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Introdução: 

Como pode ajudar os seus empregados? 

1.1 Equilíbrio trabalho-vida - quais são as 
necessidades do trabalho remoto nesta área? 

Problemas e necessidades de trabalho à distância  
 
Segundo a Autoridade Europeia do Trabalho, quando o escritório se torna parte da casa, a distinção 
entre trabalho e tempo pessoal pode tornar-se pouco clara.  É necessário implementar as regras 
básicas para os empregadores sobre a promoção de um equilíbrio saudável entre o trabalho e a 
vida pessoal dos trabalhadores após a COVID-19. 

Um dos maiores desafios do trabalho à distância é 
manter um equilíbrio saudável na vida profissional. O 
equilíbrio trabalho-vida é a disposição óptima do 
tempo de trabalho e do tempo privado de um 
indivíduo para facilitar a saúde e a satisfação pessoal 
sem afectar negativamente a produtividade e o 
sucesso profissional. O equilíbrio trabalho-vida é a 
concepção que os trabalhadores têm sobre a divisão 
do seu tempo entre obrigações de trabalho e 
compromissos pessoais. 

Fornecer equipamento apropriado para o empregado 
 
"Se um empregado utiliza o seu computador privado para trabalhar, pode ter dificuldade em manter 
separadas as actividades pessoais e de trabalho (por exemplo, continuar a receber notificações 
relacionadas com o trabalho fora do horário de trabalho). Isto pode ter impacto na sua capacidade de 
“desligar" e relaxar. Para evitar problemas como este, assegure-se de que fornece computadores 
portáteis e outras peças chave de equipamento profissional (por exemplo, auscultadores, rato, 
teclado) a todos os empregados.  
Em 2021, a Royal Society for Public Health (RSPH) descobriu que 48% dos funcionários inquiridos que 
trabalhavam a partir de um sofá ou quarto disseram que tinham problemas músculo-esqueléticos. 
Para além de fornecer o equipamento técnico necessário, considere se poderá fornecer outro 
equipamento para ajudar a evitar estes problemas - um suporte para portátil para manter o ecrã ao 
nível dos olhos, uma cadeira ou uma secretária, por exemplo. Isto ajudará os empregados a manter 
uma boa postura quando trabalham em casa, reduzindo as hipóteses de lesões. 
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Como pode ajudar os 
seus empregados? 

Conhecimento e competências de 
equilíbrio trabalho-vida 

Oferecer ajuda na criação de uma divisão trabalho/privado: 
Muitas pessoas que trabalham a partir de casa não têm espaço para um escritório doméstico 
dedicado, e estão a trabalhar fora dos seus quartos ou salas de estar. Esta falta de um espaço de 
trabalho distinto pode ter impactos psicológicos reais. Dos empregados inquiridos para o 
relatório da RSPH, 56% dos que trabalharam a partir de casa tiveram dificuldade em desligar-se 
depois do trabalho. 
Para ajudar a criar uma divisão mais concreta trabalho/casa, encorajar os empregados a guardar 
o seu equipamento de trabalho (sempre que possível) quando tiverem terminado o trabalho. Isto 
criará o espaço físico e psicológico de que necessitam para se desenrolar e preparar para o dia 
seguinte. Com base nisto, pode também organizar uma formação dedicada ao estabelecimento 
de um ambiente de trabalho doméstico saudável, a fim de os ajudar a adaptarem-se eficazmente 
ao trabalho na era pós COVID-19. 

Oferecer um horário flexível 
 
Um dia de trabalho flexível (com horários core e a liberdade de escolher quando começar e 
terminar) pode ajudar os empregados a equilibrar os compromissos fora do trabalho, tais como 
cuidados infantis ou consultas de saúde. Esta abordagem pode também aumentar a 
produtividade em empresas multinacionais, uma vez que os empregados que trabalham em 
diferentes horários podem planear a sobreposição das suas horas sem trabalharem 
consistentemente horas extraordinárias ou de um dia para o outro e arriscarem esgotamentos. 

Segundo o relatório da REMOWA, é muito importante que os indivíduos adquiram competências 
que lhes permitam lidar com os limites entre o trabalho e a família. Isto requer uma melhoria 
contínua e o desenvolvimento de um conjunto seleccionado de competências: 

a) Gerir a vida pessoal e profissional, evitando “desligar”(competências de gestão do tempo); 

b) Estar confortável em lidar com mudanças e adversidades (Capacidade de 
adaptação/flexibilidade)  

c) Manter ou aumentar a produtividade e ser capaz de evitar distrações (Estratégias para a 
entrada de funcionários) 

d) Compreender o estado emocional dos empregados e adoptar uma abordagem positiva 
(Inteligência emocional/mater a Empatia) ou aumentar a produtividade e ser capaz de evitar 
distracções 

e) Ser capaz de executar uma decisão e resolução de problemas à distância ou sozinho - 
(Capacidade de tomada de decisão e resolução de problemas) 



6 

Equadramento Legal: 

1.2 Aspectos legais do trabalho remoto 

"A realidade causada pela pandemia do SARS-CoV-2 forçou a sociedade global a adaptar-se a 
mudanças cada vez mais rápidas no funcionamento diário. Estas mudanças incluem uma mudança 
para um modo de trabalho remoto, que por um lado permite uma maior flexibilidade e a capacidade 
de desempenhar as suas responsabilidades a partir de casa, mas por outro lado torna-se um campo 
de abusos por parte do empregador e esbate a linha entre a vida profissional e a vida privada.  
O resultado das preocupações e riscos associados ao trabalho à distância é uma resolução do 
Parlamento Europeu de 21 de Janeiro de 2021 que contém recomendações à Comissão sobre o 
direito de estar off-line (2019/2181(INL)). Esta é a primeira tentativa de regular questões 
relacionadas com a proteção dos trabalhadores, proporcionando-lhes o "direito de serem desligados 
da corrente" e facilitando o "equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada" enquanto trabalham 
à distância. Soluções semelhantes já foram adoptadas em vários países europeus, incluindo França, 
Espanha, Itália e Portugal. Também os regulamentos de contactar um trabalhador fora do seu 
horário de trabalho num número crescente de países são passíveis de ser sancionados.  

Pelo contrário, na Polónia, ainda não surgiram regulamentos para proporcionar aos empregados o 
"direito a estarem offline". Uma oportunidade de mudança neste aspecto pode, portanto, ser uma 
mudança de baixo para cima na mentalidade do "trabalhador constantemente disponível", a fim de 
proteger a saúde mental dos empregados que trabalham no sistema de "escritório em casa". 
Como se afirma na resolução do Parlamento Europeu, o direito a estar offline é um direito 
fundamental indissociavelmente ligado aos novos padrões de trabalho na nova era digital. Deve ser 
visto como um importante instrumento de política social a nível da UE para assegurar que os direitos 
de todos os trabalhadores sejam protegidos.  

O direito a estar offline ao abrigo das leis em vigor em cada país da UE 
Apesar da natureza não vinculativa da resolução do Parlamento Europeu de 21 de Janeiro de 2021 
que contém recomendações à Comissão sobre o direito de estar offline (2019/2181(INL)), alguns 
países membros da União Europeia introduziram nos seus sistemas jurídicos soluções legais para 
melhorar a situação dos trabalhadores que efectuam o seu trabalho à distância, à luz das alterações 
introduzidas a este respeito pela pandemia do vírus SARS-CoV-2. Seguem-se os aspectos mais 
importantes da regulamentação do chamado direito a estar offline nas legislações nacionais 
individuais. Em Portugal, desde 5 de Novembro de 2021, um empregador é responsável pelas 
consequências financeiras de contactar o seu empregado fora do horário de trabalho, o que na 
prática significa uma proibição de contactar um empregado fora do horário em que este 
desempenha funções profissionais e também de enviar mensagens de texto e e-mail aos 
empregados fora do seu horário de trabalho. Estes regulamentos foram nomeados "o direito ao 
descanso", o que garantirá o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. 
As empresas com um mínimo de 10 empregados podem ser penalizadas se, durante as horas de 
descanso de um empregado, tentarem estabelecer contacto com eles. Por outro lado, foi introduzida 
outra solução favorável aos empregados que são pais: eles poderão trabalhar a partir de casa por um 
período de tempo indefinido, mesmo sem primeiro obterem a aprovação do empregador até a 
criança completar 8 anos de idade. 
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O direito a estar offline 

França 

Para além deste regulamento, foi também introduzida uma obrigação de 
compensar o empregado pelos custos por ele incorridos em consequência de ter de 
trabalhar à distância. Estes incluem, por exemplo, o custo das contas de 
electricidade e gás. Esta é outra solução para ter em conta a situação dos 
empregados na era do pandemónio, inclusive em termos financeiros. Ao abrigo da 
nova lei, os empregados também terão o direito de contactar directamente com o 
seu supervisor, a fim de reduzir a sensação de isolamento pelo menos uma vez a 
cada 2 meses. Outro ponto de regulamentação é a proibição de controlar os 
empregados que executam o trabalho a partir de casa. A única regulamentação 
legal que não foi aprovada no parlamento português é o chamado direito de 
desligar livremente o equipamento confiado ao empregado pelo empregador, mas 
isto não exclui o facto de Portugal ter tomado medidas muito arrojadas e concretas 
para proteger os direitos dos trabalhadores na era do "trabalho no domicílio". 

Curiosamente, em França, a legislação que concede aos trabalhadores o direito de estarem offline 
já tinha entrado em vigor muito antes do início da pandemia, a partir de 1 de Janeiro de 2017. Isto 
porque a partir dessa data, os empregadores são obrigados a estabelecer regras com os 
empregados sobre a utilização do correio electrónico do trabalho e as horas e dias em que um 
empregado está isento de verificar o correio electrónico da caixa de entrada.  

Consequentemente, os empregados não são obrigados a responder a chamadas telefónicas nem a 
ler e-mails relacionados com o trabalho durante o seu tempo livre. A adopção de tal solução foi 
justificada em França pela saúde mental dos empregados, que, por estarem sob stress constante e 
pela exigência de disponibilidade constante, corriam o risco de esgotamento e exaustão mental do 
emprego. De facto, o conceito de "direito ao desligamento" tinha surgido muito mais cedo, na 
sequência de uma decisão do mais alto tribunal francês, que, num acórdão de 17 de Fevereiro de 
2004, decidiu que o facto de um empregado não atender um telefone comercial fora do horário de 
trabalho não constitui uma razão válida para o despedimento do trabalho. 
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França 

Espanha 

Actualmente, o direito a estar “desligado” está codificado no artigo L2242-17 do Código do Trabalho 
francês, mas não contém uma definição precisa do exercício deste direito. Os trabalhadores são 
livres de escolher as suas soluções, mas existe a exigência de que as partes da relação de trabalho 
negociem anualmente para definir os limites entre o trabalho e o tempo privado. 
É certo que não existem sanções específicas na regulamentação francesa, pois estas devem ser 
incluídas pela empresa em causa no contrato ou estatuto, mas podem ser aplicadas de modo a que, 
entre outras coisas, um empregado possa invocar a violação por parte do empregador do seu dever 
de garantir a segurança e, por conseguinte, exigir-lhe uma indemnização. O empregado pode 
também alegar que, na ausência de regulamentos da empresa sobre o direito de desligar, o horário 
anual de trabalho é inválido e, nesta situação, quaisquer horas extraordinárias para além das 35 
horas trabalhadas numa semana devem ser pagas extra. 

Pode concluir-se  que França quase se tornou pioneira em garantir aos empregados o direito de 
estarem offline, e, além disso, é de salientar que isto não foi causado por uma pandemia, mas sim 
por uma preocupação anterior com os direitos dos empregados que fazem trabalho à distância. A 
abordagem grave das violações da lei introduzida em 2017 pelos empregadores é sublinhada pelo 
acórdão do Tribunal de Cassação de 2018, segundo o qual um empregado tem direito a uma 
compensação adicional quando lhe é pedido para estar pronto a responder a chamadas telefónicas 
relacionadas com o trabalho fora do horário normal de trabalho. Isto demonstra o facto de a 
sociedade francesa e a lei já estarem adaptadas para garantir aos empregados o direito de estarem 
offline, cujo incumprimento é regularmente sancionado". 

"Em Espanha, o direito a desligar é considerado uma garantia para o trabalhador ao abrigo das leis 
de protecção de dados na esfera do direito do trabalho. Este direito foi introduzido como parte da 
implementação das regras europeias de protecção de dados em 2018, portanto, tal como em 
França, já nos tempos da "pré-pandemia".  
Ao contrário do país vizinho, no entanto, não foi introduzido um limite ao número de 
trabalhadores empregados por uma empresa, a fim de lhe poder aplicar o direito de desvinculação 
dos trabalhadores. O referido direito está sujeito às disposições dos acordos de negociação 
colectiva, e é obrigatório assegurar o maior equilíbrio possível entre a vida profissional e a vida 
privada. Cada empregador, depois de ouvir os representantes dos trabalhadores, deve, portanto, 
desenvolver uma política interna que especifique as formas de exercício do direito de 
desvinculação, formação e sensibilização.  



9 

Espanha 

Itália 

  
 
 
 

 

 

 

 
 

O direito a desligar é também, evidentemente, preservado no caso de trabalho 
total ou parcial à distância. A não implementação da política acima referida é 
sancionada com uma multa por incumprimento das condições de trabalho e 
obrigações legais de até 6.250 euros ou a denúncia do empregador à Inspecção 
do Trabalho pelo trabalhador se entre a falta de tal política e os riscos 
psicossociais existir uma ligação inextricável. Na segunda situação, o 
empregador pode ser penalizado por violar os direitos do empregado, caso em 
que o empregado pode exigir o pagamento das horas passadas fora do horário 
de trabalho obrigatório. Assim, como se pode inferir da regulamentação 
espanhola acima referida, este país também se ocupou da saúde mental dos 
trabalhadores e proporcionou-lhes o direito de se desligarem, cuja violação pelo 
empregador leva a sanções específicas. 
 

 
 
 
 
,  

Em Itália, tal como em França, o direito de se desligar está em vigor desde 2017 ao 
abrigo da Lei nº 81/2017.70 No entanto, este direito aplica-se apenas aos 
trabalhadores à distância, ou seja, aqueles com quem o empregador celebrou um 
acordo que prevê a possibilidade de trabalhar parcialmente a partir de outro local 
utilizando ferramentas tecnológicas. Além disso, os acordos colectivos individuais 
prevêem o direito de desligar. Devido ao facto de este direito se aplicar apenas aos 
chamados trabalhadores à distância, também não há limite de trabalhadores, cuja 
ultrapassagem imporia à empresa a obrigação de adoptar soluções legais 
particulares que prevejam a possibilidade de desconexão. Ao contrário de outros 
países onde foi introduzida legislação para garantir aos empregados o direito de 
estarem desligados, em Itália não estão previstas sanções em caso de falha de um 
empregador ou de um empregado deste direito...Também não existe proteção 
especial para um empregado que não responda a mensagens do empregador fora do 
horário de trabalho.  
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Itália 

Resumo 

As empresas italianas regulam muitas vezes o direito de desligar num contrato 
com um trabalhador à distância especificando o período de trabalho durante o 
qual ele ou ela deve estar disponível. Outra opção é a obrigação de desconectar 
no final do horário de trabalho estipulado contratualmente. Contudo, fica-se com 
a impressão de que, em comparação com os regulamentos adoptados em 
Portugal, França e Espanha, os regulamentos italianos não protegem 
suficientemente os trabalhadores contra os perigos de não manter o "equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida privada" e não garantem o direito de estar 
desligado em toda a sua extensão. No entanto, é de salientar que as leis italianas 
foram de qualquer forma mais longe em termos de direitos e regulamentos para o 
trabalho à distância do que muitos outros estados membros da União Europeia, 
incluindo a Polónia, entre outros. 

"O direito a estar offline continua a ser uma novidade nos regulamentos dos países membros da 
União Europeia. Apesar do seu aparecimento há mais de dois anos: Resolução do Parlamento 
Europeu contendo recomendações à Comissão sobre o direito de estar offline 2019/2181(INL), 
ainda não foram tomadas outras medidas sobre esta questão. No entanto, o próprio documento, 
que pela primeira vez foi tão extensivamente dedicado ao tema do direito a estar offline para os 
empregados que desempenham as suas funções à distância, estimulou discussões sobre o direito 
a desligar, a necessidade de manter o "equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada", e a 
protecção da saúde mental e física dos que trabalham no sistema remoto. A partir deste 
momento, já são conhecidos 5 países da UE, nos quais existe legislação para proteger os 
trabalhadores à distância de abusos por parte dos empregadores, e noutros 2 países tais 
regulamentos estão a ser discutidos a nível parlamentar". 
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Quais as lacunas a preencher? 

1.3 Aspetos digitais - que lacunas devem ser 
preenchidas? 

Segundo o relatório REMOWA "as competências digitais são uma gama de capacidades que permitem 
aos indivíduos utilizar dispositivos digitais, comunicação digital, ferramentas de colaboração, e 
plataformas digitais para partilhar e gerir a informação. Existem diferentes dispositivos digitais, com 
diferentes propósitos e diferentes complexidades. Algumas aptidões digitais permitem a codificação, 
outras permitem aos funcionários comunicar e realizar trabalho de equipa e outras fazem negócios 
através de plataformas online. Em relação ao trabalho remoto, as competências digitais permitem aos 
empregados comunicar com os seus colegas, partilhar documentos e informação e manter relações 
interpessoais, embora de uma forma diferente". 

  

Esta pandemia COVID-19 exige o desenvolvimento de competências que permitam aos trabalhadores 
superar os desafios ligados ao distanciamento social, a fim de reduzir os inconvenientes do trabalho 
à distância. Segundo estas fontes, as principais questões do trabalho à distância estão relacionadas 
com a adaptação às novas formas de trabalho através de meios digitais, estabelecendo uma 
comunicação adequada com os trabalhadores, gerindo o trabalho em equipa, reduzindo o 
isolamento social e mantendo a confiança, promovendo a partilha de conhecimentos e adaptando as 
questões legais a esta nova forma de trabalho.  
O trabalho à distância é agora um trabalho lucrativo que muitas pessoas gostariam de explorar. 
Assim, se está a pensar em fazer a mudança mas não tem a certeza por onde começar, compilámos 
algumas das competências mais procuradas para o trabalho à distância em 2022. Um gestor deverá 
ser capaz não só de utilizar as últimas ferramentas informáticas mas também de ensinar os seus 
subordinados a utilizá-las também". 

O relatório de investigação intitulado "Corona virus and the European Job market by CEDEFOP" 
demonstrou o grave impacto que a pandemia de Sars Cov-2 está a ter no recrutamento e emprego 
na UE. 
Um dos mais importantes grupos de competências que se espera dos trabalhadores são as 
competências digitais, e em geral as competências em TIC devido à grande proporção de 
trabalhadores que trabalham à distância. Os empregadores também apontaram para uma falta de 
competência em gestão de equipas à distância (16%), aprendizagem rápida (14%) e mesmo 
competências em TI (13%). Além disso, nos trabalhos à distância, os gestores terão de começar a 
realizar várias ações adicionais que não tinham de realizar durante o "trabalho de escritório". Os 
gestores devem apoiar os trabalhadores à distância através de reuniões virtuais diárias de 
acompanhamento estruturadas.   
Fornecer várias opções diferentes de tecnologia de comunicação: só o correio electrónico é 
insuficiente. Os trabalhadores à distância beneficiam de ter uma tecnologia "mais rica", como a 
videoconferência, que dá aos participantes muitas das pistas visuais que teriam se estivessem frente 
a frente . Relatório de análise de competências e requisitos do local de trabalho através de pesquisa 
documental observada como desafios do trabalho remoto destacados pela pandemia de 2020 (O1-
T3)  
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De acordo com os resultados da pesquisa REMOWA (output 1), existem várias ferramentas digitais 
que são necessárias para gerir as ferramentas de comunicação de trabalho à distância: Skype, 
Zoom, Equipa Microsoft. (Informação detalhada será incluída no capítulo 3)  
Finalmente, o relatório de Catlin et al. (2015) sobre o aumento de um quociente digital, ou seja, a 
adaptação das práticas e atribuição de recursos à transformação digital, mostrou que as empresas 
precisam de alinhar as suas estruturas organizacionais, desenvolvimento de talentos, mecanismos 
de financiamento e indicadores-chave de desempenho com a estratégia digital. Assim, as novas 
competências necessárias para acompanhar a transformação digital são: elevada tolerância a 
iniciativas ousadas (lidar com o risco), competências digitais, comunicação digital, capacidade de 
analisar e definir a colaboração interna e externa. 

Quais as lacunas a preencher? 
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Bem-estar dos empregados 

1.4 Como cuidar do bem-estar dos empregados? 

Embora o trabalho à distância tenha os seus benefícios, os desafios do isolamento social e 
desconexão são elevados para os empregados que trabalham por períodos prolongados fora de 
casa. De facto, é vital considerar que os empregados partilham frequentemente o mesmo 
espaço físico e emocional com os filhos e/ou cônjuges, cujas exigências excedem 
inevitavelmente as dos colegas durante um dia típico de trabalho. Ignorar ou adiar tais 
exigências durante o horário de trabalho nem sempre é possível e pode resultar em 
interrupções não planeadas de horários e saídas de trabalho. Há, portanto, necessidade de um 
horário de trabalho mais fluido. Os empregados são encorajados a considerar as suas 
circunstâncias e responsabilidades adicionais e depois tentar estabelecer um programa que se 
adapte às suas necessidades de trabalho e às do seu agregado familiar e membros da família. 
Ao desenvolver um calendário provisório, os empregados terão uma forma de segurança e 
estrutura que pode, no entanto, ser reajustada, se necessário.  

A capacidade de escuta activa e a capacidade de promover o bem-estar dos funcionários será 
fundamental para o futuro da liderança . 
2020 desmascarou muitos mitos a que os líderes de todo o mundo se referiram quando planearam 
o trabalho das organizações, construíram a sua cultura, criaram estratégias e prepararam planos 
de desenvolvimento. O trabalho à distância faz emergir os elementos de liderança que antes 
pareciam menos importantes, e que se tornarão cruciais para o sucesso de muitas organizações 
em 2021 devido à pandemia (O1-T3) A epidemia de 2020 e as novas condições de trabalho 
realçaram como a falta de contacto social, mudanças de rotinas, tecnostress, e outros desafios 
tecnológicos e pessoais podem afectar negativamente (ou deteriorar) a saúde mental dos 
trabalhadores.  

É claro que o impacto exacto do trabalho à distância e as implicações de outras variáveis no bem-
estar dos trabalhadores ainda têm de ser minuciosamente examinadas.  
No entanto, um conjunto de artigos mediáticos escritos em diferentes países da UE discute este 
fenómeno e analisa como a intersecção do trabalho à distância com uma crise global e períodos 
prolongados de quarentena pode afectar os trabalhadores. Levanta questões de como as 
emoções como o stress e a ansiedade podem ser comunicadas e reguladas no cenário único do 
trabalho virtualmente ligado, onde as sugestões sociais e emocionais são relativamente 
limitadas. Vários empregados que mudaram para o trabalho à distância relataram que as novas 
condições de trabalho os tinham levado a sentir-se stressados e mesmo subvalorizados e não 
apreciados, apesar dos seus esforços de trabalho. Estes podem variar em função dos anos de 
experiência e exposição dos trabalhadores num determinado posto de trabalho, do seu grau de 
familiarização com a tecnologia, e da sua adaptação a novas rotinas.  
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Bem-estar dos empregados 

Com base nos resultados da investigação documental dos parceiros REMOWA, seis 
questões principais levantadas pelas novas condições da COVID-19 e relacionadas com 
práticas e arranjos (remotos) de trabalho podem ser identificadas, especialmente o bem-
estar é uma das mais importantes. 
O relatório do Strack (2020) sobre as mudanças organizacionais necessárias para se adaptar 
ao novo contexto de trabalho pós-COVID revela que é necessário estabelecer novas 
melhores práticas e novas formas de liderança, criando uma intimidade social virtual. O 
trabalho à distância apenas complementará o trabalho no local, as formas devem promover 
um arranjo híbrido. Outra necessidade é adaptar os espaços de trabalho às novas dinâmicas 
e promover o bem-estar físico e mental no novo contexto. As empresas devem também 
preocupar-se com a requalificação e requalificação da mão-de-obra essencialmente em 
capacidades digitais, e mudar o recrutamento e selecção para responder a novas 
necessidades. Os líderes devem tornar a força de trabalho e o seu planeamento dinâmicos, 
para facilitar as adaptações. As competências necessárias dos gestores remotos são:  

- Envolver o futuro e estar concentrados 

- Inspiracional 

- Empatia e direcção 

- Audição activa e feedback regular 

 
Bhende et. al (2020) descobriram que a qualidade da vida profissional (equilíbrio) era 
composta por três dimensões: liberdade e reconhecimento, recompensa e reparação de 
queixas. O que significa que os empregados precisam de reconhecimento para fazer o seu 
trabalho e não gostam de ser continuamente monitorizados. 
É difícil ter um equilíbrio perfeito entre a vida profissional e familiar, mas deve-se tentar 
estabelecer um equilíbrio que satisfaça as suas necessidades e expectativas pessoais e ser 
capaz de se ajustar a todos os momentos da vida. Deve-se ter sempre em mente que a 
organização e o foco são as prioridades para o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e 
este é o tipo de cultura de trabalho que devemos reforçar. 
Os trabalhadores devem ser capazes de estabelecer prioridades e tirar partido dos 
regulamentos que ajudam ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. O 
computador no trabalho poupa e desliga ao deixar as horas; as pessoas que não trabalham 
mais do que as 8h diárias e apenas nos dias de semana terão algum tipo de benefícios; são 
necessárias políticas de flexibilidade para ter um melhor equilíbrio na vida, o nosso mundo é 
cada vez mais exigente, e precisamos de arranjar tempo para tudo o que nos cumpre. 
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Trabalhar no futuro 

1.5 Trabalho futuro - como poderá ser o 

trabalho remoto? 

"Novos dados do Inquérito "O Futuro dos Empregos 2020" do Fórum indicam que, em média, 44% dos 
trabalhadores são capazes de trabalhar remotamente durante a crise da COVID-19, enquanto 24% dos 
trabalhadores são incapazes de desempenhar o seu papel actual. Esta estimativa indica uma aspiração 
de expandir a disponibilidade do trabalho à distância. A actual quota teórica de empregos que podem 
ser realizados à distância em qualquer economia foi aproximada em 38% dos empregos em países de 
rendimento elevado, 25% em economias de rendimento médio-alto, 17% em economias de 
rendimento médio-baixo e 13% em economias de rendimento baixo". 

Em muitos artigos e relatórios entregues pelas organizações parceiras, parece que o trabalho à 
distância é susceptível de durar mesmo após o fim da pandemia. O contacto digital torna-se uma 
norma - tanto para os RH como para os gestores/trabalhadores. O conceito de escritório em casa 
torna-se uma nova norma, mesmo depois dos tempos pós- pandémicos.   Por exemplo, um modo de 
trabalho que permita que alguns dias da semana possam trabalhar remotamente poderia ser 
adoptado, enquanto ainda subsistem discussões sobre até que ponto as empresas devem 
implementar o conceito de home office - seja na totalidade ou em parte. Para além do acima exposto, 
a fim de melhorar as funções do trabalho remoto, há também a necessidade de uma transformação 
digital para acomodar as expectativas de trabalho que surgem durante os tempos de uma pandemia.  
A maioria dos parceiros observou que o futuro será constituído por algum tipo de soluções de trabalho 
híbridas. Concluindo, os investigadores em Portugal pensam que, no futuro, as empresas estão a 
considerar fazer a escolha de quem irá trabalhar no trabalho remoto de acordo com alguns critérios, 
tais como o departamento e a antiguidade. 

Na Eslovénia, os resultados da investigação mostraram que os empregados procurariam no futuro uma 
empresa que lhes permitisse, ocasionalmente, trabalhar à distância. No entanto, a produtividade 
laboral poderia diminuir no futuro, uma vez que trabalhar a partir de casa pode rapidamente tornar-se 
um trabalho "invisível". Além disso, os interessados mencionam que os empregados que trabalham à 
distância estão satisfeitos com a comunicação dos gestores, embora ocasionalmente se sintam 
improdutivos e cansados da monotonia, são menos eficientes embora tenham todas as condições para 
trabalhar a partir de casa. Gostam de um dia de trabalho flexível, poupando tempo na viagem e mais 
tempo passado com a família e amigos. 

A Bélgica é um dos países europeus onde uma grande proporção (62%) da população activa trabalhava 
à distância durante o encerramento. 
Concluindo, apesar de alguns factores negativos, a direcção da empresa avalia a situação nas empresas 
como controlável. No futuro, as empresas actuarão na legislação, organização do ambiente de 
trabalho e dos recursos, transformação digital, e adaptação da cultura organizacional, e melhoria do 
bem-estar dos trabalhadores. Em conclusão, o futuro trabalho remoto será possível, mas depende da 
posse de algumas competências: boa comunicação, gestão e estratégia abertas sobre trabalho 
remoto, confiança dentro da empresa, independência e auto-iniciativa dos empregados, sistemas TIC 
relevantes, educação e desenvolvimento dos empregados.  
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2. Business Cases com as melhores práticas em 
trabalho remoto  
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Business case 

Acções e soluções introduzidas 

2.1 FreshMail 

FreshMail (https://freshmail.pl/) é uma empresa privada polaca criada em 2008. É 
especializada em e-mail marketing, modelos de newsletter, know-how de e-mail 
marketing, automação de marketing, marketing SMS, e-mails transaccionais, servidores 
SMTP, campanhas de e-mail, campanhas SMS, e-mails transaccionais, modelos de 
newsletter e autoresponders.  
A mudança de trabalhar todos os dias num escritório com uma equipa de 70 pessoas, 
para operar numa equipa distribuída, espalhada por toda a Cracóvia, levou a empresa em 
poucos dias. 
Em termos de desafios, a empresa quase falhou num elemento importante: um canal de 
comunicação comum. Durante alguns anos, existiam vários canais, incluindo Slack, 
Hangouts e YouTrack, e cada equipa tinha desenvolvido a sua própria forma de 
comunicar. Por vezes surgiram mal-entendidos a partir disto e durante muito tempo a 
necessidade de padronizar isto foi evidente.  

Literalmente alguns dias antes de serem anunciadas as primeiras restrições na Polónia, 
a empresa desistiu de comunicar em Slack e lançou o principal canal de toda a 
empresa, o Mattermost Instant Messenger. Isto influenciou o rápido fluxo de 
informação e os empregados já não têm de pensar onde escrever para que uma dada 
mensagem chegue às pessoas certas na altura certa. 
O princípio orientador da comunicação é informar regularmente sobre o que está a 
acontecer na empresa e assegurar a transparência. A FreshMail tem três fontes 
regulares de informação que estão disponíveis publicamente e que funcionaram bem 
na era do escritório em casa. 
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Ações e soluções introduzidas 

 
 

 

O correio da Lemonade é criado a partir de conteúdos submetidos por todos os membros da 
organização. Tem uma forma ligeiramente mais solta e contém histórias interessantes, histórias de 
sucesso, anedotas, materiais, fotografias e várias informações que queremos partilhar com o resto da 
empresa. 
Todos os meses são relatados resultados financeiros. As apresentações mostram como a situação da 
empresa se relaciona com os objectivos estratégicos e os objectivos trimestrais das equipas 
individuais. Estes não devem ser apenas estatísticas secas, mas que há lições a serem aprendidas para 
toda a organização a partir dos gráficos. 

A Sprint Review é outro evento regular. Mais precisamente, é uma reunião de escrutínio que tem 
lugar no final de cada sprint, e na FreshMail isto acontece a cada quinze dias. Durante a Sprint Review 
é discutido o trabalho feito e planeado pelas equipas de TI, Marketing e Vendas. 
Cada um destes departamentos tem um espaço durante esta reunião para apresentar as suas 
actividades, e outros funcionários podem fazer perguntas, sugerir soluções ou abordar preocupações. 
Foi desenvolvida uma norma para a apresentação remota de um novo funcionário à empresa. 

Os embaixadores de mudança na forma de líderes ou pessoas de equipas individuais apoiaram as 
actividades e ajudaram a criar os processos certos, escolher ferramentas, avaliar políticas e práticas. No 
canal Mattermost, os funcionários acrescentam a música que ouvem e são aí criadas listas de 
reprodução para o mês. É uma coisa pequena, mas uma alegria. São organizados workshops internos, 
onde as pessoas fora das suas equipas se podem reunir online e aprender algo novo. 
Outra questão é a integração. Antes da pandemia, pelo menos uma vez por mês haveria algum tipo de 
integração de empresas: jogos de tabuleiro, uma fogueira perto de Cracóvia ou o que quer que seja que 
alguém actualmente tenha inventado e sugerido. Já na primeira semana de trabalho à distância, a 
questão era o que deveria ser organizado agora. A ideia de trocadilhos da empresa era tão interessante 
para os empregados que ninguém tinha de ser persuadido a participar e já estamos ansiosos pela 
próxima edição. 

Pessoas envolvidas e 
recomendações 

Num futuro próximo, as organizações terão de trabalhar em três aspectos-chave: capacidades de 
comunicação e conversação numa variedade de ambientes, optimização de ferramentas, criação de 
soluções adaptadas ao trabalho remoto ou híbrido. 
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Business case 

 

2.2 Orange Polska 
 

Orange Polska (antes da fusão, empresas separadas - Telekomunikacja Polska e PTK 
Centertel) - operador de telecomunicações, antigo monopolista e actualmente o 
fornecedor de telefonia fixa dominante na Polónia. O maior operador móvel da 
Polónia, servindo 14,36 milhões de clientes. Um dos maiores fornecedores polacos 
de serviços de Internet e de telecomunicações móveis. 
Actualmente, a principal marca comercial e empresarial da empresa é a Orange. 
As acções da empresa foram admitidas à negociação pública em setembro de 1998. 
Na primeira fase da privatização, 210 milhões de acções foram vendidas numa 
oferta pública, representando 15% do capital social da empresa. Em novembro de 
1998, a primeira cotação das ações teve lugar na Bolsa de Valores de Varsóvia e sob 
a forma de RDA) na Bolsa de Londres. 

Um ano antes da pandemia, os empregados foram autorizados a trabalhar 
remotamente durante um dia por semana. Os empregados estavam interessados 
em utilizá-la e apreciaram-na bem, e a empresa "praticou" - embora em menor 
escala - questões técnicas. 
Antes da pandemia, cerca de 700 dos 1.200 gestores geriram equipas com membros 
a trabalhar em diferentes regiões do país. Eram experientes na manutenção de 
relações com a equipa apesar da falta de contacto pessoal diário, mantendo-os 
empenhados, motivados e empenhados em atingir objectivos comuns. Esta 
experiência foi útil durante a pandemia. 
A pandemia acelerou muitas mudanças. O desafio foi a escala e a rapidez. Durante o 
encerramento, levámos 5 dias a deslocar o pessoal para casa, a reequipar o 
equipamento e a ajustar os sistemas. Durante a segunda vaga da pandemia, foram 
apenas 5 horas. 

Acções e soluções introduzidas 
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Pessoas envolvidas 

Recomendações 

 

 

O papel do gestor, que se manteve na situação de pandemia, é estar com a equipa, 
tão humanamente falando, empatizar, fazer pequenos gestos, interessar-se pela 
forma como as pessoas estão a lidar com a situação, como se estão a sentir, 
apreciar. Isto fortalece as relações no seio da equipa e aproxima as pessoas. 
Já estávamos a investir na mudança do papel de liderança antes da pandemia. 
Juntamente com os gestores, perguntando também aos empregados que tipo de 
líderes queriam, desenvolvemos um novo modelo em que o líder está próximo da 
equipa, realiza o potencial da equipa, concentra-se no bem-estar da equipa, 
incluindo o seu bem-estar mental, e no seu desenvolvimento. Ele comunica de 
forma honesta e aberta e dá feedback. Acredito que este trabalho compensou 
durante o encerramento - os gestores encontraram o seu caminho no seu novo 
papel e os funcionários sentiram a mudança no estilo de liderança. 

A confiança é fundamental. Os mecanismos tradicionais de controlo na gestão já 
não funcionam. Um chefe de supervisão e de controlo não irá revelar o potencial 
das pessoas, não irá encorajá-las a tomar a iniciativa, a procurar melhores soluções. 
As pessoas apenas tentarão seguir ordens. Claro que, como uma empresa que 
trabalha com clientes, presta serviços, a Orange verifica a qualidade e as normas, 
mede o desempenho. No entanto, a mudança para um modelo de trabalho flexível 
é uma expressão de confiança nos empregados que, mesmo sem controlo directo, 
mostrarão responsabilidade e completarão as tarefas. No caso da Orange, isto tem 
funcionado e a empresa tem uma elevada eficiência. A motivação para construir em 
tempos difíceis deve basear-se na confiança, inclusão, escuta, dando espaço aos 
empregados para proporem as suas próprias soluções. As empresas que já 
investiram em tais valores são hoje definitivamente mais fáceis.  
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Business case 

Ações e Soluções Introduzidas 

2.3 SoftwareMill  

SoftwareMill (https://softwaremill.com/) é uma empresa polaca que fornece 
software para grandes e médios clientes de todo o mundo (incluindo Japão, 
Austrália, Estados Unidos e Suécia). Utiliza metodologias ágeis com uma forte 
ênfase na cooperação estreita com o cliente. As nossas principais áreas de 
actividade são: Java e Scala, sistemas baseados na nuvem (GCP / AWS), Blockchain, 
Big Data e Machine Learning. Actualmente conta com 80 funcionários. 
A empresa opera de forma remota desde o primeiro dia da sua existência. 
Quando a SoftwareMill tinha cerca de 25 pessoas - o Conselho de Administração, 
que ainda queria participar em projectos, decidiu mudar para o revolucionário 
modelo de empresa para eles, hoje chamado 'turquesa', com a chamada estrutura 
plana. 

A ideia principal era a de tomar todas as decisões o mais próximo possível da fonte do 
problema. Ao introduzir transparência total (incluindo remuneração e taxas de clientes), as 
equipas de projecto puderam tomar decisões independentes com base no quadro completo. 
Para iniciativas maiores, foram criados Grupos de Trabalho e elaboradas regras para a 
votação democrática de toda a empresa sobre a proposta desenvolvida no Grupo. 
Quando a equipa ultrapassou as 50 pessoas, a estrutura organizacional mudou para uma 
espécie de holocracia e foram identificados Traços (o equivalente a círculos de holocracia). 
Estes reúnem um grupo de pessoas com os melhores conhecimentos e perícia numa área 
particular da empresa, como o Desenvolvimento Empresarial ou Blockchain. Estes indivíduos 
tomam decisões mais rápidas e mais criativas de forma independente. As equipas auto-
organizadas escolheram os seus líderes de baixo para cima, através de votos. 
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Ações e Soluções Introduzidas 

 

 

Todos trabalham quando querem e de onde querem, mas no quadro das regras acordadas 
e aceites com o cliente. 
Os promotores trabalham em equipas internacionais mais pequenas, construídas para um 
cliente específico. Aí, a organização do trabalho é a clássica abordagem 'scrum' 
informática, que permite acompanhar o progresso do projecto de uma forma ágil e dar 
prioridade às necessidades numa base contínua. 
Como o trabalho da empresa se baseia na metodologia Agile, as reuniões de scrum diárias 
são muito importantes. durante essas reuniões, todos na equipa dizem qual é o estado das 
tarefas com que estão a lidar e comunicam quaisquer problemas 
Um dos formatos das reuniões scrum é a retrospecção, que permite discutir as coisas que 
mais perturbam o projecto e depois eliminá-las. 
Os programadores passam cinco a seis horas por dia de trabalho sincronizado para 
permitir discussões, resolução conjunta de problemas ou programação em pares. 

O principal instrumento de comunicação é o Slack. É utilizado principalmente para 
comunicação baseada em texto, síncrona bem como assíncrona (comunicação. Também é 
por vezes utilizada para chamadas de voz e vídeo). Foram criados 400 canais em slack - 
muitos deles para conversas fora do tópico, tornando estes canais substitutos para a 
cozinha do escritório ou área comum. O facto de os empregados se conhecerem em 
privado compensa um melhor trabalho de projecto, porque gostam uns dos outros e 
sabem como falar uns com os outros. 
O Huddle from Slack ou, mais frequentemente, o TeamSpeak torna possível a simulação de 
trabalho numa sala, possibilitando consultas rápidas, uma vez que é mais fácil falar do que 
escrever. O Google Meet e o Zoom são utilizados para videoconferências. 

O Onboarding começa com o envio do Manual de Iniciação ao SoftwareMill ao potencial 
candidato. Se esta pessoa for contratada, recebe uma versão em livro do e-book e um link 
para a versão alargada. Além disso, é convidada a aderir a um canal especial Slack para 
conhecer a empresa antes de aderir oficialmente, fazer perguntas e habituar-se tanto à 
própria Slack (se for uma nova ferramenta) como a aprender sobre a cultura e 
comunicação da empresa. Durante os primeiros três meses, para cada pessoa que ingressa 
na empresa é designado um tutor. Quando as reuniões de integração são realizadas no 
período de pré-adesão, as pessoas que ainda não aderiram à SoftwareMill são também 
convidadas a participar nas mesmas. 
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Ações e Soluções Introduzidas 

Recomendações 

 

 

O desempenho dos empregados não é controlado de forma sistemática. 
A empresa inteira reúne-se em linha todos os dias às 10:00 da manhã durante 20-
30 minutos para falar sobre algo que não seja trabalho. 
Com a ajuda da aplicação Donut para Slack, a empresa introduziu semanalmente 
"conversas sobre donuts e café" para grupos de quatro pessoas seleccionadas 
aleatoriamente. 
 
Os empregados utilizam o Google Suite. A empresa tem o hábito de documentar 
tudo, por escrito ou sob a forma de reuniões gravadas em vídeo. O software de 
influência é utilizado para reunir e analisar os requisitos do projecto com o cliente e 
documentar as decisões. 
Para a gestão de tarefas são utilizados Jira e - mais frequentemente - Trello. 

A mudança para trabalho remoto requer a selecção de um conjunto de 
ferramentas digitais que tornarão esse trabalho eficiente e eficaz. O desafio no 
trabalho à distância, no entanto, é construir uma equipa que não se encontre 
pessoalmente. Por conseguinte, o desenvolvimento de hábitos de comunicação 
regular é uma parte fundamental de um trabalho à distância eficaz. 
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Business case 

2.4 A1 Croatia 

A A1Croácia faz parte do Grupo A1 Telekom Austria - um fornecedor líder de serviços 
digitais e soluções de comunicação na Europa Central e Oriental. A A1 Telekom Austria 
Group opera em sete países e emprega cerca de 2.000 pessoas. 
Durante a crise pandémica que atingiu no início de 2020 equipas remotas e 
especialmente pais com filhos pequenos lutaram com o equilíbrio entre trabalho e vida 
durante o trabalho remoto forçado em tempos de bloqueio causado pelo Covid 19. 
 

Acções e solução introduzidas: 
 
Alguns dos programas que introduziram e partilharam através dos meios de comunicação 
social foram narrações virtuais para os filhos dos empregados, e um guia digital de 
actividades para crianças. Lançaram também o programa Mind Wellness para gestores e 
empregados, para aumentar a satisfação e produtividade dos empregados e criar um 
ambiente de trabalho saudável. Além disso, a empresa organizou encontros virtuais 
chamados #StayConnected Talks, onde reuniram outras empresas da Croácia e falaram e 
partilharam conhecimentos adquiridos em circunstâncias de trabalho extraordinárias. 
Entre outros tópicos, discutiram os cuidados infantis com conselhos e sugestões práticas 
sobre o que fazer com as crianças durante o encerramento. 
 

Recomendações: 
 
Adaptar as iniciativas e práticas às necessidades da sua organização e empregados. Não 
há uma abordagem de tamanho único. O conteúdo da estratégia do seu programa de 
bem-estar dos funcionários deve basear-se nas necessidades e características únicas da 
sua organização e, claro, dos seus funcionários. 
Certifique-se de que os gestores, especialmente os de topo, estão conscientes da 
importância da saúde e do bem-estar no local de trabalho e apoiem as suas iniciativas 
para assegurar que este tópico é levado a sério em toda a organização. 
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Business case 

 

2.5 Rentlio 
 

Rentlio é um sistema de gestão de propriedades e gestão de canais mundialmente 
reconhecido para pequenos hotéis, albergues, alugueres de férias e gestores de 
propriedades com utilizadores em mais de 40 países. Foi fundada em 2014 por 
Marko Mišulić, que deixou o seu emprego empresarial, regressou à sua cidade natal 
Zadar com a sua família, e fundou Rentlio - solução app para hotelaria, turismo e 
gestão imobiliária. Juntamente com Ivan Padavić - Rentlio's CTO desde o primeiro 
dia - uma primeira versão de Rentlio foi lançada em Fevereiro de 2015. 
A equipa da Rentlio está espalhada por muitas cidades. Embora tenham um 
escritório doméstico em Zadar, o resto da sua equipa está espalhada por todo o 
país. Isto vem com um conjunto único de desafios quando se trata de comunicação, 
gestão do tempo e produtividade. 

No contexto do trabalho à distância, existem muitos e variados desafios, dos quais o 
equilíbrio entre a vida profissional e familiar é uma componente crucial a enfrentar. 
Em Rentlio, um dos problemas que tinham com o trabalho remoto é a criação de 
fronteiras e abordaram-no através do blogue da empresa, a fim de ajudar os seus 
empregados e outros interessados que visitam a sua página web. 
Como afirmam no seu blogue: "As linhas entre o trabalho e a vida doméstica são 
confusas, especialmente quando se trabalha a partir de casa". Desligar os 
pensamentos de "trabalho" quando é hora de cronometrar o dia é mais fácil dizer 
do que fazer".  A questão era como evitar verificar e-mails, seguir com os clientes, e 
fazer tarefas administrativas intermináveis quando a mesa de trabalho está apenas 
a alguns metros do sofá da pessoa? Como se diz em Rentlio, não se ficaria no 
escritório depois de todos irem para casa, e o mesmo deveria aplicar-se ao trabalho 
à distância. É importante estabelecer limites claros, feitos à medida das pessoas, 
uma vez que não existe uma solução de tamanho único para todos. 

Ações e soluções introduzidas 
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Algumas das soluções úteis que eles recomendam aos seus empregados e outros 
interessados são as seguintes:  
- Ter estabelecido horários de trabalho (ou seja, 9 - 5 em dias de semana) 
- Em Rentlio utilizam a funcionalidade "Slack's Do Not Disturb" para fazer uma 

pausa nas notificações após o horário de expediente 
- Criar um espaço de trabalho dedicado que seja utilizado apenas para trabalho 
- Outro assunto que abordaram no seu blogue relacionado com o trabalho à 

distância foi a responsabilidade de trabalhar à distância. Uma vez que os seus 
empregados que trabalham à distância não têm supervisor ou gestor fisicamente 
próximo diariamente, significa que não há ninguém para verificar diariamente se 
estão a trabalhar ou não. Não há ninguém que se certifique de que estão de 
facto a fazer as coisas ou a regular o seu trabalho de forma eficaz.  

- Na Rentlio enfatizam que é bom socializar ou fazer tarefas domésticas ao longo 
do dia de trabalho, no entanto é importante observar prazos e marcos 
importantes. Encorajam os seus empregados a partilhá-los. Por exemplo, a sua 
equipa de marketing faz relatórios mensais nos meios de comunicação social 
para toda a equipa ver. Isto mantém toda a equipa, independentemente da sua 
localização, alinhada com os mesmos objectivos. 

Este pequeno caso sugere um blogue como fonte de comunicação de conteúdos úteis e 
importantes quando a sua equipa está a trabalhar remotamente. Em geral, o trabalho à distância 
representa um desafio na comunicação, motivação, produtividade, estabelecendo o equilíbrio 
entre trabalho e vida privada, pelo que as empresas têm de ser criativas para ir além e acima para 
ajudar primeiro os seus empregados e também os outros interessados que se debatem com a 
mesma questão.  
Para além de numerosos métodos de comunicação síncronos e assíncronos utilizados em contexto 
de trabalho à distância, o blogue é uma adição útil de comunicação que pode melhorar os esforços 
globais de comunicação feitos pela empresa. A nossa recomendação seria não a negligenciar, mas 
sim utilizar o seu potencial para partilhar mensagens e motivar os trabalhadores a partilhar as suas 
ideias sobre vários assuntos, aumentando assim a sua própria motivação de trabalho e ajudando 
outros que se debatem com questões semelhantes às suas. 
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2.6 Atlantic Group  

O Atlantic Group é uma das principais empresas alimentares da região com as 
marcas regionais de renome que, a par da gama de produtos de parceiros externos, 
é apoiada por um sistema de distribuição próprio na região. Os produtos do Atlantic 
Grupa estão altamente representados na Rússia, na CEI e nos países da Europa 
Ocidental. O Atlantic Grupa emprega aproximadamente 5300 pessoas no total. A 
sede da empresa encontra-se em Zagreb, as fábricas de produção estão situadas na 
Croácia, Eslovénia, B&H, Sérvia e Macedónia, enquanto as empresas e escritórios de 
representação estão localizados em 8 países. Foi fundada em 1991 como Atlantic 
Trade pelo empresário Emil Tedeschi, com o âmbito principal de distribuição de 
bens de consumo para o mercado croata. (*) 
 
Os “sismos” Covid-19 e terramoto em Zagreb em 2020 forçaram muitas empresas a 
competências de gestão de crises. Desde os esforços de comunicação até à 
necessidade de trabalho à distância, a gestão em muitas empresas teve de mudar 
quase de um dia para o que agora chamamos "o novo normal". 
 
 
(*) https://www.atlanticgrupa.com/en/about-us/company-history/ , acedido em 8.8. 2022 

A primeira reacção na sequência dos lockdowns e do terramoto no Atlantic Group foi a de 
avaliar os danos e ver se era necessário resolver quaisquer emergências imediatas. Após esta 
primeira tempestade inicial se ter instalado, a direcção de topo sabia que tinha de colocar as 
suas capacidades de gestão de crises à frente, uma vez que isto iria ser uma "longa e 
acidentada viagem para a incerteza". A primeira coisa que se propuseram a fazer foi 
encontrar um princípio orientador que liderasse a sua tomada de decisões com base na visão 
e missão que já orientava a cultura organizacional da empresa e que estava alinhada em 
particular com a Estratégia de Pessoas e Cultura, que se concentrava em orientar a 
organização para o consumidor, construindo relações através do desenvolvimento de líderes 
autênticos, bem como o crescimento e bem-estar dos empregados. 
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O trabalho ocasional a partir de casa no Atlantic Group foi introduzido em 2018. Um terço dos 
empregados da empresa faz trabalhos que podem ser feitos a partir de casa, embora isto tenha sido 
utilizado em menor medida antes. No entanto, com a introdução do primeiro encerramento na 
Croácia no início de 2020, cerca de 1.500 empregados começaram literalmente a trabalhar a partir 
de casa durante a noite. 
"Contudo, a maioria dos papéis de apoio começou a trabalhar remotamente. Uma simples mudança 
para o módulo "trabalho a partir de casa" foi possível graças à ferramenta "Equipas Microsoft". As 
Equipas Microsoft com as suas opções adicionais provaram muito em breve ser uma boa ferramenta 
para o ambiente de trabalho remoto. Por exemplo ...é possível fazer perguntas, o que permitiu 
reuniões interactivas, depois salas de descanso, partilha de materiais, e isto tornou o nosso trabalho 
significativamente mais fácil', como salientou o director executivo do departamento de Pessoas e 
Cultura do Atlantic Grupa, Mojca Domiter". (*) 
 
O papel dos RH em conjunto com a Alta Direcção era comunicar diariamente e de forma 
transparente com os funcionários. Desde o primeiro dia, os gestores de topo comunicaram o 
conjunto de mensagens que visavam: preservar a saúde, preservar os postos de trabalho e a 
continuidade da empresa. Através destas mensagens entregues através de várias plataformas web, o 
objectivo era o de colocar as pessoas à vontade, para responder aos seus receios e preocupações. O 
importante papel era do CEO, que se deslocava regularmente através de várias plataformas web, 
comunicando as mensagens importantes aos empregados, fornecendo informações sobre para onde 
se dirigiam e qual era a situação na empresa. 

Como salientam no Atlantic Group, o novo normal significa aceitar ambiguidade, insegurança e é 
preciso poder viver com ela, mas também as culturas organizacionais devem ser construídas 
sobre ela. A situação de crise gera energia, e a insegurança pode também construir a nova 
criatividade. Para que o trabalho híbrido ou totalmente remoto mostre os seus efeitos positivos, 
uma das questões-chave importantes é a confiança - na gestão de topo, na organização, nos 
empregados - os empregados devem sentir que a empresa se preocupa com eles, mas também 
que sabe para onde vai, o que enfatiza a importância de estabelecer expectativas e objectivos 
claros. As pessoas devem também ser habilitadas a articular as suas necessidades e desejos, 
particularmente os Millennials, que por vezes lutam com a verbalização das suas necessidades 
reais.  
 
(*)https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hoce-li-rad-od-kuce-opstati-cetiri-velike-kompanije-otkrivaju-sto-im-je-donio-
hibridni-rad-i-hoce-li-ga-zadrzati---689450.html 
, acedido em múltiplas ocasiões em Agosto de 2022 
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Ações e soluções introduzidas 

2.7 Slovenian bank 

Neste estudo de caso, queríamos saber como a epidemia de COVID e a introdução do 
trabalho à distância afectaram os processos nucleares do funcionamento dos Recursos 
Humanos. Para o descobrir, tivemos de escolher uma grande organização. A título de 
exemplo, escolhemos um dos maiores bancos da Eslovénia. O banco seleccionado está 
organizado como um grupo. Funciona tanto na Eslovénia como, claro, no ambiente 
empresarial internacional. O Grupo Bancário é proprietário de algumas filhas de bancos em 
diferentes países. Os bancos dauthers de outros países operam como bancos independentes, 
mas é claro que fazem parte do grupo. O banco como grupo tem mais de 6.000 empregados, 
dos quais aproximadamente 2.700 estão na Eslovénia. Como um todo, tem 
aproximadamente 450 agências e pouco menos de 700.000 clientes activos. Com base nos 
activos totais, o banco tem uma quota de mercado de aproximadamente 25% na Eslovénia. 
Apenas estudámos os processos de RH do banco na Eslovénia durante a epidemia da COVID. 
Em Setembro de 2021, tivemos uma entrevista com um dos directores do departamento de 
RH em Ljubljana. 

A entrevista mostrou que, em geral, o trabalho à distância não levou a uma 
mudança no número de empregados que trabalham nos departamentos. O simples 
facto de introduzir o trabalho à distância não afectou a estrutura organizacional. De 
certa forma, isto parece compreensível, uma vez que a missão, o objectivo e o 
volume de negócios das organizações também se mantiveram inalterados. A única 
coisa diferente foi o local onde um determinado trabalho foi concluído. Isto não 
tem qualquer efeito sobre a estrutura organizacional e o número de empregados. 
 
Os resultados da entrevista indicaram que a única excepção, ou seja, um potencial 
estrangulamento, são os departamentos de apoio TIC. 
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Quanto é que o banco contratou durante a epidemia? O mesmo que antes. Ninguém 
perdeu o emprego por causa da epidemia. Mas, é claro, as pessoas também mudaram 
de emprego durante a epidemia. Estes processos tiveram lugar da mesma forma que no 
período anterior à epidemia e antes do trabalho remoto. 
 
O processo de recrutamento em qualquer organização tem geralmente várias fases. 
Uma fase muito importante é a selecção dos candidatos a emprego. As entrevistas são 
também geralmente conduzidas com os candidatos. Durante a epidemia, houve 
também mudanças nestes procedimentos no banco. Durante a epidemia, o banco 
conduziu os seus processos de selecção à distância, com a ajuda de ferramentas online 
(MS TEAMS, ZOOM...). No caso do banco observado, constatou—se que as entrevistas à 
distância podem substituir totalmente o contacto pessoal. 

A gestão do pessoal é um elemento chave da GRH; inclui as tarefas acima enumeradas 
(cálculo dos níveis de pessoal necessários, selecção do pessoal, emprego, etc.). Muitas 
vezes, estes são procedimentos técnicos, administrativos ou burocráticos. Estes 
processos constituem o "esqueleto" ou estrutura de uma organização. É por isso que 
não é sem importância a forma como os perseguimos. Afinal, estes são os 
procedimentos que determinam a vida de uma organização. 
 
Mesmo durante as epidemias, a vida continua. Se olharmos para o banco, as pessoas 
precisam de dinheiro. O dinheiro deve circular entre as pessoas. Essa é a tranquilidade, 
porque é que os bancos têm de trabalhar. Contudo, os funcionários dos bancos, como 
todos os outros, também se reformam, mudam de emprego, etc. O banco precisa 
sempre do seu pessoal. Descobrimos que o conteúdo do trabalho de RH não mudou de 
forma alguma, mesmo durante o trabalho remoto. A nossa principal conclusão é que o 
conteúdo da função de RH permanece o mesmo. Tal como noutras áreas, apenas a 
tecnologia mudou. 

Pessoas envolvidas e 
recomendações 
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2.8 Komunala 
 

A Komunala é uma empresa empresarial pertencente ao Município. A empresa pretende alcançar 
a satisfação dos proprietários através de operações bem sucedidas e eficientes, através do 
crescimento de capital e da criação de recursos financeiros para o desenvolvimento da empresa, 
e acima de tudo satisfazendo as necessidades dos seus utilizadores. 
As principais actividades da empresa são a implementação de serviços públicos municipais 
económicos obrigatórios de protecção ambiental: 
- abastecimento de água potável, 
- drenagem e limpeza de águas residuais municipais e pluviais, 
- recolha e remoção de certos tipos de resíduos municipais, 
- eliminação de resíduos municipais. 
 
A empresa também executa os seguintes serviços públicos comerciais opcionais: 
- manutenção de estradas municipais, 
- poder público e limpeza de áreas públicas, 
- cemitério e actividades funerárias e a organização dos cemitérios (através de um empreiteiro 
que está registado para realizar a actividade). 
A empresa emprega em média 50 trabalhadores, e para trabalhos ocasionais emprega também 
colaboradores temporários ou celebra contratos com subempreiteiros. 

Devido à natureza do trabalho, alguns trabalhadores podem trabalhar a partir de casa (por 
exemplo, administração, contabilidade), mas alguns outros trabalhadores não podem (por 
exemplo, os responsáveis pela manutenção da rede de água no campo, etc.). É também 
necessário prestar atenção às relações entre estes grupos de trabalhadores. 
A insatisfação dos trabalhadores e as más relações internas podem ser rapidamente transferidas 
para o proprietário e a gestão pode rapidamente ficar mergulhada em problemas. 
O conteúdo ou o objecto de percepção relacionado com a satisfação no trabalho é diferente nos 
trabalhadores à distância do que nos trabalhadores de fábrica ou de campo. As teorias da 
satisfação profissional baseiam-se na ideia de que o objecto de percepção que desencadeia a 
sensação de satisfação pode ser encontrado quer no ambiente físico (por exemplo, nas 
características do local de trabalho), nas interacções sociais (por exemplo, com os colegas de 
trabalho, com a gestão), quer em alguma mistura dos dois. 

Ações e soluções introduzidas 
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Em Setembro de 2021 tivemos uma entrevista com a pessoa responsável pela manutenção do sistema 
de abastecimento de água e de esgotos. Como parte da entrevista estruturada, falámos também sobre 
satisfação e clima organizacional. A fim de fornecer pelo menos uma avaliação geral, fizemos duas 
perguntas: 
- Como é a situação com expressão activa de insatisfação? 
- Acha que o trabalho remoto resultou em mais ou menos entre os colegas de trabalho? 
A resposta a ambas as perguntas foi: "Menos do que antes". A distância física entre trabalhadores de 
campo e trabalhadores à distância não resulta em menos sentido de rivalidade pessoal ou em menos 
ressentimentos do que quando os trabalhadores estão a trabalhar em conjunto num escritório. A 
entrevista mostrou que o trabalho à distância não afecta a rivalidade interpessoal. Não há mais nem 
menos rivalidade pessoal, ressentimentos, ou má vontade na organização devido ao trabalho à 
distância. 
Acreditamos que a cooperação entre os colegas de trabalho é um dos aspectos mais críticos do 
trabalho à distância. Ficámos surpreendidos ao verificar que os resultados da entrevista indicam que 
nesta organização houve realmente mais cooperação entre os colegas de trabalho durante a epidemia 
da COVID-19, do que haveria se eles estivessem no local de trabalho. 

Empresas como a Komunala são extremamente sensíveis a disputas internas. A primeira razão para 
tal é que o fundador e proprietário é um município, o que significa uma grande influência política. 
Outra razão é o grande número de empregados externos contratados. Isto pode significar pressões 
acrescidas para ganhar negócios. 

Pessoas envolvidas e recomendações 
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2.9 Vortal  

A VORTAL é uma empresa líder mundial em soluções de eSourcing e eProcurement. 
No seu e-Marketplace, milhares de compradores públicos e privados ligam-se todos 
os dias a uma comunidade internacional de fornecedores qualificados. 
A plataforma VORTAL reúne mais de 350 000 utilizadores dos sectores público e 
privado, o que representa mais e melhores oportunidades tanto para compradores 
como para fornecedores. 
Sendo uma empresa jovem, que opera tanto numa base de receitas recorrentes 
como orientada para projectos, VORTAL precisa de aumentar as suas equipas, 
especialmente de desenvolvimento, numa questão de dias e de as ter produtivas 
em semanas. A integração remota enfrenta um maior consumo de tempo daqueles 
que normalmente assumem este papel e o envolvimento dos que se juntam pode 
facilmente diminuir devido à falta de apoio e/ou atenção. 

Os líderes estavam mais explicitamente envolvidos em actividades de onboarding - por 
exemplo, criando planos de aprendizagem, estabelecendo expectativas claras e realistas 
sobre o tempo para a produtividade, e moderando activamente as reuniões para que os 
recém-chegados fossem incluídos e participassem activamente. 
Os gestores desenvolveram directrizes e manual de onboarding: criação de manuais de 
bordo em todas as equipas, frequentemente actualizados; preparar vídeos e um repositório 
online onde qualquer recém-chegado pode aceder facilmente a toda a informação chave 
pela primeira vez na empresa; 

Ações e soluções implementadas 
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Resultados e recomendações 

 

 

A empresa também fez um esforço para estabelecer rituais regulares: divulgar a 
utilização de ferramentas de colaboração (quadros brancos virtuais, chat) e 
melhores práticas digitais (câmaras ligadas em chamadas; gravar sessões; fazer a 
palavra e pedir para falar; um conjunto de iniciativas frequentes: câmaras 
municipais, webinars que exemplificam os valores da empresa (ex: diversidade - 
instituição de apoio a indivíduos LGBT), acções de formação de equipas em linha; 
iniciativas internas de ligação em rede entre gestores de linha para quebrar silos e 
promover a cooperação; arranjar tempo em reuniões recorrentes para interacções 
sociais e incentivos para os colegas socializarem fora do tempo/contexto de 
trabalho 
A última fase incluiu a monitorização: Pequenas entrevistas, inquéritos de pulso ou 
pedidos de feedback aos supervisores. 

Num contexto de trabalho remoto, novos empregados podem estar 
activamente envolvidos em conversas sobre como as tarefas devem ser 
realizadas, mas não têm informação, nem verificam explicitamente os valores, 
estruturas ou procedimentos de grupo que compõem a cultura organizacional. 
É essencial fomentar uma cultura orientada para os resultados, que dê poder e 
responsabilize as equipas por "fazer as coisas", encorajando ao mesmo tempo a 
abertura, honestidade e comunicação e transmitindo os valores da empresa.  
Os funcionários que participaram num programa de onboard bem estruturado 
têm até 69% mais probabilidades de permanecer na empresa por um período 
máximo de três anos. 
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2.10 Neotalent 

A Neotalent faz parte do Grupo Novabase e tem escritórios em Portugal 
(Lisboa e Porto) e Espanha (Madrid). A Neotalent tem uma equipa altamente 
qualificada de mais de 800 consultores de TI e mais de 20 anos de experiência 
na adequação do talento tecnológico ao projecto do cliente e às suas 
necessidades de capacidade. A Neotalent fornece pessoal de TI e Serviços 
geridos. Tradicionalmente, antes da pandemia, os consultores trabalhavam 
nas instalações do cliente sob a supervisão técnica e seguindo as práticas de 
gestão de projectos do cliente, como se fossem uma extensão da capacidade 
de mão-de-obra do cliente.  

Fazendo parte do Grupo Novabase, a Neotalent trabalhou de perto com as áreas de apoio do 
Grupo e teve um assento no Grupo de Coordenação Principal que foi criado para gerir a 
pandemia. Este era um grupo multidisciplinar, incluindo membros de cada área de negócio e de 
apoio da Novabase, e era responsável pela monitorização dos requisitos empresariais, melhores 
práticas, decisões sobre políticas, actividades de bem-estar, conformidade das instalações, 
progressão da infecção e manter um fluxo regular de informação para a comunidade Neotalent. 
O Chefe de Apoio Empresarial da Neotalent foi o ponto focal com este grupo e garantiu que a 
empresa e o negócio estavam em conformidade com quaisquer políticas nacionais ou do Grupo 
Novabase. Dentro da Neotalent, todos os Gestores de Empresas (cada um responsável por um 
perímetro de clientes e consultores), pessoas (RH) e pontos focais locais no cliente estavam 
todos envolvidos nesta missão. 
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A abordagem da Neotalent baseou-se sempre na comunicação com todos os 
interessados (em particular clientes e consultores) e na flexibilidade, colocando 
sempre o pessoal em primeiro lugar sem pôr ninguém em risco ou em qualquer 
situação de desconforto. 
Note-se que em alguns casos, a Neotalent teve de gerir pontos de vista opostos e 
também ajudar o cliente com soluções logísticas e técnicas que permitissem às 
pessoas trabalhar em casa sob ligação segura à rede. 
Apesar das diferentes velocidades, a Neotalent conseguiu colocar toda a gente a 
trabalhar remotamente, com excepção das pessoas-chave / papéis necessários para 
assegurar a continuidade dos negócios e do trabalho de todos os outros que 
continuavam a trabalhar nas instalações (a tempo inteiro ou sob uma rotação 
programada). 
À medida em que a Pandemia evoluía e as restrições eram levantadas, a Neotalent 
teve de clarificar qual seria a sua política de trabalho à distância, uma vez que, nessa 
altura, não havia maneira de voltar a um ambiente de trabalho a tempo inteiro no 
local. Nas TI, onde as fronteiras dos países já não constituem uma barreira ao 
trabalho, esta tornou-se uma condição não negociável para contratar e reter talentos. 

Olhando para trás, há alguns factores-chave que estão intimamente ligados ao sucesso 
desta missão. Primeiro, a capacidade de ouvir, empatizar e comunicar aberta e 
francamente com todos os interessados. Isto foi fundamental para encontrar o terreno 
comum e ter o senso comum.  
Isto permitiu uma gestão proverbial das expectativas de todos e uma primeira 
abordagem das pessoas sem deixar nenhum cliente na cerca sem qualquer solução. Estar 
lado a lado com consultores e clientes até ao fim era algo que todos valorizavam mais. 
Outro factor chave foi manter e adaptar sem comprometer as rotinas existentes, tais 
como, acompanhamento de equipas e clientes e reuniões de gestão. 

Resultados e Recomendações 
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2.11 Flexible work @Hays Portugal 
 

Na Hays, as pessoas investem em parcerias ao longo da vida que capacitam pessoas e 
organizações a serem bem sucedidas. Com mais de 50 anos de sucesso e uma força de 
trabalho de mais de 10.000 pessoas em 33 países, eles evoluíram para colocar os seus 
clientes no centro de tudo o que fazem. 
São os maiores especialistas mundiais em soluções de recrutamento e força de trabalho, 
tais como RPO e MSP. Muito mais do que um negócio de recrutamento especializado, o que 
realmente os distingue é o seu conhecimento acumulado, compreensão profunda e a 
capacidade de inovar significativamente para os clientes. Ao fornecer conselhos, 
conhecimentos e perícia em questões que os clientes e candidatos enfrentam hoje em dia 
no mundo do trabalho acelerado, a empresa ajudou as empresas a tomar as decisões certas 
para o amanhã, muitas vezes com recurso ao trabalho remoto. 

Na Hays reconhecem que o mundo do trabalho está a mudar rapidamente, e que o 
tema do trabalho flexível tem estado na agenda de todos.  
A pandemia de Covid-19 provocou uma escalada muito rápida deste tópico, pelo 
que o Conselho de Administração local criou uma nova política de trabalho flexível 
em 2021. 

Ações e Soluções Implementadas 
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Esta política aplica-se a todos os empregados (incluindo estagiários) que trabalham 
directamente para a empresa. 
Todos têm a oportunidade de trabalhar até dois dias por semana a partir de casa.   
É uma responsabilidade conjunta de cada indivíduo e do seu Gestor assegurar que a 
política seja implementada de forma justa, assegurando que os colegas que não 
desejam trabalhar a partir de casa não sofram quaisquer consequências negativas 
causadas pela ausência de outros.  
Como parte desta política Flex, foi também implementada flexibilidade nas normas de 
trabalho, com a opção de entrar no trabalho mais cedo (entre as 8h-9h) ou sair mais 
tarde (entre as 17h-18h).  
Seguindo as directrizes da legislação local, a Hays também implementou um subsídio de 
teletrabalho a todos os empregados. 

Após quase um ano, descobriram que estas medidas eram extremamente benéficas 
para todos eles, uma vez que a produtividade, o empenho e a motivação 
mostraram um aumento significativo em comparação com os inquéritos anteriores 
realizados durante as pandemias. 
No que diz respeito às recomendações, concordam que o esquema de trabalho 
híbrido é fundamental para a gestão da cultura da empresa. No entanto, é da 
responsabilidade do seu Gestor adaptar os dias em que as pessoas de cada equipa 
se reúnem no escritório.  
No futuro, formação presencial e edifícios de equipa com todos os funcionários (de 
diferentes equipas e escritórios) será crucial para permitir que a partilha das 
melhores práticas esteja a acontecer.  
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Pessoas envolvidas e 
recomendações 

2.12 Greek bank  

Um banco bem conhecido na Grécia contratou um perito externo de uma empresa privada para 
fornecer formação em soft skills a fim de responder à necessidade de realizar uma série de 
mudanças importantes que eram necessárias no âmbito do 
- utilização de novos canais de comunicação 
-gestão e maximização da eficácia do grupo de trabalho à distância 
-gestão de conflitos em grupos de trabalho à distância 
-definir objectivos 
-mentoring people at distance. 
 

Ação e soluções introduzidas: 
Ao conceber a solução pela terceira empresa, foi altamente considerada a sua necessidade: 
-trabalhar à distância 
-adaptação imediata do novo modelo de trabalho e do 
-transferibilidade e aplicabilidade das novas práticas formam, logo no dia seguinte. As etapas 
envolvidas; 
-Carregar o grupo focal para definir as perspectivas dos participantes em relação aos desafios e 
antecipações do programa de aprendizagem. 
Foi desenvolvido um novo programa de formação à medida e simulada inteiramente a operação 
híbrida dos 30% de workshops em linha, com elementos de interacção e participação activa. 
Além disso, o programa de formação concentrou-se na participação da equipa dos formandos, 
visando 70% de auto-aprendizagem. Ao longo do ciclo de vida da formação houve interacção 
entre os participantes através da plataforma educacional, tendo sido também utilizados cursos 
online existentes. 

Foram envolvidos 500 funcionários bancários e uma empresa privada externa 
constituída por 14 peritos em desenvolvimento de RH e experiências de 
aprendizagem. 
 
O trabalho à distância é a nova realidade. A utilização de ferramentas e técnicas 
práticas no trabalho e tarefas diárias tem sido altamente preferida para esta 
transição, tendo em conta as necessidades dos empregados. 
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2.13 Greek Mining Company 

Uma empresa mineira grega necessita de automatização nos processos diários de 
gestão de RH para os seus empregados e foi realizada uma transformação digital 
através da instalação de aplicações de nuvem para serviços de folha de pagamento, 
para serviços de Sistema de Gestão de Recursos Humanos e utilização da plataforma 
myWorkplace para a comunicação interactiva empregado - RH. 
 

Acções e soluções introduzidas: 
Foi contratada uma empresa inovadora de sistemas de serviços cloud para responder 
à necessidade de transformação digital do departamento de RH. Especificamente, os 
serviços incluídos: 
-monitorização automatizada de autorizações e pedidos, 
-trabalho de rastreio, 
-registos detalhados de penalidades e elogios, 
-dados detalhados sobre o desempenho dos empregados, 
-produtividade reforçada, 
-payroll & forecast calculation and classified user access. 

1.600 funcionários do sector mineiro e funcionários dos técnicos da empresa 
inovadora de serviços na nuvem estiveram envolvidos. 
  
Através desta experiência, o departamento de RH da empresa mineira foi capaz de 
gerir facilmente a mão-de-obra à distância, automatizar as tarefas diárias e adquirir 
ficheiros digitais do pessoal. A transformação digital através da implementação de 
aplicações na nuvem para abordar os serviços de RH demonstra um grande valor e 
prática em acção. 

Pessoas Envolvidas e 
recomendações 
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Pessoas envolvidas e 
recomendações 

2.15 Onboarding 2.0 - Como é que uma Empresa de IT 
proporciona uma experiência de integração totalmente nova?  

Uma conhecida empresa internacional de TI com filial nacional na Grécia 
adquiriu uma experiência remota diferente para os recém-chegados da 
empresa, chamada "On-boarding v2.0". 
 

Acções e soluções introduzidas: 
Os novos recrutas experimentam um compromisso total com a empresa, à 
medida que têm a oportunidade de o fazer: 
conhecer os seus gestores, as suas equipas e os seus Parceiros de Negócios 
de RH a partir do 1º dia, praticamente navegar no guia electrónico e ter cafés 
virtuais para conhecer os seus colegas de trabalho e desenvolveram-se com 
sucesso através das formações que o programa oferece até ao final do 1º 
mês. 

Estiveram envolvidos novos recrutas de uma empresa internacional de TI que opera 
em 13 países e tem uma filial na Grécia. 
 
O início de um novo emprego é uma das causas possíveis de ansiedade. Por esta 
plataforma, a empresa é capaz de construir a confiança dos novos recrutas, fazendo 
com que os empregados se sintam preparados e apoiados no seu novo papel. É 
também notado que as empresas que fornecem um programa de recrutamento 
têm 50% maior retenção de empregados e 62% maior produtividade entre os novos 
trainees. 
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Ferramentas e Soluções 

Existem várias ferramentas organizacionais para uma gestão de equipas remota 
eficiente. A sua tarefa mais importante é tornar a comunicação virtual e a 
colaboração mais eficazes. 
Há muitas oportunidades de utilizar ferramentas para facilitar e gerir o trabalho à 
distância.  
As plataformas digitais mais populares permitem aos utilizadores realizar: 
conferências virtuais e reuniões 1 a 1, webinars, eventos de redes virtuais, formação 
e workshops, chamadas de clientes e muitos outros. 
No quadro abaixo descrevemos os mais importantes, os seus objectivos, 
características, prós e contras.  As equipas que trabalham à distância devem decidir 
por si próprias quais destas ferramentas são mais adequadas para eles. 

Ferramenta Objetivos Funcionalidades 

1. SKYPE 

https://www.skype.co

m/ 

 

Skype é uma ferramenta de 

comunicação gratuita baseada na web 

que permite às pessoas fazer 

videoconferências, fazer chamadas e 

mensagens instantâneas 

• Videochamadas 

• Chamadas telefónicas 

• Bate-papo 

• Mensagens 

• Conversas de grupo 

• Partilha de ecrã 

• Mensagens de texto SMS 

• Voicemail 

2. ZOOM 

https://zoom.us 

 

Zoom é uma plataforma de 

videoconferência que pode ser utilizada 

através de um computador desktop ou 

aplicação móvel, e permite aos 

utilizadores ligarem-se online para 

reuniões de videoconferência, webinars 

e chat ao vivo. 

• Videoconferencing 

• Chat durante as videochamadas 

• Partilha de Ecrã 

• Gravação de Chamadas 

3. MICROSOFT TEAMS 

https://www.microso

ft.com 

Microsoft Teams é uma aplicação de 

colaboração que ajuda os membros da 

organização a utilizarem qualquer 

dispositivo para se manterem 

organizados e terem conversas. Pode 

utilizar as Equipas Microsoft para ter 

conversas imediatas com membros do 

seu pessoal ou convidados fora da sua 

organização. Pode também fazer 

chamadas telefónicas, organizar 

reuniões, e partilhar ficheiros. 

• Integração com outras 

ferramentas Microsoft 

• Chat e messagens 

• Audio-chamadas 

• Agendamento de reuniões e 

partilha de agenda com o Outlook 

https://www.skype.com/
https://www.skype.com/
https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/
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4. GOOGLE MEET 

https://apps.google.com/

meet/  

Reuniões em vídeo 

seguras para equipas e 

empresas.  Programa 

de vídeo-conferências 

online. 

• Chamadas áudio e vídeo bidireccionais e 

multidireccionais com uma resolução até 720p 

• Uma conversa em simultâneo com as chamadas 

• Encriptação de chamadas entre todos os 

utilizadores 

• Filtro de áudio cancelador de ruído 

• Modo de baixa luminosidade para vídeo 

• Capacidade de participar em reuniões através de 

um navegador web ou através de aplicações 

Android ou iOS 

• Integração com Google Calendar e Google Contacts 

• Partilha de ecrã  

• Capacidade de convocar reuniões utilizando um 

número de telefone dos EUA 

• Os anfitriões poderem negar a entrada e remover 

utilizadores durante uma chamada  

• Capacidade de levantar e baixar a mão, para 

participar na chamada 

• Filtros de vídeo, efeitos e máscaras de realidade 

aumentada. 

5. SLACK 

https://slack.com/ 

Slack é uma aplicação de 

mensagens para empresas 

que liga as pessoas à 

informação de que 

necessitam. Ao reunir 

pessoas para trabalharem 

como uma equipa 

unificada, a Slack 

transforma a forma como 

as organizações 

comunicam 

• Mensagens de uma linha 

• Capacidade de utilização de integrações e plug-ins 

• Partilha de ficheiros 

• Criar canais separados 

• Mensagens de uma linha 

• Capacidade de utilização de integrações e plug-ins 

• Partilha de ficheiros 

• Criar canais separados 

6. GOTOMEETING 

https://www.goto.com

/meeting 

A GoTo Meeting assegura 

uma experiência de 

conferência web de 

qualidade, oferecendo a 

plataforma de reuniões 

virtuais com as suas 

necessidades 

empresariais. 

• Videoconferência com 25 imagens de vídeo de 

alta definição por sessão 

• Bate-papo 

• Chamada gratuita 

• Salas de reuniões pessoais 

https://apps.google.com/meet/
https://apps.google.com/meet/
https://slack.com/
https://www.goto.com/meeting
https://www.goto.com/meeting
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7. DIALPAD 

https://www.dialpad.com/ 

Plataforma unificada de comunicações 

empresariais concebida para ligar equipas 

globais num único espaço de trabalho. 

• Chamada em conferência 

• Partilha de ecrã 

• Gravação e reprodução 

• Acesso móvel 

• Não são necessários códigos pin 

para aderir às chamadas 

8. FREECONFERENCE 

https://www.freeconferenc

e.com/ 

Free Conference oferece um serviço gratuito e 

ilimitado de chamadas em conferência com 

qualidade HD. Agende a sua chamada com 

antecedência, envie convites e lembretes. Os 

participantes podem participar a partir dos seus 

computadores de secretária, da aplicação móvel 

ou da ligação gratuita a partir de um telefone. 

• Videochamadas e video-

conferências 

• Sem taxas ocultas 

9. JOIN.ME 

https://www.join.me 

 

Join.me é uma aplicação de software de 

colaboração baseada na web para partilha de 

ecrã e reuniões em linha. Para partilhar um 

ambiente de trabalho ou acolher uma reunião, 

os utilizadores devem primeiro descarregar e 

instalar o software join.me. As aplicações 

móveis estão disponíveis para Android e iOS. 

• Conferência fácil e vídeo calling 

• Partilha de ecrã 

• URL e fundo personalizáveis 

10 GATHER 

https://www.gather.town/ 

Gather. Town é um software de web-

conferência como o Zoom, mas com a 

componente adicional de ver a "sala" virtual 

que você e outros estão a ocupar, e com a 

capacidade de se mover e interagir com outros 

participantes com base na sua localização na 

sala, tal como na vida real. 

Os utilizadores podem construir os 

seus próprios quadros brancos 

personalizados, espaços e partilhar 

documentos 

Jogos disponíveis para jogar com a 

sua equipa 

11 CLICKUP ClickUp permite-lhe criar documentos ricos 

em texto para os seus planos de marketing, 

relatórios, estratégias, e outros ficheiros. 

Pode armazená-los todos num único local 

dentro do ClickUp e até anexá-los a tarefas. 

Pode também editar e colaborar com os 

membros da sua equipa em tempo real, ao 

estilo do Google Docs. 

● Subtarefas 

● Lembretes 

● Prioridade de tarefas 

● Time tracking 

● Gantt charts 

● Objetivos 

● Precedências 

● Estados personalizáveis 

● Atribuição de comentários 

● Notificações personalizáveis 

● Múltiplas tarefas para múltiplos 

executantes 

● Vista de gráfico 

● Personalização de direitos de acesso 

● Colaboração em documentos 

● Colaboração em tempo real 

https://www.dialpad.com/
https://www.freeconference.com/
https://www.freeconference.com/
https://www.join.me/
https://www.gather.town/


12 MEISTERTASK 

https://www.meistertask.com  

MeisterTask é uma aplicação flexível de 

gestão de projectos que vai desde o 

acompanhamento pessoal de projectos 

até uma ferramenta completa de gestão 

de projectos para uma grande equipa. 

Baseia-se no sistema de gestão de 

tarefas Kanban, mas pode ser adaptado 

e personalizado com base nas 

necessidades do seu projecto ou 

empresa. 

● Kanban Quadros de projeto 

● Sub-tarefas 

● Opções personalizávies 

● Notas 

● Comentários 

● Anexos 

● Tags 

● Automatizações 

● Integrações 

● Stars 

● Task Relationships 

● Mobile Apps 

● Dashboards Personalizáveis 

13 BASECAMP 

https://basecamp.com/ 

Basecamp é uma aplicação de 

colaboração online que permite às 

pessoas gerir o seu trabalho em 

conjunto e comunicar umas com as 

outras. Utiliza-a para acompanhar 

todas as tarefas, prazos, ficheiros, 

discussões, e anúncios que 

acontecem em torno do trabalho. 

● Calendário 

● Gantt Charts Interativos 

● Templates de Projetos 

● Agendamento 

● To-Do List 

● Criação de Teams/Groups 

● Gestão de Documentos 

● Forums 

● Messaging or Instant Messaging 

● Add Tarefas Recorrentes 

● Definição de Prioridades 

● Histórico de Tarefas 

● RSS Feed 

● Resources Allocation and 

Forecasting 

● Acompanhamento de Projetos 

● Plataforma de Colaboração 
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https://www.meistertask.com/
https://basecamp.com/
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14 ASANA 

https://asana.com 

Asana é uma solução de gestão de tarefas 

baseada na nuvem que permite às 

empresas gerir, colaborar, comunicar, e 

organizar as suas tarefas e projectos. É 

especializada para gerir vários projectos 

ao mesmo tempo e é adequada para 

empresas de qualquer dimensão. 

● Dashboards Personalizáveis 

● Feeds de Atividade 

● Focus Mode & Listas de Tarefas Individuais 

● Atribuição de sub-tarefas 

● Prioritização 

● Calendário Personalizável 

● Integração com o email 

● Notificações & Lembretes 

● Updates automáticos 

● Criação de Projetos/Tarefas 

● Permissão de participação nos projetos 

● Searched Views 

● Tracking 

● definição de Prioridades & Deadlines 

● HTML5 mobile site (supported by iPhone too) 

● Integrações 

● Customer Support 

● Multiple Workspaces 

● Adicionar Seguidores 

● Discussões de Grupo 

● Tags & Comments 

15. TRELLO  Trello é a ferramenta visual que 

permite à sua equipa  gerir 

qualquer tipo de projecto, fluxo de 

trabalho, ou acompanhamento de 

tarefas. Adicione ficheiros, listas 

de verificação, ou mesmo 

automatização: personalize tudo 

para a melhor forma de 

funcionamento da sua equipa. 

Basta inscrever-se, criar um 

quadro e usar! 

Visão geral detalhada e rápida do Front/Back Cards 

Fácil, Drag-and-Drop Editing 

Fácil Organização com Rotulagem, Tags, e Comments 

Medidor de Progresso Checklist 

Registos de Cartões Archive 

Fácil Upload (Dispositivos Locais, Dropbox, Google Drive, e 

Box) 

Arquivo Attachment 

Dados Filters 

Alertas de Prazos e Notifications 

Email Automatizado Notifications 

Actividade Logs 

Tarefa Individual/Grupo Assignment 

Informação Backup 

Informação Retrieval 

Dados SSL Encryption 

Dados Móveis Views 

API do Developer 

https://asana.com/


16 WRIKE 

https://www.wrike.com/ 

No seu núcleo, Wrike é uma ferramenta 

fácil de usar para racionalizar a gestão 

interna do projecto e os processos de 

colaboração entre os membros da 

equipa, quer estejam no mesmo 

escritório ou separados por um oceano. 

Task management 

Time tracking 

Integração com o Email 

Integração com Box, Dropbox e Google Docs 

Workload management 

Tarefas recorrentes 

Relatórios Personalizáveis 

Prioritização de Tarefas 

Android e iPhone apps 

Chats nas tarefas 

Colaboração em documentos 

Apple Mail e Outlook add-ins 

Real-time newsfeed 

Timeline (Gantt chart) Interativa 

17 FILESTAGE 

https://filestage.io/about-

us/  

Filestage é uma solução baseada na 

nuvem que permite às organizações 

partilhar, rever e aprovar ficheiros e 

conteúdos através de um portal 

unificado. A plataforma permite às 

organizações convidar vários revisores, 

rastrear versões de ficheiros e 

estabelecer fluxos de trabalho 

personalizados para encaminhar 

ficheiros para equipas e agilizar os 

processos de feedback/aprovação. 

Comentários em vídeo, PDF documents, 

images, and audio files 

Colaboração em tempo-real 

Clients can comment without registering 

Clear versioning 

Time-saving approval workflow 

Detailed documentation 

To-do list Integradas 

Archive and export comments 

Add your custom branding 

Works on mobile 

256-bit SSL encryption for your data 

Paste review links in tools like Trello, Slack, 

or Basecamp 
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https://www.wrike.com/
https://filestage.io/about-us/
https://filestage.io/about-us/
https://filestage.io/about-us/


18 WEEKPLAN 

https://weekplan.net/  

O que é o Weekplan?Week Plan é mais do 

que apenas uma aplicação de calendário 

padrão ou software para fazer. É um 

planificador prioritário concebido para 

facilitar a realização dos seus objectivos, 

ajudando-o a identificar os seus diferentes 

papéis, definir objectivos, acompanhar o 

tempo incorrido e monitorizar os resultados. 

● Intuitivo 

● Objetivos Semanais 

● Vista Semanais 

19 MURAL 

https://www.mural.co/ 

A MURAL é um espaço de trabalho digital 

para colaboração visual. MURAL ajuda todos 

os membros da equipa a imaginar juntos 

para desbloquear novas ideias, resolver 

problemas difíceis, e inovar mais 

rapidamente. 

● Brainstorming 

● Ferramentas de colaboração 

● Commenting/Notes 

● Communication Management 

● Data Import/Export 

● Diagramming 

● Digital Canvas 

● Discussions / Forums 

● File Sharing 

● Flowchart 

● Forum / Discussion Board 

● Gestão de Ideias 

● Ideation 

● Knowledge Management 

● Meeting Management 

20 TEAMWIEVER 

https://www.teamviewer.

com/pl/ 

O TeamViewer é uma solução abrangente de 

acesso remoto, controlo remoto e suporte 

remoto que funciona com quase todas as 

plataformas desktop e móveis, incluindo 

Windows, macOS, Android, e iOS. O 

TeamViewer permite-lhe aceder 

remotamente a computadores ou 

dispositivos móveis localizados em qualquer 

parte do mundo e utilizá-los como se 

estivesse lá. 

● Customer modules with your 

own corporate design 

● Remote Administration 

● Central setting policies 

● Home Office 

● Log every support connection 

● Online Presentation 

● Secure connection 

● Online Teamwork 

● See a list of all installed apps 

● Push text to device clipboard 

● Pull system log files 

● Real-time screen sharing 

● Chat and nudge 

● User management 
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https://weekplan.net/
https://www.mural.co/
https://www.teamviewer.com/pl/
https://www.teamviewer.com/pl/

