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Talento, o grande
diferenciador
A atratividade de Portugal lá fora, como um hub relevante de
serviços, é cada vez maior. Como o prova o número crescente de
projetos instalados no nosso país. Se os atrativos são muitos, o que
faz verdadeiramente a diferença é o talento. Os casos de sucesso
já implementados comprovam que uma estratégia bem definida e a
colaboração em ecossistema produzem resultados muito positivos.
Mas é preciso fazer mais.

conclusões da Conferência “Nearshoring & Human Talent - Portugal as an attractive services hub”, realizada
no âmbito da Secção Portugal Outsourcing da
APDC, que decorreu a 25 de julho. Na abertura,
João Dias, administrador da AICEP Portugal
Global, começou por destacar que, embora “não
existam estatísticas oficiais para conseguir ter
um levantamento rigoroso de todos os centros
de competências já instalados em Portugal, tem
havido uma evolução grande, tanto na entrada
de novos projetos, como no alargamento de
projetos já em curso”.
Tendo em conta a centralidade do país, que
começa a ser visto cada vez mais de uma forma
global, estão a surgir novos investimentos vindos de fora da Europa, que se instalam não
apenas em Lisboa, “onde tudo começou”, mas
também em vários outros locais do país. A área
tecnológica, seguida da financeira, são as que
Portugal tem “conseguido melhores conquistas
Esta é uma das grandes

na atração de centros de competências”, salienta
o gestor.
TALENTO NACIONAL É DIFERENCIADOR
Os esforços da AICEP no sentido de ‘vender Portugal’ assentam em argumentos como o nearshoring, o facto de ser uma ponte para outros
mercados além do europeu, do país manter custos interessantes ou de ter um ecossistema de
inovação de base tecnológica cada vez maior e
mais reconhecido internacionalmente.
Mas o grande ativo que tem sido verdadeiramente decisivo, na perspetiva do gestor, é a
qualidade do talento nacional. “Portugal é visto,
cada vez mais, como um local extremamente
dinâmico, com quadros técnicos muito qualificados que conseguem fazer desenvolvimento
de tecnologia e serviços de valor acrescentado”,
destaca.
Ponto também essencial é a conetividade, não
apenas em termos de infraestruturas físicas,
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O grande ativo que tem sido verdadeiramente decisivo para o investimento estrangeiro é, na
perspetiva do administrador da AICEP, a qualidade do talento nacional: “Portugal é visto, cada
vez mais, como um local extremamente dinâmico, com quadros técnicos muito qualificados que
conseguem fazer desenvolvimento de tecnologia e serviços de valor acrescentado”, assegura

mas sobretudo de comunicações, das mais
avançadas da Europa, assim como o argumento
da qualidade de vida no país.
Acresce o conjunto de incentivos públicos que
foi sendo construído, no sentido de apoiar os
investidores estrangeiros, que vão desde a fiscalidade ao apoio à I&D e à criação de emprego.
Segundo João Dias, “a AICEP faz todo este trabalho de estabelecer contactos com potenciais
investidores e ajudá-los em todo o processo.
Tudo de A a Z. Mas temos o sério desafio de não
perder o fator primordial que torna isto possível, o talento. É o fator fundamental para manter toda esta dinâmica de investimento estrangeiro”, alerta.

As iniciativas e programas de apoio à atração e
fixação de empresas tecnológicas em Portugal
são os mais variados e vêm de várias entidades,
como ficou bem patente no debate que se seguiu.
As medidas ativas de criação de emprego, destinadas a facilitar o acesso ao emprego e a incentivar as empresas a criar postos de trabalho, são
um dos grandes exemplos.
Entre elas estão as medidas de estágio profissional e de apoio à contratação, abordadas por Alexandre Oliveira, diretor de Serviços de Promoção de Emprego do Departamento de Emprego
do IEFP. São pacotes que existem já há vários
anos, mas que se têm vindo a ajustar à realidade
do mercado.
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João Dias

Nuno Alves

Vogal do Conselho de Administração, AICEP

Unidade de Incentivos, ANI

“O grande ativo que tem sido decisivo é o
talento dos recursos humanos nacionais,
com uma relação de custo bastante
interessante. Assim como o ecossistema
de inovação e a visibilidade de termos cá a
Web Summit”

“Temos como objetivo promover a
inovação colaborativa, numa perspetiva
de partilha de conhecimento e de
inovação em novos produtos, processos
ou serviços pelas empresas

“Portugal é visto cada vez mais como
um local extremamente dinâmico, com
quadros técnicos muito qualificados
que conseguem fazer desenvolvimento
de tecnologia e serviços de valor
acrescentado”
“Temos um desafio sério de continuar
a não perder o fator primordial que
torna isto tudo possível, que é a questão
do talento. É fundamental para manter
toda esta dinâmica de investimento
estrangeiro”

“Promovemos projetos demonstradores,
que estão mais perto do mercado, que
nascem da conclusão de projetos de I&D,
em ambiente real e com vista a chegar ao
mercado. Já os programas mobilizadores
são projetos com uma dimensão
significativa que, pelo seu interesse
estratégico são estruturantes e de grande
volume de investimento”
“Em 2019, prevemos abrir ainda projetos
de I&D colaborativos, assim como
projetos à escala europeia. As parcerias
internacionais fecharam recentemente,
mas dada a procura, poderão abrir de
novo”
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Num debate moderado por Nuno Pignatelli, vogal da Direção da Secção Portugal Outsourcing,
os responsáveis do IAPMEI, ANI e IEFP foram unânimes em destacar o relevante papel das
múltiplas medidas públicas para a captação de investimento estrangeiro

No caso das medidas de estágio profissional,
que existem desde 1994, destinam-se a apoiar
a “transição do mundo das qualificações para o
mundo do trabalho, permitindo ainda facilitar
o recrutamento pelas empresas do setor privado
no final do processo. Tem dado bons resultados na criação de emprego e vamos mantê-la”,
garante este responsável, deixando claro que
estes estágios têm sempre que ser promovidos
por empresas privadas.
Já nos apoios à contratação, iniciativas como o
contrato-emprego, dirigida a pessoas desempregadas e inscritas nos centros de emprego,
têm permitido a contratação de recursos e a
criação líquida de emprego. O responsável do

IEFP garante que “a possibilidade de conjugar
medidas tem sido muito importante para aliciar
investimentos em Portugal”.
PROMOVER INOVAÇÃO COLABORATIVA
Também a Agência Nacional de Inovação, cujo
objetivo é promover a inovação colaborativa,
numa perspetiva de partilha de conhecimento
e de inovação em novos produtos, processos ou
serviços pelas empresas, tem desenvolvido um
trabalho importante.
Nuno Alves, da Unidade de Incentivos da ANI,
cita os casos da promoção de projetos demonstradores, aplicáveis ao mercado, que nascem
da conclusão de projetos de I&D. Assim como

DIGITAL BUSINESS CONFERENCE

Pedro Cilínio

Alexandre Oliveira

Direção de Investimento para a Inovação e Competitividade
Empresarial, IAPMEI

Diretor de Serviços de Promoção de Emprego do Departamento de Emprego, IEFP

“O Tech Visa é um incentivo de grande
importância para a economia e para
o país, para responder ao problema
da falta de recursos humanos. Há que
tomar medidas ativas de promoção do
crescimento populacional e da captação
de talento do exterior. Trata-se se uma
forma de agilizar o processo”

“Mantemos pacotes de medidas,
mas com adaptações à realidade do
mercado. Continuamos com cerca 49
mil licenciados inscritos, pelo que temos
uma reserva de talento. O problema é
encontrar as pessoas que o mercado
necessita, com as capacidades certas”

“O projeto arrancou em janeiro e não está
a funcionar em todo o lado. Tem sido
implementado de forma gradual e ainda
há muitos ruídos no processo. Mas as
empresas dizem que há uma redução do
tempo de emissão de visto de 20%”
“As empresas podem contratar até
50% dos seus colaboradores através do
Tech Visa ou 80%, se desenvolverem
maioritariamente atividade em regiões
do interior. Têm ainda um valor mínimo
para o salário, atualmente superior a mil
euros”

“As medidas ativas de emprego
disponíveis para apoiar as empresas
são os estágios profissionais e o apoio
à criação de emprego. A 1ª existe desde
1994, com múltiplas versões e formas
e apoia a transição do mundo das
qualificações para o mundo do trabalho”
“A possibilidade de conjugar medidas
tem sido muito importante para aliciar
investimentos em Portugal. Apoiamos a
contratação de pessoas e a criação líquida
de emprego, que beneficiam sobretudo os
contratos sem termo”
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Os responsáveis da Bosch Service Solutions, Altran Portugal e Vision-box
apresentaram os seus case-studies de aposta no mercado nacional, numa sessão
moderada por Pedro Miranda, vice-presidente da Secção PO

nos programas mobilizadores, projetos já com
uma dimensão significativa que, pelo seu interesse estratégico, são estruturantes e de grande
volume de investimento.
Destacando que o objetivo dos apoios da ANI é
sempre o de desenvolver novos produtos, processos ou serviços, este responsável detalhou o
tipo de medidas de apoio e de promoção dos
cofinanciamentos, nacionais ou europeus, que
esta entidade promove junto do mercado. Promoção da integração em consórcios internacionais, apoio a projetos com selo de excelência
europeu, ações de internacionalização de I&D
e integração de equipas de I&D em empresas
foram exemplos citados.

Um instrumento que é considerado um incentivo de grande importância para a economia e
para o país como um todo é o Tech Visa. Com
ele, pretende-se responder ao crescente problema da falta de talento para o mercado, através da facilitação da contratação de pessoas no
estrangeiro.
Segundo Pedro Cilínio, da Direção de Investimento para a Inovação e Competitividade
Empresarial do IAPMEI, este programa de certificação de empresas que estejam em Portugal,
permitindo facilitar o recrutamento de trabalhadores altamente qualificados oriundos de
países fora da UE, está a ter uma elevada taxa
de sucesso.
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Catarina Azevedo

Rodrigo Maia

Diretora de Recursos Humanos, Vision-box

Technology and Innovation Director, Altran

“Somos uma empresa portuguesa
multinacional focada na biometria e nas
soluções de identidade digital. Somos
líderes na automação de fronteiras. Temos
mais de 500 colaboradores e estamos
presentes em 5 continentes e mais de 80
aeroportos”

“Nos últimos 5 anos, multiplicámos por 5
a dimensão da empresa. Para responder a
este crescimento, temos feito um trabalho
muito forte de captação de recursos
juniores e em várias outras formas de
atrair talento. Tivemos de mudar e definir
novas abordagens”

“Portugal já não consegue produzir
talento suficiente para responder
ao aumento da procura. Há muita
concorrência na procura e este é um
enorme desafio. A meta para este ano
era contratar 180 pessoas, sendo 130 em
Portugal e há que ter uma estratégia de
recrutamento e de retenção do talento”

“Temos segmentado o talento por áreas
e desenhado modelos de colaboração
para cada uma delas, com novos
programas curriculares, formação
dentro da empresa, joint-ventures com
universidades, entre outras”

“Temos conseguido captar pessoas,
porque somos uma empresa tecnológica
e digital que está a crescer muito e que
oferece uma experiência internacional.
Por isso, estamos em transição para
uma organização cujo maior ativo são
as pessoas, a quem damos grandes
oportunidades profissionais e muitos
incentivos”

“O crescimento da empresa tem
sido muito apoiado. Temos sabido
gerir a nossa relação com as várias
instituições nacionais, beneficiando
dos vários programas públicos de
apoio, nomeadamente para a criação de
empregos”
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O gestor indica que as empresas que já foram
certificadas com o Tech Visa estimam que a
simplificação dos procedimentos de autorização de residência em Portugal tenham reduzido
o tempo de emissão do visto em cerca de 20%.
Apesar do processo ainda não funcionar a 100%,
o facto é que já estão certificadas 93 empresas e
foram recebidas 109 candidaturas. No recrutamento - há 218 termos de responsabilidade já
emitidos - o domínio de talento proveniente do
Brasil é avassalador.
Questionado sobre a eventual criação de um
programa de incentivos à retenção de talento
português, o gestor destaca que não há nada
previsto, para além do pacote de medidas fiscais para quem queira regressar ao país. Acresce
que as novas gerações têm uma apetência muito
grande para ter uma carreira internacional, o
que é difícil de travar. Mas enuncia um outro
problema a que é preciso saber dar resposta: a
mobilidade dentro do próprio país, sobretudo
para o interior, onde falta talento qualificado.
Na sua ótica, “há que criar medidas ativas para
dinamizar a mobilidade dentro do país e para
ajudar as empresas”.
E mesmo nas medidas para incentivar o investimento estrangeiro, a dinâmica do mercado
obriga a criar constantemente iniciativas e ideias
para atrair empresas. “Não podemos parar. Os
países concorrentes ao nosso também não estão
parados. Não existem formulas milagrosas”.
Um dos caminhos para ganhar dimensão será
o de “integrar mais redes mundiais de inovação.
Estamos muito bem posicionados como prestadores de serviços, mas há margem para prestar
mais valor económico”, garante.
Também o IEFP está a desenvolver iniciati-

vas nesta área. Alexandre Oliveira refere que a
requalificação de licenciados de áreas de menos
aceitação é um dos objetivos, para os encaminhar para áreas que têm emprego. “Temos feito
esse trabalho em coordenação com universidades. Temos um protocolo com 10 universidades para dar formação digital”, addim como
com várias empresas para garantir “um perfil
de requalificação para as áreas tecnológicas. Há
procura, mas faltam profissionais. É uma área
em que há que investir ainda mais, para garantir
qualificações”, acrescenta.
“O mercado é muito dinâmico, o que significa que todas as medidas e iniciativas têm um
impacto limitado. Obriga-nos a ver constantemente novas iniciativas e ideias de atração de
investimento. Não podemos parar, porque os
outros países também não param”, acrescenta
Pedro Cilínio.
Para o responsável do IAPMEI, “não existem
formulas milagrosas. Apostar em tudo o que
tenha a ver com políticas ativas de captação
de talento qualificado para áreas de necessidades é prioritário. E na inovação, Portugal precisa de estar mais nas redes internacionais. só
assim ganharemos dimensão. Estamos muito
posicionados como prestadores de serviços mas
há margem para prestar mais valor económico
no que prestamos, com maior aproximação aos
clientes”.
APRENDER COM CASOS DE SUCESSO
Vision-box, Altran Portugal e Bosch Service
Solutions são case-studies de sucesso de aposta
no mercado nacional. No primeiro caso, surgiu de um projeto português que atualmente se
assume como uma “empresa portuguesa mul-
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Tomás Xavier

Operations Manager, Bosch Service Solutions

“Tudo passa pelo recrutamento,
desenvolvimento de carreira e formação.
É esse o foco da área de recursos
humanos. Uma das coisas que atrai
pessoas é a força da marca Bosch,
mas temos de ter uma estratégia de
recrutamento bem definida”
“Temos um sistema de recrutamento
online e uma equipa no Linkedin
a fazer pesquisa ativa e, ao nível
externo, recorremos a parceiros de
recrutamento. Para reter talento, foi
criado o programa ‘experience for life’,
que cria um sentimento de pertença e de
desenvolvimento pessoal”
“Portugal tem um conjunto de
instrumentos muito bons para captar
talento. Podemos atrair pessoas, usando
a estabilidade política nacional e os
sistemas de incentivos. Temos o que
necessitamos para fazer a diferença, tanto
ao nível de desenvolvimento de serviços
como no atendimento de clientes”

tinacional focada na biometria e nas soluções
de identidade digital, que é líder na automação
de fronteiras”, como avança Catarina Azevedo,
Diretora de Recursos Humanos da Vision-box.
Com mais de 500 colaboradores e presente em 5
continentes, a empresa tem as suas soluções em
mais de 80 aeroportos, sendo usadas por mais
de 1 bilião de utilizadores. “Estamos no mundo
inteiro e temos de garantir que captamos talento
para todas as subsidiárias”, diz a gestora, destacando que a empresa tem em curso várias medidas para atração de talento, porque é aqui que
reside o desafio.
“Portugal já não consegue produzir talento
suficiente para responder ao aumento da procura. Há muita concorrência na contratação de
talento, pelo que estamos, cada vez mais, focados em pessoas e não nas coisas”, realça, destacando os vários incentivos criados, nomeadamente para conseguir pessoas para o novo hub
que estão a abrir no Porto. A empresa pretende
ainda “explorar o potencial do Tech Visa, que é
claramente uma oportunidade para as empresas
nacionais”.
A Altran Portugal é uma das empresas que já
é certificada com o Tech Visa e que contrata
muitos recursos humanos no Brasil, nomeadamente. Até porque aposta cada vez mais nas
soluções tecnológicas e na I&D - o último exemplo é o arranque do laboratório colaborativo
Vortex - e está a crescer muito. Rodrigo Maia,
Technology and Innovation Director, garante
que nos últimos 5 anos a empresa multiplicou a
sua dimensão por 5.
Tendo em conta o problema do talento ao nível
global, o gestor considera que a falta de recursos humanos no nosso país está na média glo-
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bal, pelo que Portugal continua a ser atrativo.
Há é que saber desenvolver estratégias ativas
nessa área, como tem feito a Altran, através de
um modelo de cooperação e de parceria com
várias instituições académicas - universidades
e politécnicos - para a formação à medida e o
recrutamento de juniores
“A nossa abordagem tem sido de segmentar as
áreas e desenhar modelos de colaboração para
cada uma das áreas definidas. Desenhando
novos programas curriculares, formação dentro
da empresa, joint-ventures com universidades,
entre outros. Temos, por exemplo, uma colaboração importante com a UBI e com os politécnicos da Guarda e Castelo Branco, o que permite
ter uma operação de dimensão relevante no
Fundão”, explica.
Acresce a estratégia de aproximação a várias
entidades, como o IEFP, e o recurso aos vários
programas de apoio públicos disponíveis, dos
quais tem beneficiado. Aqui, salienta o trabalho já desenvolvido com o IEFP do Porto para a
criação de academias de software, que permitiu
incorporar pessoas desempregadas registadas
no centro de emprego.
Também Tomás Xavier, Operations Manager da
Bosch Service Solutions, diz que para a empresa,
que fornece múltiplos clientes do grupo internacionais a partir de Lisboa de acordo com a
lógica dos três ‘s’s’ - sensors, software e services tudo assenta no talento. Por isso, desenvolveram
uma estratégia interna de recrutamento, desenvolvimento de carreira e formação à medida e
recorrem ainda a parceiros de recrutamento.
Na sua opinião, “o recrutamento tem de ser
visto hoje de forma totalmente diferente. Temos
de ter outro tipo de abordagem: ao mercado e

aos candidatos. Estamos num mundo global e
cada vez o acesso a outras nacionalidades é uma
possibilidade. Temos de nos abrir nesse sentido”. Até porque “Portugal vende muito bem”
e “temos o que necessitamos para fazer a diferença”.
Por isso, a empresa tem uma equipa no Linkedin a fazer pesquisa ativa de talento, além de
recorrer a parceiros de talento, como a Embaixada da Alemanha ou a Câmara de Comércio
e Indústria Luso-Alemã. Internamente, criaram
o programa ‘Experience for Life”, para reter
talento, através do envolvimento das pessoas,
da criação de um sentimento de pertença e do
desenvolvimento pessoal, nomeadamente através da formação. Vários benefícios, como seguros de saúde, fundos de pensões ou descontos
em várias entidades, recolha de feedback dos
trabalhadores e criação de uma área de lazer
completam o leque de ofertas. É que é preciso
“aculturar as pessoas”.•
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Apresentações dos oradores disponíveis no website APDC
http:/www.apdc.pt/iniciativas/agenda-apdc/-portugal-as-an-attractive-services-hub-

Fotos do Evento disponíveis no Flickr APDC
https://www.flickr.com/photos/apdc/albums

O UPDATE tem como objectivo disponibilizar informação estruturada sobre cada uma das iniciativas promovidas pela APDC.
Pretende-se facilitar, a todos os interessados, um arquivo com os conteúdos mais relevantes de cada evento, que poderá ser
consultado em www.apdc.pt

