo, 
não é tarefa fácil fazer com que todos os colaboradores de uma empresa caminhem na mesma direcção, isso envolve 
planeamento e estratégia. Torna-se por isso fundamental estabelecer objectivos, comunicação eficaz, feedbacks constantes 
e lideranças compartilhadas. Tentamos que os colaboradores sintam que todas as peças encaixam e não apenas parte delas. 
Por isso, oferecemos também um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional e demostramos preocupação com 
a comunidade onde estamos integrados, envolvendo os próprios colaboradores em acções concretas, possibilitando desta 
forma a sua contribuição, sentimento de pertença e o trabalho em equipas multidisciplinares. Fomentamos um conjunto 
de eixos que, alinhados, facilitam o trabalho em equipa, pois esse, além de desempenhar um papel muito importante na 
produtividade de cada indivíduo, fá-lo também para a organização. Ambas as partes saem beneficiadas.» 

Ana Rita Lopes 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DO GRUPO NABEIRO - DELTA CAFÉS 

Quem recebeu o prémio foi Jorge Figueiredo, director de Recursos Humanos da Delta Cafés 

4  A partilhar o pódio na categoria que distingue a empresa com o melhor espírito de equipa, evidenciando um espírito 
de corpo e colaborativo, ficaram, entre os restantes finalistas, a IKEA e a SIC. 
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0 COMUNICAÇÃO INTERNA 
EDP 

«A comunicação é um pilar fundamental para o sucesso das organizações. Hoje, as empresas são cada vez mais organismos 
dinãmicos, em que as pessoas procuram transparência, participação, integração, procuram o propósito e a missão da 
companhia. E isto nasce da comunicação. Tal como a inovação, a criatividade e o espírito de partilha - tudo isto também é 
resultado da comunicação. É por estas razões que a Comunicação Interna assume especial relevãncia para a EDP e é por 
isso que a distinção atribuída pela Human Resources é motivo de grande orgulho. Sermos reconhecidos pelo trabalho que 
temos feito para comunicar - através de 16 geografias e juntando 12 mil pessoas - representa uma motivação adicional para 
continuarmos a procurar as melhores soluções para aproximar pessoas, soluções e projectos.» 

9  Rúben Bicho 
SUBDIRECTOR DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL 

4 Na categoria que premeia a empresa com as melhores práticas de Comunicação Interna, utilizando as mais variadas 
plataformas e assegurando assim uma equipa informada, motivada e envolvida com a empresa, o Super Bock Group 
e a Vodafone também alcançaram o pódio. 
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Recebeu o prémio Paulo Lopes, head of Training Department dos CTT 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 
CTT 

«Para os CTT é um orgulho termos sido distinguidos com este prémio relativo à Diversidade e à Inclusão. Os CTT, com 
cerca de 500 anos de história, têm-se reinventado continuamente e aplicado as melhores práticas, quer de Gestão, quer 
relacionadas com Recursos Humanos, nomeadamente no que diz respeito à inclusão e promoção da igualdade. Os CTT 
promovem valores e práticas de acordo com os princípios orientadores do compromisso de gestão dos CTT, nomeadamente 
através de políticas integradas, das disposições previstas no Acordo de Empresa e também de todas disposições definidas na 
missão, visão e valores da empresa. Num universo de 12 mil colaboradores, primamos pela igualdade de oportunidades, seja 
nos cerca de cinco mit carteiros que todos os dias vão a casa dos portugueses ou nos mais de dois mil funcionários das Lojas 
CTT, que são também a cara da empresa no contacto com os clientes. Em cada momento do percurso de uma encomenda, 
por exemplo, desde o dique que efectiva a compra no computador ou smartphone ao momento da entrega, estão vários 
funcionários dos CTT para garantir que a experiência de compra é gratificante e que o serviço prima pela qualidade. Ou numa 
Loja CTT, seja na recomendação da compra de um livro ou de produtos financeiros como os certificados de aforro, os CTT são 
uma empresa feita de pessoas, todas diferentes, mas todas trabalhando para um objectivo comum. Move-nos a inclusão.» 

-) Miguel Salema Garção 
DIRECTOR DE MARCA E COMUNICAÇÃO DOS CTT - CORREIOS DE PORTUGAL 

Na categoria que distingue a empresa com as melhores práticas de diversidade, incluindo Igualdade de Género, Gestão 
Multicultural e Inclusão, numa cuidada e assertiva gestão multicultural, entre os colaboradores de diferentes grupos etários, 
experiências, nacionalidades, credos, raças e objectivos, assegurando que todos gozam das mesmas oportunidades 
e desafios, destacaram-se, para além dos CTT, a LOréal e a McDonald's. 
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INOVAÇÃO NA GESTÃO DE TALENTO 
NOVABASE 

«Como tudo o que é inesperado, receber este prémio foi surpreendente e, por isso mesmo, ainda mais importante e 
gratificante. É o reconhecimento do trabalho realizado ao Longo dos últimos anos; o reconhecimento do nosso esforço 
de inovação e investimento na cultura, missão, formação e desenvolvimento das pessoas. Ao Longo de todo este 
processo, temos vindo a ouvir muita gente, a observar novas experiências (nacionais e internacionais), a desenvolver novas 
colaborações, experimentar muito, errando algumas vezes, mas sempre com entusiasmo de querer aprender mais. Uma 
máxima de que não abdicamos é a de saber que fazemos tudo isto com o objectivo de darmos o máximo pelos clientes, 
parceiros e, principalmente, por todos os que diariamente trabalham nesta empresa, não apenas em Portugal, como em 
todos os cantos do mundo onde levamos o nosso nome. Todos os que trabalham na Novabase criam uma cadeia imparável 
de talento, empatia e energia. Por isso, temos de estar sempre alerta para os incentivar, elogiar, consolar quando for o caso, 
mas sobretudo estarmos disponíveis para todos e para cada um. Parece tarefa impossível, mas não é se o fizermos com 
dedicação e naturalidade. Ao longo dos anos, temos estado a preparar e a construir o perfil que queremos dos nossos 
actuais e futuros líderes, criando programas de Liderança e ferramentas de feedback que estão disponíveis no primeiro dia 
em que cada um entra na nossa organização, e que terminam no dia em que abraçam um novo desafio. Este prémio vem 
dizer-nos que estamos no bom caminho, mas também vem dar-nos mais responsabilidade para o honrarmos e, já agora, 
para o tentarmos reconquistar nos próximos anos. Queremos mais! Acredito que, com a dinâmica que estamos ainda a 
desenvolver, vamos conseguir atingir o nosso objectivo: construir uma empresa em que exista confiança entre todos, em 
que falamos a verdade, em que todos possamos evoluir mediante um espírito de partilha. No fundo, uma empresa em que 
conseguimos ser felizes e inclusivos. Só assim chegamos ao objectivo de posicionar a Novabase como a escolha óbvia para 
começar a melhor carreira de IT em Portugal e, porque não, uma das melhores na Europa. Reconheço que ainda temos um 
longo caminho pela frente, com grandes desafios, mas acredito verdadeiramente que vamos conseguir. Todos juntos, os 
que já hoje fazem parte da equipa e aqueles que ainda se irão juntar, com esforço, dedicação, humildade e honestidade, 
vamos conquistar seguramente muitas vitórias e, já agora, mais prémios como este.» 

Ricardo Nunes 
HEAD OF PEOPLE & ORGANIZATION DA NOVABASE 
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4  A Fidelidade e a Sonae MC são as duas empresas que completam o pódio na categoria de empresa que melhor evidencia 
e apresenta as formas de Gestão de Pessoas mais inovadoras. 
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EQUILÍBRIO EMPRESA/FAMÍLIA 

SIEMENS PORTUGAL 

«É com muito orgulho que recebemos esta distinção, porque vem confirmar que estávamos certos ao definir o equilíbrio 
entre a vida profissional e pessoal como uma prioridade e que estamos a fazer um bom caminho na sua promoção na 
Siemens Portugal. Acreditamos que é desta forma que se alia a competência e eficiência profissional à satisfação no 
trabalho e, por isso, promovemos medidas muito concretas que ajudam os nossos colaboradores a encontrar este equilíbrio. 
Disponibilizamos uma série de serviços e comodidades a pensar na saúde e bem-estar, como sejam o serviço permanente 
de enfermagem e de médico de clínica geral, fisioterapeuta, ginásio, psicólogo, entregas de serviços de lavandaria, produtos 
hortícolas e de farmácia. Existe, inclusivamente, uma plataforma online onde os nossos colaboradores podem manter-
se a par de todos os serviços e ofertas de que podem beneficiar por trabalharem na Siemens. Temos também cantinas 
gratuitas, com horário alargado e serviço de takeaway de refeições Ligeiras, para que as nossas pessoas possam almoçar 
onde e quando entenderem. Promovemos ainda, de forma activa, a criatividade e a flexibilidade, dando a possibilidade 
aos colaboradores de, até duas vezes por semana, trabalharem em regime de teletrabalho, a partir de sua casa ou dos 
escritórios partilhados, situados na Fábrica de Quadros Elétricos, em Corroios: uma boa opção para quem mora na margem 
sul. Além disto, temos um serviço próprio de autocarro gratuito com várias paragens predefinidas. Para colaboradores que 
já são, ou vão ser, pais, a Siemens oferece o 1..° ano do seguro de saúde dos filhos. Promovemos ainda algumas iniciativas 
relacionadas com a digitalização para os filhos dos nossos colaboradores. O "Happy Code", um workshop de Introdução 
à Programação para crianças dos sete e os 18 anos, é um exemplo disso. Esta iniciativa apresenta o mundo da criação de 
jogos e apps aos mais jovens. Recentemente convidámos os filhos com mais de 18 anos a participar num webinar sobre o 
Linkedln, que ensinava a criar um perfil "campeão" nesta rede social - uma ferramenta muito útil para quem está a preparar-
se para entrar no mercado de trabalho. A Siemens continua atenta às mudanças e aos novos modelos de trabalho. Estamos 
totalmente comprometidos com esta prioridade e vamos continuar a diversificar e a promover iniciativas que ajudem os 
nossos colaboradores a alcançar o tão ambicionado equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional.» 

Pedro Henriques 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DA SIEMENS PORTUGAL 
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4  O Grupo Nabeiro - Delta Cafés e a Unilever completaram o top 3 na categoria que premeia a empresa com melhores 
práticas de conciliação e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal/familiar de cada colaborador. 
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Recebeu o prémio Joana Queiroz Ribeiro, directora de Pessoas e Organização da Fidelidade 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

FIDELIDADE 

«Estou muito feliz! É um orgulho enorme trabalhar nesta área e tentar, todos os dias, ajudar a melhorar a vida de alguém. Para 
que a vida não pare. Tenho uma equipa pequena, mas superempenhada e que muito me orgulha, mas não esqueço todos 
os colegas da Fidelidade, particularmente os que colaboram directa e indirectamente no programa de Responsabilidade 
Social (RS) da empresa, contribuindo e participando nas inúmeras acções que desenvolvemos. A Responsabilidade Social 
na Fidelidade tem vindo a amadurecer e o ano de 2017 foi determinante. Redefinimos a estratégia e estamos mais focados. 
Continuamos com o nosso programa interno de RS, com variadíssimas acções do interesse dos nossos colaboradores, 
trazendo para dentro de casa temas que facilitem a vida do nosso colega e o tornem num ser humano mais conhecedor 
e solidário. Neste âmbito, continuaremos a promover estilos de vida saudável e a vida em família - sempre de uma forma 
descontraída e divertida. Continuamos a promover a nossa bolsa de voluntariado e com o Programa NOS, que é dedicado 
ao apoio social aos colaboradores, em caso de manifesta necessidade. Lançámos o Prémio Fidelidade Comunidade, que 
foi a grande novidade de 2017. Foi como que a cereja em cima do bolo - ao fim de 12 anos de vida do nosso programa 
de Responsabilidade Social, este prémio é o projecto com maior visibilidade externa: apoiámos já 38 instituições com um 
prémio total de um milhão de euros. Com edição anual, o Prémio tem sido um enorme sucesso - mais de mil candidaturas, 
recebidas em duas edições, de norte a sul do País, incluindo ilhas, traduz-se num resultado que reflecte que foram bem 
identificadas as áreas mais sensíveis do País, que a divulgação do Prémio chegou a todo o lado e, finalmente, que existe 
muita carência no nosso Portugal. Por isso, temos um longo caminho pela frente. Na Fidelidade estamos muito empenhados 
em fazer a diferença. E, acredito, a ganhar mais prémios por isso! Vamos continuar a apoiar as instituições sociais privadas 
sem fins lucrativos, porque acreditamos que, no âmbito da Responsabilidade Social, as empresas privadas, bem como a 
sociedade civil, têm um papel fundamental.» 

4  Ana Fontoura 
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FIDELIDADE 

4  Entre os oito finalistas, o Grupo Nabeiro - Delta Cafés e a EDP partilharam o pódio com a Fidelidade, na categoria 
que distingue a empresa socialmente mais responsável e com iniciativas e práticas mais sustentáveis, envolvendo 
os seus colaboradores, integrando nas suas actividades e objectivos, preocupações de índole social e ambiental. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL PME 

JABA RECORDATI 

«O reconhecimento da Jaba Recordati com o prémio Responsabilidade Social Pequenas e Médias Empresas (PME) enche-
nos de orgulho e, ao mesmo tempo, reforça o nosso sentido de responsabilidade e missão em relação a esta área, e 
sobretudo do projecto "Recordati Quer", que é a bandeira da Responsabilidade Social na companhia. Temos procurado 
ao longo dos anos integrar as actividades que a empresa desenvolve em matéria de Responsabilidade Social com as suas 
actividades de negócio, porque entendemos que é aí que se encontra a sinergia que podemos potenciar nestas iniciativas. 
A "Recordati Quer" surgiu através de um projecto desenvolvido por uma profissional da área Financeira quando integrava 
uma das formações pós-graduadas da Academia Jaba Recordati. Decidiu-se de imediato implementar este projecto na 
companhia, criando-se uma equipa para o mesmo com o sponsorship de toda a direcção da Jaba, Desde então, temos 
diversificado as iniciativas, que passam pelo dia do voluntariado, patrocínio de trabalhos de investigação, sustentabilidade, 
entre outras, de forma a dar resposta a diversas preocupações nesta área, ao mesmo tempo que expomos os nossos 
profissionais a diferentes realidades, desafiando a sua participação e apadrinhamento de diversas iniciativas ao longo do 
ano, Apesar de este ser um projecto promovido e dinamizado muito mais "para dentro" do que "para fora", ficamos muito 
satisfeitos e honrados pelo reconhecimento obtido através das votações dos leitores da Human Resources Portugal.» 

Ana Porfírio 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DA JABA RECORDATI 

-) Na categoria que distingue a PME socialmente mais responsável e com iniciativas e práticas mais sustentáveis, envolvendo 
os seus colaboradores e integrando nas suas actividades e objectivos, preocupações de índole social e ambiental, 
destacaram-se ainda, no top 3, a MultiOpticas e a PLMJ Advogados. 
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EMPLOYER BRANDING 

GRUPO TAP AIR PORTUGAL 

«Uma vez mais, a TAP Air Portugal agradece à Human Resources e a todos os seus leitores. Este prémio da "Melhor Empresa 
em Employer Branding" é certamente mais um reconhecimento de todo o trabalho que na TAP Air Portugal estamos a 
fazer nesta importante etapa de profundo crescimento e transformação cultural e organizacional da nossa companhia. As 
pessoas fazem sempre a diferença nas organizações. E é de pessoas que estamos a falar... Da forma como conseguimos 
manter, nestes últimos anos, os padrões de excelência como empresa mais atractiva em Portugal! Das nossas mais de 12 
mil pessoas que todos os dias se superam e fazem as coisas acontecer! Das mais de 1500 pessoas que, só no ano de 2018, 
se juntaram à "família TAP" e que vieram dos mais diversos cantos do mundo, fazendo da TAP o maior empregador do País! 
No fim "do dia", das pessoas mais importantes da nossa empresa: os nossos clientes, que cada vez mais acreditam que a 
TAP é a sua (melhor) companhia para os fazer realizar sonhos ou para os fazer atingir objectivos. É para estas pessoas que as 
nossas pessoas verdadeiramente agradecem pela oportunidade de, em conjunto, ajudarem a TAP a fazerem um país inteiro 
acreditar que há Portugal a chegar e a partir, em cada vez mais destinos, a bordo dos nossos aviões. Parabéns a todas as 
(nossas) pessoas. E, já agora, em nota final... É importante não esquecer que sempre que descola um avião da TAP, descola 
Portugal inteiro. Esta é a nossa nova assinatura, mas é também o nosso compromisso com todas as pessoas que fazem da 
nossa, a companhia dos nossos clientes.» 

-> Pedro Ramos 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DO GRUPO TAP AIR PORTUGAL 
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4 Para além da TAP Air Portugal, distinguiram-se no top 3 desta categoria o Grupo Nabeiro - Delta Cafés e a EDP, 
como as empresas que melhor trabalham e promovem o Employer Branding. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE, BEM-ESTAR E FELICIDADE 

L'ORÉAL PORTUGAL 

«A LOréal PortugaL tem sido uma referência no programa mundialdo Grupo "Share & Care", que tem como objectivo assegurar 
a todos os colaboradores, a nível mundial, as melhores práticas sociais nos quatros pilares que este programa abrange: 
"Protect", que visa assegurar financeiramente todos os colaboradores e as suas famílias em caso de acontecimentos de vida 
inesperados; "Care", que visa garantir a saúde dos colaboradores e familiares, "Balance", com focus no equilíbrio e integração 
entre a vida pessoal e profissional (por exemplo, através do Programa Flex Work, em que os colaboradores podem trabalhar 
em horários flexíveis e/ou fora do escritório uma vez por semana) e, por fim, o "Enjoy", cujo objectivo é oferecer um alto 
padrão de qualidade de vida no trabalho e contribuir para a realização pessoal de cada colaborador na empresa (através 
de inúmeras iniciativas como manicure, massagem, yoga, pilates, consultas de nutrição, etc.). A Diversidade & Inclusão, com 
destaque para a valorização da Igualdade de Género e a dinamização de práticas socialmente responsáveis que valorizem 
o equilíbrio entre homens e mulheres nas diversas categorias profissionais, em particular nos quadros de chefia e direcção 
da LOréal, é igualmente uma área de actuação do Grupo e uma realidade na LOréal Portugal. É com enorme orgulho que 
fomos reconhecidos na categoria Promoção de Saúde, Bem-estar e Felicidade", nos Prémios Human Resources 2019. O 
programa "Share & Care" reafirma os nossos valores e a aposta na criação de um ambiente de trabalho energizante e de 
respeito e inclusão, uma verdadeira love company. A nossa ambição passa por acompanhar, cada vez mais, as vontades 
profissionais e pessoais de cada colaborador, pelo que as políticas de Gestão de Pessoas da LOréal focam também em 
garantir, cada vez mais, a necessária diferenciação e flexibilidade, nomeadamente em função de diferentes estágios no ciclo 
de vida. É fundamental colocar os interesses e vontades dos colaboradores no centro!» 

-) Clara Trindade 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DA L'ORÉAL PORTUGAL 
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O Grupo Nabeiro - Delta Cafés e a TAP Air Portugal completam o pódio na categoria que distingue as empresas com 
as melhores políticas e práticas para a promoção da Saúde, Bem-estar e Felicidade dos seus colaboradores, através 
de diversas actividades e metodologias. 
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Quem recebeu o prémio foi Rita Piçarra, directora Financeira da Microsoft Portugal 

MOBILIDADE 
MICROSOFT PORTUGAL 

«A era digital exige inovação a uma velocidade muito superior e as empresas começam finalmente a perceber que a 
tecnologia é o enabler dessa transformação - crítica para o desenvolvimento económico das organizações. Estes factores 
têm repercussões directas em várias áreas: a forma como ensinamos, como aprendemos, como recrutamos, como 
trabalhamos e as funções que desempenhamos estão a mudar. Com cinco gerações activas, actualmente, para cativar o 
interesse de quem entra no mercado de trabalho, e por forma a responder às necessidades da Transformação Digital, as 
organizações vêem-se forçadas a cultivar hoje, mais que nunca, práticas de mobilidade - em segurança, conformidade e 
garantindo privacidade. Mas as pessoas não só trabalham mais remotamente - a partir, inclusivamente, de outras geografias 
-, como têm também uma maior mobilidade dentro do próprio campus ou edifício. As vizinhanças colaborativas são prática 
corrente em algumas organizações, porque é reconhecida uma melhoria no produto ou serviço desenvolvido quanto maior 
for a diversidade e multidisciplinaridade das equipas. E na mesma medida que oferece um mundo de possibilidades, a 
mobilidade também exige, por exemplo, diferentes tipologias de colaboração, diferentes espaços e ferramentas que a 
permitam ser executada em segurança, a partir de qualquer lugar. Na Microsoft, é prática comum há vários anos. Mas só 
é possível porque temos as ferramentas para o fazer, nomeadamente o Teams, usado já por mais de 500 mil empresas, 
incluindo g1 das Fortune 100. A máxima "a pessoa certa, no cliente certo, no momento certo" e uma visão que coloque o 
cliente no centro implica que trabalhemos de forma diferente porque passámos a servir o cliente de uma nova maneira. 
Trabalhamos melhor em equipa, de forma mais completa, diversificada, alinhada com as necessidades de cada cliente, 
independentemente de onde o fazemos. Pelo segundo ano consecutivo, a Microsoft foi reconhecida pelas suas práticas de 
Mobilidade, e tal distinção não nos podia orgulhar mais porque reflete um dos pilares essenciais da nossa estrutura.» 

4 Paula Panarra 
DIRECTORA-GERAL DA MICROSOFT PORTUGAL 

Também no pódio ficaram a Jerónimo Martins e a Nestle, como as empresas com as melhores políticas e práticas para a 
mobilidade dos seus colaboradores, promovendo a transição entre funções, experiências e localização de posto de trabalho. 
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EMPRESA PÚBLICA E SPE 

SCML 

«Com perto de seis mil colaboradores a trabalhar em áreas tão distintas como a Saúde, a Acção Social, a Cultura, o 
Empreendedorismo e o Património Imobiliário, a Santa Casa, entidade privada de interesse público, é uma instituição 
sem igual. A nossa responsabilidade é enorme perante uma equipa que todos os dias nos Lança desafios e que todos 
os dias trabalha em prol de um bem maior, as boas causas que dominam a missão da Santa Casa. Assim, a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa tem um enorme orgulho em receber novamente o galardão que premeia a gestão das nossas 
pessoas, sobretudo sendo atribuído através de um mecanismo de votos anónimos. Sentimos que representa confiança 
e que nos dá notoriedade numa área que para nós é crucial, a Gestão de Pessoas. Este esforço é conseguido com uma 
equipa de Recursos Humanos profissional e dedicada, que funciona sob as máximas de acrescentar valências, motivar 
pessoas, desenvolver talentos e superar desafios. Gerimos o conhecimento - através de formação interna e externa -, com 
planos criados à imagem das necessidades formativas e de acordo com o percurso planeado por e para cada colaborador, 
apoiamos socialmente as nossas pessoas e promovemos benefícios para criar mais-valias a quem faz parte da equipa Santa 
Casa. Avaliamos as competências e gerimos os nossos recursos humanos, conjugando perfis pessoais e profissionais, de 
forma a adequar e fazer corresponder em sintonia as expectativas de colaboradores e os objectivos da instituição. Faz parte 
dos objectivos estratégicos desta instituição um especial enfoque na área de Gestão de Recursos Humanos, para valorizar 
e investir no nosso capital humano - "optimizar e harmonizar a Gestão dos Recursos Humanos com base na partilha do 
conhecimento, na inovação e numa cultura de exigência, excelência e mérito". Sem descurar o equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional. Obrigada pelo reconhecimento,» 

Pedro Jorge Silva 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DA SCML - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA 

4 No top 3, na categoria que distingue a empresa pública e/ou do sector público estatal, com melhor performance ao nível 
da Gestão de Pessoas, ficaram o Banco de Portugal e o Turismo de Portugal. 
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EVENTOS INTERNOS 
EDP 

«A distinção da Human Resources na área dos eventos internos é um orgulho para a EDP e é um sinal de que, mais uma 
vez, todas as equipas que trabalham nesta área foram capazes de inovar, de surpreender e, sobretudo, de pensar no nosso 
"cliente" interno no momento de desenvolver eventos. O objectivo dos eventos internos é o envolvimento, o reforço do 
sentimento de pertença e de ligação à empresa, de criação de uma cultura de partilha entre equipas. Por isso, ter novamente 
o reconhecimento por parte do público da Human Resources em relação aos nossos eventos, mostra a capacidade da EDP 
de se afirmar enquanto marca que tem um foco muito grande nas pessoas e na satisfação que as pessoas retiram, não só 
dos desafios do seu trabalho, mas também dos momentos de informação, formação, encontro e ligação.» 

4  Teresa Loreto 
SUBDIRECTORA DE ACTIVAÇÃO DE MARCA, PATROCÍNIOS, EVENTOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL 
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Quem recebeu o prémio foi Rúben Bicho, subdirector de Comunicação Interna da EDP 

4  A partilhar o top 3 na categoria que premeia a empresa que apresenta os melhores eventos internos, utilizando-os como um 
instrumento de motivação, envolvimento e engagement com a empresa, ficaram o Grupo Nabeiro - Delta Cafés e a Vodafone. 
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O TECNOLOGIA 

DELOITTE PORTUGAL 

«Receber o prémio de empresa que melhor aplica a Tecnologia na Gestão de Pessoas, pelo terceiro ano consecutivo, é um 
motivo de enorme orgulho e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade, redobrando a nossa consciência do papel 
que desempenhamos a aportar valor ao talento e à função de gestão de Recursos Humanos. Na Deloitte, criar eficiência e 
mecanismos que facilitem o trabalho desenvolvido é absolutamente crítico. Este prémio vem claramente evidenciar a aposta 
consciente na utilização de tecnologia na área de Pessoas, não apenas para agilizar o trabalho, mas também para melhorar a 
experiência que proporcionamos aos nossos profissionais. Os desafios com que nos deparamos no nosso negócio requerem 
uma velocidade de actuação crescente. Acreditamos que a tecnologia é o nosso maior aliado para proporcionarmos tempo 
de qualidade às nossas pessoas. É essa a nossa convicção, e faz parte da experiência que podemos também partilhar com 
os nossos clientes, que certamente têm muitos desafios semelhantes aos nossos. Acelerar a incorporação da tecnologia e 
da transformação digital é a única forma de acompanhar o ritmo do negócio, preservando o lado humano, a qualidade das 
interacções e o desenvolvimento das pessoas. Ajuda-nos a manter o foco e a escolher o que realmente importa. Na Deloitte, 
as pessoas são um factor crítico do nosso sucesso e a tecnologia é uma peça relevante da nossa estratégia.» 

4 Teresa Nascimento 
PEOPLE DIRECTOR DA DELOITTE PORTUGAL 
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Quem recebeu o prémio foi Afonso Arnaldo, partner e Corporate and Social Responsability and Sustainability da Deloitte Portugal 

► A Accenture Portugal e a Randstad Portugal foram, entre os restantes finalistas, as duas empresas escolhidas pelo 
público para completar o pódio das empresas que melhor aplicam a Tecnologia nos processos de Gestão de Pessoas. 
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MERITOCRACIA 
SONAE MC 
«É com especial orgulho que recebemos este prémio, uma vez que a meritocracia incorpora o ADN da Sonae MC e é um 
eixo no qual o trabalho de todos se baseia, independentemente da sua área ou função. É, no fundo, um princípio orientador 
e basilar da forma como actuamos. Ao promover a meritocracia ao longo do ciclo de vida do nosso colaborador, desde o 
recrutamento à gestão de desempenho, passando pelo desenvolvimento de carreira, estamos a contribuir para a atracção e 
retenção de talento e, simultaneamente, a garantir que as nossas pessoas se sentem valorizadas e desafiadas, encontrando 
significado no seu trabalho. Disseminamos o nosso foco no mérito através dos meios de comunicação interna, reforçando 
o conhecimento dos valores que nos guiam e alinhando a forma como trabalhamos, desde o momento do onboarding, 
em que entregamos aos novos colegas um livro do qual nos orgulhamos muito, intitulado "À nossa maneira". Nos nossos 
processos de avaliação, assumimos o mérito como critério máximo de avaliação e progressão, porque só assim podemos 
crescer pessoal e profissionalmente. Fazemo-lo também através dos nossos líderes, que promovem o desenvolvimento 
das suas equipas, e sabem que a sua credibilidade e respeito resultam da honestidade que imprimem no desempenho 
individual e colectivo. A atribuição deste prémio é o reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver, quer pelo 
mercado, quer pelos nossos colaboradores. É mais um passo na nossa ambição de sermos "uma empresa de todos e para 
todos", e de sermos reconhecidos como um empregador de referência.» 

4 Cláudia Romão 
HR LEAD NA SONAE MC 

-) Também no pódio na categoria que premeia a empresa que melhor aplica os princípios da meritocracia, reconhecendo 
e promovendo os seus colaboradores em função do mérito, das suas capacidades e do seu trabalho, ficaram 
a Accenture e a Deloitte. 
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ACADEMIAS 

GALP 

«Este prémio, que muito nos honra e que é de 
muitas pessoas, de todas as pessoas da Galp, é o 
reconhecimento da construção de uma efectiva 
cultura de aprendizagem, a qual começou a ser 
edificada em 2010, com a criação da Academia Galp e 
queevoluiu, recentemente, paraoconceito LearningCal 
Galp, numa visão verdadeiramente lata e holistica da 
aprendizagem, baseada nas neurociências, e que vai 
muito além do que é a formação profissional. Trata-
se de uma aposta na customização, na prática, no 
digital (novas formas de trabalho), na continuidade, 
na inovação, na colaboração e na responsabilidade 
de todas as pessoas envolvidas. Porque o fazemos? 
Essencialmente, porque estamos inseridos num 
sector em evolução e com disrupções significativas, 
um sector fascinante e que é a base de tudo o que 
acontece - casas, escolas, empresas, eventos, 
meios de transportes e hospitais são alimentados 
pela nossa energia. Por outro Lado, mais de um bilião 
de pessoas ainda não têm acesso a energia e prevê-
se que a procura energética venha a aumentar 
significativamente nos próximos 20 anos. Temos 
actualmente um espaço de aprendizagem com 
inegável relevância para a organização, chegámos 
mais longe e vamos continuar a trilhar este caminho, 
com a energia que nos caracteriza, num modelo que 
promove a aprendizagem ao longo da vida. Estamos 
a criar esse espaço dentro de cada uma das nossas 
pessoas, a revigorar e a estimular a capacidade que 
todas e todos temos para aprender. O nosso foco 
não são as acções ou as iniciativas de aprendizagem, 
mas sim o desenvolvimento de pessoas que querem 
e que sabem aprender, bem como o enraizamento 
de uma mentalidade de crescimento, uma crença 
de que tudo pode ser construído e que apenas 
depende dos desafios, do esforço, dos erros e do 
feedback. Para isto, concebemos e implementámos quem recebeu o prémio foi Rui Mendes da Costa, 
um modelo de aprendizagem que se alicerça em head of Learning and Training da Galp 
quatro verbos de acção: saber, fazer, partilhar e ser. 
Valorizamos o conhecimento, mas também reconhecemos que o mesmo, por si só, não é suficiente, portanto vivemos 
um novo paradigma, baseado na aprendizagem pela prática, pela experiência e pela partilha, em contexto de trabalho, 
mediante tipologias mais informais, sociais (através de outras pessoas) e on-the-job. Na vertente do ser, fomentamos o 
autoconhecimento e a consciência das nossas pessoas, como factores-chave para a mudança.» 

Paulo Pisano 
DIRECTOR DE PESSOAS NA GALP 

Na categoria que distingue a empresa que apresenta a melhor academia interna, com formações mais diversificadas, 
completas e actualizadas, destacaram-se ainda, no top 3, a EDP e a Sonae MC. 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORMAÇÃO 
CEGOC 

«Receber o Prémio Human Resources 2019 na categoria de Prestação de Serviços de Formação é um reconhecimento que 
nos prestigia, já que nos chega através do voto expresso de quem melhor conhece e pode avaliar o impacto transformador 
das nossas soluções e intervenções - os nossos clientes, parceiros, colaboradores e stakeholders. Este galardão, que é já 
o terceiro que a Cegoc recebe este ano, é também para nós um factor de motivação acrescido, que nos estimula a querer 
atingir niveis de inovação, renovação e superação ainda mais significativos. Permite também às organizações que estão 
a considerar trabalhar connosco tomar uma decisão mais informada, através desta prova inequívoca de que os nossos 
clientes valorizam e destacam a nossa capacidade de cumprir com aquele que é o propósito que há quase 60 anos nos 
move: impulsionar o sucesso de pessoas e organizações, ajudando-as a superar os seus limites e a conquistar patamares 
superiores de competência, ousadia e competitividade. Neste contexto, lançámos este ano uma nova abordagem formativa, 
que apelidamos 4REAL®, que nos permitiu rever por completo a forma de desenharmos experiências de aprendizagem 
adaptativas, logrando simultaneamente a personalização de cada percurso formativo, o envolvimento activo das chefias 
directas nesse processo e a transferência desa aprendizagem concreta para o contexto real de trabalho, com resultados 
impactantes, imediatamente visíveis e mensuráveis. Em linha com este propósito, e seguindo o pensamento de Stephen 
R. Covey - "a tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas continuarão a ser a chave para o sucesso" -, 
apostamos também no rejuvenescimento da nossa oferta para um conjunto de soft skills absolutamente fundamentais para 
o crescimento sustentável de qualquer organização. Assim, após retomarmos a representação exclusiva da Franklin Covey 
- líder mundial especializada nas áreas de Liderança, Produtividade, Execução ou Confiança, com mais de 25 milhões de 
pessoas formadas em todo o mundo, asseguramos também a representação exclusiva do programa SPIN® Selling Skills - o 
modelo de Venda Consultiva mais aplicado e reconhecido por profissionais de vendas em todo o mundo. Este ano ainda, 
inspirado no tema Business Acceleration, desafiaremos também os líderes das principais empresa portuguesas e as suas 
equipas a estar presentes no Business Transformation Summit, um evento impulsionado inicialmente pela disrupção digital 
que, entretanto, foi ganhando asas e hoje assume-se por direito próprio como um contribuinte activo para a aceleração do 
crescimento do tecido empresarial em Portugal.» 

-) Ricardo Martins 
DIRECTOR-GERAL DA CEGOC 

PRÉMIOS 

019 
liunan 
tesmmes 

4  Adecco Portugal e Talenter são as duas empresas que completam o top 3 na categoria que reconhece a empresa 
que presta os melhores serviços a terceiros, na área da Formação. 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECRUTAMENTO E SELECÇÃO 
RANDSTAD PORTUGAL 

«Nos últimos anos temos recebido o prémio da Human Resources, que nos distingue na nossa área de negócio, ou seja, 
na prestação de serviços em Gestão de Pessoas, neste caso em concreto, na dimensão Recrutamento e Selecção. É um 
"hábito" que não diminui o orgulho com que recebemos esta distinção, resultado da lista indicada pelo conselho editorial 
e dos votos dos portugueses. Um "hábito" que não nos deixa descansados, mas que, pelo contrário, aumenta a nossa 
responsabilidade de todos os dias, com os clientes, colaboradores e candidatos, fazermos melhor, fazermos muito melhor. 
Uma responsabilidade que assumimos como missão, numa relação transversal com os stakeholders, e garantindo que 
continuamos a ter impacto no mundo do trabalho e que definimos o standard de actuação, tendo em conta as melhores 
práticas e o enquadramento jurídico. Esta repetição, que sabe sempre a primeira vez, é recebida com um profundo 
agradecimento por esta confiança por parte de todos os que votaram em nós e com o desejo de continuarmos a contribuir 
para o desenvolvimento do nosso sector em Portugal.» 

-) Inês Veloso 
DIRECTORA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DA RANDSTAD PORTUGAL 

-► A Michael Page e o Grupo Multipessoal completam o top 3 na categoria que reconhece a empresa que presta 
os melhores serviços a terceiros, na área do Recrutamento e Selecção. 
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CH 1 Business 
accenture Consulting. Deloitte MERCER MY CHANGE • neves de olmedo randstad TOMORROW. TOO. 

O  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — CONSULTORIA 

ACCENTURE PORTUGAL 

«É muito importante para a Accenture sermos reco- 111,1, 
nhecidos como a melhor empresa de prestação de 

, 11 serviços de Consultoria em Portugal. Este prémio 
é de toda a equipa da Accenture Portugal, que 
contribui diariamente para que sejamos uma marca 111,,, 
cada vez mais reconhecida no mercado pelos ][b 
serviços de excelência que prestamos aos nossos 
clientes, e que contribui também para que sejamos 
reconhecidos nas universidades pela diversidade de 
carreiras que proporcionamos. Os clientes esperam 
que estejamos sempre ao seu lado, a cumprir com 
o que prometemos e com uma oferta inovadora a < e à medida das suas necessidades. Nesta era de 
disrupção tecnológica, as necessidades tornam-se 
mais urgentes e as respostas pedem-se ainda com 
maior rapidez, e as soluções cada vez mais criativas .r  

e inovadoras e, consequentemente, o negócio 
torna-se mais desafiante. E assim o é também para 
a Accenture. E daí que este reconhecimento ganhe 
ainda mais relevância, face aos desafios enfrentados 
no mundo da Consultoria. Vivemos um momento 
de rotação para o novo, e na Accenture aplicamos 
essa rotação para o novo tirando partido da disrup-
ção, tanto na própria empresa, como junto dos 
nossos clientes. Integramos cinco áreas de negó-
cio e oferecemos um vasto leque de oportunida-
des de carreira e de crescimento - somos, com or-
gulho, uma empresa-escola, e a formação contínua 
e as diferentes oportunidades de carreira dos 
colaboradores são dos nossos pilares mais fortes. Ao 
longo dos anos, afastámo-nos do perfil tradicional 
deste mercado, temos uma equipa diversificada, com 
consultores, designers, engenheiros e criativos, com 
faixas etárias entre os millennials e babyboomers, 
e pessoas vindas de diferentes backgrounds, o 
que é pautado pelas nossas políticas de inclusão e 
diversidade que, a par da individualidade de cada 
um, consideramos uma mais-valia na oferta de soluções únicas aos nossos clientes. Acreditamos também que uma das 
bases mais sólidas do nosso reconhecimento, tanto junto de clientes e parceiros, como de colaboradores e alumni, é a forma 
como verdadeiramente colocamos o foco nas pessoas. Somos uma empresa de pessoas e para pessoas. Actualmente, em 
todo o panorama empresarial, vivemos um momento de mudança de paradigma na forma como se fazem negócios e a 
Accenture trabalha todos os dias para criar experiências diferenciadoras e entregar produtos e serviços de valor aos clientes, 
que lhes permita ultrapassar os desafios do mercado em parceria constante.» 

Ana Bernades 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DA ACCENTURE PORTUGAL 

4 Na categoria que reconhece a empresa que presta os melhores serviços a terceiros, na área da Consultoria, 
distinguiram-se ainda, no top 3, a Deloitte e a Mercer. 
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0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GLOBAL 
RANDSTAD PORTUGAL 

«Receber uma distinção do público é um motivo de orgulho, mas confirmar essa eleição sem ter em conta a dimensão da 
empresa, e ouvindo a voz dos especialistas do sector, é um motivo de orgulho ainda maior. Obrigada pela confiança. Obrigada 
por nos deixarem ter impacto todos os dias, por nos confiarem a gestão das pessoas, o recrutamento e selecção dos vossos 
talentos, a avaliação das competências, o treino e o desenvolvimento e os projectos de mudança das vossas empresas. 
Obrigada por estarem connosco na transformação da Gestão de Pessoas ao utilizarem o YouPlan para gerir os horários e 
turnos dos trabalhadores, o Pymetrics para conhecer os best performers e o VIDA para dar mais um passo na experiência de 
video interviemo. Obrigado por estarem ao nosso lado a conhecer o employer branding das empresas portuguesas, o índice 
de mobilidade dos trabalhadores através do workmonitor e por anteciparmos as grandes tendências do mundo e dos países 
com os nossos estudos flexibility©work. Obrigada pelos mais de io mil novos currículos que recebemos na nossa base de 
dados, pelas entrevistas que contam a história dos nossos talentos e pelas nossas pessoas que todos os dias marcam a 
diferença no que fazemos no mercado. Obrigado por nos deixarem cumprir a nossa missão, por sermos o terceiro maior 
empregador nacional, com cerca de 3o mil trabalhadores nos nossos clientes. Da nossa parte, mantemos o compromisso, 
prometemos ser incansáveis, eternamente insatisfeitos e com capacidade de ir mais longe. Vamos continuar a ser parceiros, 
inovadores e cumpridores. Vamos continuar a ser Randstad porque acreditamos que acrescentamos valor. E contamos 
consigo para fazer esta diferença.» 

4 Inês Velos° 
DIRECTORA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DA RANDSTAD PORTUGAL 

4  Entre os restantes finalistas, a Accenture Portugal e a Deloitte Portugal foram as duas empresas escolhidas pelo público 
para completar o pódio das empresas que prestam os melhores serviços a terceiros, na área de Gestão de Pessoas. 

FINALISTAS 
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• 
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Recebeu o prémio Francisca Calheiros Ribeiro. People Success 
manager da Ousystems 

A Outsystems foi considerada a empresa portuguesa 
que presta melhor serviços a terceiros, na área de Gestão 
de Pessoas, distinção que foi alcançada pela junção 
dos votos do público e dos especialistas do Barómetro 
Human Resources. A partilhar o pódio nesta categoria 
ficaram a Egor e a Neves de Almeida 1 HR Consulting. 

1 o PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PORTUGUESA 

OUTSYSTEMS 

FINALISTAS 
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Os ronaldos e os 
carregadores de piano: 
como gerir equipas 
de sucesso 
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HELEN DUPHORN PATRÍCIA VALENTE ANA SERENO ROCK IN RIO - LEARNING 
Directora-geral Directora Corporativa de Directora de Marca e EXPERIENCE UNIT 

da IKEA Portugal Recursos Humanos no Grupo ANF Comunicação da Allianz Portugal O valor da educação 


