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DESTAQUE PRÉMIO EXCELÊNCIA NO TRABALHO

Capital humano
elevado à
excelência nas
Pequenas Empresas
Cada um dos 11 vencedores já receberam os troféus
pelas boas práticas de recursos humanos.
Ana Cunha Almeida
ana.c.almeida@economico.pt

Passavam poucos minutos das
08h30 quando Pedro Martins,
director comercial da Mundi-
fios - Comércio de Fios chega-
va ao edifício da Victor Cor-
don, em Lisboa. No segundo
piso, a equipa da Heidrick &
Struggles (H&S) e do Econó-
mico faziam as recepções, ao
mesmo tempo que convidavam
ao pequeno-almoço que ante-
cedia a entrega de prémios.
Aquela era a manhã dedicada
às Pequenas ou Micro Empre-
sas, mas “pequenas quanto à
sua dimensão e grandes nas
suas boas práticas”, como fez
questão de dizer Tiago Pessoa,
manager da H&S.

Ao responsável da empresa
de Guimarães rapidamente se
juntou Paulo Marques, direc-
tor financeiro da Intermoney
Portugal e também Maria João
Parreira, directora de recursos
humanos da Hitachi Consul-
ting. E, mais minuto, menos
minuto foram chegando todos
(ou quase todos) os vencedo-
res do Prémio Excelência no
Trabalho.

Foi na sala ao lado, sentados
à volta da grande mesa em for-
ma de quadrado, que Felipa
Xara-Brasil, partner da H&S,
formalizou a sessão de boas-
vindas e deu os parabéns a to-
dos os que tinham razão para
estar ali naquela manhã.
“Acreditamos que o activo hu-
mano é o Activo dentro das or-
ganizações. Estamos muito
contentes com esta iniciativa.”
E depois de dar os parabéns
mais uma vez às empresas
lembrou aos contemplados:
“Acreditem também que têm
uma missão a cumprir: a de
melhorar as boas práticas que
já têm implementadas nas vos-
sas organizações.”

Os elogios também se ouvi-
ram nas palavras de Francisco
Ferreira da Silva, sub-director
do Diário Económico que des-
tacou a importância do capital
humano e da sua motivação
que contribui necessariamente
para as empresas serem mais

produtivas. Tiago Pessoa avan-
ça com uma breve mas porme-
norizada apresentação do Pré-
mio Excelência no Trabalho.
Fala da caracterização, de toda
a análise quantitativa e quali-
tativa e ainda da auditoria. So-
mando o peso destas valências
conseguiram-se identificar os
resultados e os vencedores. E
sem mais explicações, ouve-se
o primeiro aplauso para a
Construlink que é chamada a
receber o prémio pelo primeiro
lugar do Top5 na categoria das
Pequenas ou Micro Empresas.
A recebê-lo está o CEO, Pedro
Paulo, e também a directora de
recursos humanos Carla Car-
valho. Os aplausos por cada
um dos vários prémios se-
guem-se por ordem decres-
cente. A Hitachi, a Aquapura
(que ainda não tinha chegado),
a AT Kearney Portugal, Baker
Tilly Portugal Consulting,
Mundifios, GL, Intermoney
Portugal e Grenke Renting,
M.N. Ramos Ferreira e Asso-
ciação EPIS.

E quando todos já têm consi-
go o seu ou os seus troféus -
visto haver empresas que ga-
nharam dois pois foram vence-
doras também sectoriais - entra
na sala Carla Graça, directora
financeira e de recursos huma-
nos da Aquapura Douro Valley.
Um pedido de desculpas rápido
pelo atraso e “nem vale a pena
sentar-me, não é?” Mais uma
salava de palmas para aquela
empresa que recebia o prémio
do terceiro lugar do Top5.

Pedro Paulo, da Constru-
link, o grande vencedor, fala-
va ao Diário Económico orgu-
lhoso. “É um reconhecimento
da política que temos. Preocu-
pamo-nos com as pessoas e
isto é um grande investimento
que fazemos.” O CEO desta-
cou que a forma de trabalhar
reside no respeito pelo próxi-
mo. “É esta filosofia de respei-
tar, de ouvir o colega... é todo
um conjunto de valências do
ser humano que faz com que
cada um saiba o que está a fa-
zer em cada momento e, as-
sim, trabalhar no objectivo
comum da produtividade.” ■
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AS VENCEDORAS

● A Construlink ganhou
o primeiro lugar do Top 5
e o prémio do sector Tecnologia,
Media e Telecomunicações.

● A Hitachi Consulting recebeu
o segundo lugar do Top 5.

● A Aquapura Douro Valley foi
distinguida com o terceiro lugar.

● A AT Kearney além do quarto
lugar, venceu também no sector
dos Serviços Profissionais.

● A Baker Tilly ficou em quinto
lugar do Top 5.

● A Mundifios venceu no sector
Indústria e Energia.

● A GL Importação e Exportação
foi distinguida no sector Grande
Consumo e Retalho.

● A Associação EPIS, ganhou
o prémio sectorial Autarquias,
Empresas Municipais, Institutos
Públicos e Associações.

● A M.N. Ramos Ferreira recebeu
o prémio no sector Construção,
Gestão Infraestruturas,
Transportes e Logística.

● A Intermoney Portugal e a
Grenke Renting foram as duas
vencedores ‘ex-aequo’ no sector
Banca e Serviços Financeiros.
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PONTOS-CHAVE No passado dia 17 Março,

foram entregues os
prémios e relatórios finais do
Prémio Excelência no Trabalho
aos vencedores na categoria de
Pequenas ou Micro Empresas.

Construlink, Hitachi
Consulting, Aquapura Douro

Valley, AT Kearney e Baker Tilly
foram os grandes vencedores,
fazendo parte dos premiados
do Top 5.

As Grandes Empresas
irão receber os troféus já

no dia 25 de Março. O Prémio
Excelência no Trabalho é uma
iniciativa da H&S, do Económico
e da ISCTE Business School.

PRÉMIO EXCELÊNCIA 
NO TRABALHO 2010/2011

1 Foto de grupo com todos
os premiados das Pequenas
ou Micro Empresas e as equipas
da H&S e Diário Económico.

2 Felipa Xara-Brasil, partner
da H&S, entrega o troféu
do 1º lugar e também o
sectorial a Pedro Paulo,
CEO da Construlink.

3 Maria João Parreira,
directora de recursos humanos
da Hitachi Consulting recebeu
o 2º lugar de Francisco Ferreira
da Silva, sub-director do Diário
Económico.

4 Carla Graça, directora
financeira e de recursos
humanos da Aquapura Douro
Valley.

5 Susana Lavajo, directora
da Associação EPIS, recebeu
o prémio sectorial Autarquias,
Empresas Municipais,
Institutos Públicos
e Associações.

6 Tiago Pessoa, manager
da H&S explica toda a
metodologia do Prémio
Excelência no Trabalho.

7 Inês Zenha, human resources
manager da A.T. Kearney
Portugal.

8 Sérgio Nunes, director-geral
da Grenke Renting e Paulo
Marques, administrador
da Intermoney Portugal.

9 Rita Salgado, sócia da GL,
com prémio sectorial
Grande Consumo e Retalho.

10 Rui G. Henriques, partner da
Baker Tilly Portugal Consulting.

11 Carla Ferreira, directora geral
da M.N. Ramos Ferreira.

12 Pedro Martins, director
comercial da Mundifios.
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