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gASTARIA 1% 
  Do SEU TEMPo 
PARA SE ToRNAR 
  NoTávEl?
///   Imagino que a resposta seja afirmativa, claro! Mas até que 
ponto reservamos este “1%” para nos tornarmos “ainda” mais 
especiais? No livro O GRANDE MUU podemos ler uma 
pequena história que ilustra e questiona a longa distância que 
ainda temos de percorrer antes de sermos notáveis:

“Seja como o Reggie: O Reggie repara bicicletas em Nova 
Iorque. Na primeira hora, o Reggie é um mecânico de bicicletas 
impecável: presta atenção aos pormenores e segue o protocolo 
estabelecido. Tal como muitos outros bons mecânicos, faz o seu 
trabalho e justifica o preço que pratica.Porém, nos últimos cinco 
minutos, o Reggie, o tal mecânico, transforma-se num artista. 
Nesses cinco minutos extra, ele torna-se notável. Às vezes, o 
que faz é limpar cuidadosamente a corrente. Outras vezes, leva 
a bicicleta para o parque de estacionamento e assegura-se de que 
os travões estão bem afinados. E, às vezes, sobretudo quando 
o dono da bicicleta é um miúdo, coloca uma buzina ou uns 
penduricalhos. Qualquer coisa que se veja!

O que surpreende não é a originalidade do Reggie, mas sim 
como lhe é fácil fazer o que faz, e como há tantas pessoas que 
não o fazem. Esses últimos cinco minutos permitem aos clientes 
estabelecer com facilidade a diferença entre “quem faz o que o 
Reggie faz”, e todas as outras pessoas. Gastamos 99% do tempo 
a ser como a média. O que é notável faz-se num ápice.” 
........................................................................................................
O Grupo dos 33 com coordenação de Seth Godin in O Grande MUU
........................................................................................................
Na relação com a nossa família, com os nossos colegas ou clientes, 
quantas vezes usamos este “1%” de tempo para nos tornarmos 
verdadeiramente “notáveis”? Quantas vezes proporcionamos 
experiências que nos tornam especiais, únicos e “insubstituíveis”? 
Já imaginou a reacção de um colega quando lhe entregar este 
“1% extra”? E a de um cliente? 
........................................................................................................
VAMOS TODOS SER COMO O REGGIE?
........................................................................................................
Pedro Brito
Managing Partner Jason Associates
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WHAT  ‘U’...             

SAY
GET

Super Tips [06]

/// Uma das principais missões 
de um líder é a de mobilizar as 
suas pessoas para os objectivos da 
empresa. É um desafio tremendo, 
sobretudo num contexto económico, 
que promove a individualidade e a 
preocupação com o “eu”. E, apesar 
de todas as dificuldades que uma 
empresa possa vir a atravessar, os 
colaboradores esperam que as suas 
chefias directas demonstrem real 
preocupação com o seu bem-estar. Se 
esta preocupação não existir, como é 
que uma empresa pode esperar que 
alguém faça o extra mile? 
Independentemente da “qualidade” 
dos líderes, existem algumas regras de 
ouro que promovem as suas relações 
com os seus colaboradores. São 
conversas, pequenos momentos de 
interacção representados por rituais 
simples, que potenciam a relação e 
reforçam a admiração e a confiança 
no líder e, simultaneamente, 
fortalecem o sentimento de pertença 
e de compromisso para com a 
organização. Não deixe de ter um 
minuto para transformar as suas 
pessoas! Aqui ficam as nossas 
super tips:

01. 
«WHY IT’S 
IMPORTANT TO YOU» 
Conversation
...............................................................
Esta conversa deverá procurar 
explicar a importância da iniciativa 
para o colaborador, além da 
perspectiva da empresa ou equipa – a 
nível de desenvolvimento pessoal, 
work-life balance, aprendizagem, etc.
...............................................................

02.
«THE RECOGNITION» 
Conversation
...............................................................
Nesta conversa, o líder deverá saber 
reconhecer o papel e a importância 
do colaborador para a organização 
que gere.
...............................................................

03.
«THE GOAL» 
Conversation
..............................................................
Esta interacção ajudará a garantir o 
cumprimento efectivo e atempado 
dos objectivos definidos, permitindo 
aferir simultaneamente a motivação 
do colaborador.

04.
«THE CARE» 
Conversation
..............................................................
É uma conversa que passa pela 
genuína preocupação com o bem-
-estar do colaborador, tanto a nível 
pessoal como profissional.
.............................................................

05. 
«THE CHANGE» 
Conversation 
.............................................................. 
Representa uma interacção que 
consiste no feedback regular ao 
colaborador na perspectiva de 
reforçar comportamentos positivos. 
.............................................................

06. 
«THE GROW» 
Conversation
............................................................. 
Conversa através da qual os 
colaboradores são levados a pensar 
a um nível acima de forma a obter 
opiniões construtivas e importantes. 
..............................................................
Madalena Proença
ENVIE OS SEUS COMENTÁRIOS PARA:  
youmag@jasonassociates.com
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Jason Tips 
by margarida Calado 
(once again!) Consultant Jason Associates

Haven’t you heard... 
leaders don’t do it 
anymore?!..................................................................................
01/ Um bom líder não assume que sabe... OUVE!..................................................................................
02/Um bom líder não sabe tudo... TAMBÉM 
DIZ: “Não sei, mas vou-me informar.”..................................................................................
03/ Um bom líder não serve interesses... VIVE 
DE MISSÕES!..................................................................................
04/ Um bom líder não sabe apenas as 
competências das suas equipas... mas também os 
seus INTERESSES E PAIXÕES!..................................................................................
05/ Um bom líder não se foca nos problemas... 
foca-se nas SOLUÇÕES!..................................................................................
06/ Um bom líder não se esconde atrás da equipa... 
“CHEGA-SE À FRENTE” pela equipa!..................................................................................
07/ Um bom líder não tem medo de sombras... 
Aliás, considera que não faz um bom trabalho se 
não CRIAR SOMBRAS!..................................................................................
08/ Um bom líder não faz tudo... CONFIA, 
ACREDITA, DELEGA!..................................................................................
09/ Um bom líder não destrói... CONSTRÓI!..................................................................................
10/ Um bom líder não se limita a dar feedback... 
PEDE FEEDBACK! ..................................................................................
Mas, acima de tudo, saberá se está a ser um bom 
líder se as suas equipas se sentirem seguras o 
suficiente para partilhar, colaborar e, acima 
de tudo, criticar construtivamente qualquer 
proposta ou decisão.
.................................................................................. 
ENVIE OS SEUS COMENTÁRIOS PARA: 
mcalado@jasonassociates.com

[07]

What every 
great COM-
MUNICATOR 
wants. What 
every great 
lEADER NEEDS. 

......................................................................

Six Conversations 
pack.
......................................................................
“Trate as pessoas como se elas fossem o que 
poderiam ser e ajude-as a se tornarem naquilo 
que são capazes de fazer.” Goethe 
..................................................................................
Só precisa de um minuto. Poderíamos, 
simplesmente, começar o nosso dia assim, com um 
minuto para falarmos com as pessoas, as nossas 
pessoas, a nossa equipa, a nossa organização. 
O pack Six Conversations da Jason Associates é só 
mesmo de um minuto. São conversas autênticas, 
pessoais e sem filtros, com um profundo impacto 
no comprometimento dos colaboradores. São 
interacções representadas por cartões teaser, que 
ajudarão cada líder na preparação de breves 
conversas, de forma a potenciar o engagement 
dos colaboradores. Num minuto, o líder de uma 
equipa pode mostrar apreço, sorrir, encorajar ou, 
simplesmente, ter uma pequena conversa com 
um membro da sua equipa. Com esta iniciativa, 
trabalha-se o tema da confiança, a melhor 
forma de dar e de pedir feedback, a mudança, o 
reconhecimento, etc. O impacto que estas matérias 
têm na criação de uma relação de confiança com a 
chefia é tremendo. É, também, uma forma simples 
e eficaz de contornar algumas dificuldades em 
assumir o papel de líder quando o span of control é 
muito elevado. 
....................................................................................
Porque sabemos que mais importante do que a 
quantidade, é a qualidade. 
....................................................................................
Madalena Proença e Vânia Vicente 
 ENVIE OS SEUS COMENTÁRIOS PARA: 
youmag@jasonassociates.com

Margarida Calado
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TAlENT

.....................................................................................................................
A ideia da Talent City surgiu na Jason Associates durante o ano de 
2010, e na sequência de diversos contactos e projectos relacionados 
com a necessidade das empresas em trabalhar a sua estratégia de 
comunicação e capacidade de atracção junto da comunidade de jovens 
talentos. Ou mais vulgarmente designado de employer branding. 
Assim, juntámos o “útil”, da necessidade de posicionamento das 
grandes empresas no mercado de trabalho, ao “agradável”, da paixão da 
Jason em servir a comunidade de talento, e, acrescentaríamos, até, ao 
“essencial”, de estimular a empregabilidade da nossa sociedade através 

de um canal de comunicação directo entre estas duas dimensões. Desta 
fórmula nasceu um espaço virtual e inovador de aproximação entre 
talentos jovens e empresas. Esta aproximação é, no mínimo, inovadora e 
irreverente, pois permite do lado das empresas apresentarem-se dentro 
do seu próprio edifício, através de vídeos com pessoas-chave (desde 
o CEO, ao DRH e a pessoas de diversas áreas), mostrando, assim, a 
sua proposta de valor (employee value proposition) e, do lado do talento, 
interagir com estas empresas, tendo mesmo um espaço dedicado a 
questões que são respondidas de forma rápida e sistemática. Mas não 
ficamos por aqui: os talentos têm à sua disposição ferramentas para 

[08]04Cover Issue

The social game that boosts
/// Em Fevereiro deste ano, a Jason Associates, juntamente com o seu parceiro tecnológico, Seegno, lançou uma 

iniciativa inovadora junto da comunidade de talento e, com o apoio incondicional de algumas das mais importantes 
empresas em Portugal, veio revolucionar a nossa forma de olhar para a proposta de valor que as organizações têm para 
oferecer. Se considerarmos que a esfera profissional é um dos grandes eixos do nosso bem-estar, como refere Tom Rath 
(no seu livro Wellbeing:The Five Essential Elements), será fácil percebermos o valor significativo desta revolução. Quando 

falamos dela, não a vemos apenas do lado da comunidade de talento mas, também, na dimensão empresarial. Essa 
revolução chama-se The Talent City e fez-se sem armas e sem gritos de guerra, mas com muita paixão e inovação. 

HOW All STARTED...
26Th FEBRUARy 2011 

>1.1...............................................................
lISBoA, PoRTo E BRAgA 
CoNSTITUEM o 

ToP 3 DE CIDADES DE UTIlIzADoRES

>1.2 ....................................

DEzENAS 
DE CoNTRATAÇõES NAS 
EMPRESAS FUNDADoRAS

DID YOU KNOW?

0 

1

PRoJECT STEPS 



se conhecerem melhor e apoiarem as suas decisões e preocupações 
profissionais (através, por exemplo, de um questionário de fit cultural 
ou de um template tipo CV), um corner denominado de Business Hub 
para empreendedores, e um “hangar” de oportunidades, onde poderão 
conhecer as várias possibilidades profissionais das empresas parceiras.É 
importante referir que a Talent City nunca seria possível sem o apoio 
das empresas fundadoras: Edp, Grupo Impresa, Novabase, Tabaqueira 
– Philip Morris International, Portugal Telecom e Unicer. Também 
contamos com o apoio das empresas parceiras como a Bacardi-Martini, 
Danone Portugal, Deutsche Bank e EggNest.

..................................................................................................................... 
THE PATH TAlENT CITY COVERED: 
Boosting talents + 
Discovering companies  
= Sucess

>1.7 ..............................................

+ 22 000 
hABITANTES A NívEl NACIoNAl 
EM MENoS DE 4 MESES

success in real life.

>1.5 ..........................................

+ 173 
oPoRTUNIDADES
PRoFISSIoNAIS DIvUlgADAS

>1.6 .........................

+ 130 000 
vISITAS EM MENoS 

DE 5 MESES

>1.4 ....................................

+ 50 
ROAdSHOW FACUlDADES 
A NívEl NACIoNAl

>1.8 .................................................

+ 25 
DESAFIoS E ExPERIêNCIAS 
lANÇADoS PElAS EMPRESAS

>1.2 ....................................

DEzENAS 
DE CoNTRATAÇõES NAS 
EMPRESAS FUNDADoRAS >1.3 ........................................

+ 1600 PERgUNTAS 
ColoCADAS PElo TAlENTo

THE EVOlUTION
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Edp 
................................................................................................
lIvE oUR ENERgy.
................................................................................................
A marca EDP entrou numa nova fase da sua história. 
Para representar uma empresa que, com orgulho no 
seu património, olha, sobretudo, para o futuro. A nova 
marca conta histórias, comunica de forma clara, envolve 
pessoas, aproxima países, projecta valores, transmite 
emoções e inova todos os dias. humana, inovadora e 
sustentável, são estes os valores associados à nova marca, 
e que se encontram bem expressos na proposta de valor e 
testemunhos que comunicamos na Talent City. A EDP 
é um grupo sólido, do sector energético, que assume um 
papel fundamental na economia nacional, sendo o maior 
investidor português no estrangeiro, presente em treze 
países, com um universo de 11 989 colaboradores de 
vinte e oito nacionalidades. As pessoas constituem um 
dos nossos pilares e principais fontes de energia, pelo que 
investimos no seu desenvolvimento, motivação e equilíbrio. 
.................................................................................................
TAlENT CITy 
oUR yoUNg ENERgy!
.................................................................................................
Apostados em estreitar as ligações com o meio académico 
e jovem, vimos no projecto The Talent City uma forma 
inovadora de o concretizar, pelo que, desde o início, nos 
associámos aos “arquitectos”da Jason nesse desafio do qual 
nos orgulhamos.
.................................................................................................
oUR vAlUE PRoPoSITIoN 
FIND oUR UNIQUE ENERgy.
.................................................................................................
A nossa proposta de valor assenta em seis pilares:
.................................................................................................
 Desafios constantes e oportunidades de carreira - 

a recente expansão internacional da EDP, a preocupação 
com a inovação tecnológica e com a qualidade do serviço 
prestado tem gerado inúmeras oportunidades de carreira 
nacional e internacional, bem como o enriquecimento das 
funções cada vez mais ligadas a projectos transversais, e 
com conteúdos ainda mais estimulantes.
.................................................................................................
 Desenvolvimento Pessoal e Profissional - os nossos 

colaboradores são constantemente “desafiados” a potenciar as 
suas competências e os seus conhecimentos, tendo em vista 
o seu crescimento pessoal e profissional. Tendo por base 
as melhores práticas do mercado, damos a possibilidade às 
nossas pessoas de participarem em acções de formação de 

cariz técnico e comportamental, assim como em programas 
de desenvolvimento, inovadores e costumizados.
.................................................................................................
 Méritocracia - temos uma cultura de exigência 

e responsabilização das nossas pessoas e procuramos 
informar, reconhecer e compensar os “talentos” de acordo 
com as melhores práticas de mercado.
.................................................................................................
 equilíbrio entre vida Pessoal e Profissional - 

conciliar a vida profissional com a pessoal é um valor do 
grupo, presente na nossa cultura, porque sabemos que 
pessoas “completas” e realizadas são mais enérgicas, mais 
positivas, contribuindo para o sucesso da organização. 
Promovemos, por isso, iniciativas nas áreas da saúde e 
bem-estar, família e educação, vida pessoal e trabalho, 
e cidadania, que favorecem o equilíbrio individual dos 
nossos colaboradores. 
.................................................................................................
 responsabilidade social - acreditamos que podemos 

fazer a diferença, e assumimos um compromisso com 
as gerações futuras, “abraçando” inúmeras acções, das 
quais destacamos o projecto “Kakuma”, que resultou de 
uma parceria da EDP com o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), em que 
implementámos no campo de refugiados do Quénia 
soluções ambientalmente sustentáveis, apoiando e 
“revolucionando”, desta forma, a vida de mais de 70 mil 
pessoas. Citando uma aluna do Master International 
Management que participou num seminário sobre o 
referido projecto: ”Fiquei verdadeiramente inspirada 
pela EDP, mais especificamente pelo projecto ‘Kakuma’. 
‘Kakuma’ eleva o conceito de gestão para outro nível.”
.................................................................................................
 Pertença e orgulho -  “Ser EDP é poder partilhar 

com todo o mundo um sorriso verdadeiro e franco, pois 
tenho a certeza de estar a contribuir para um mundo 
mais sustentável nas suas várias componentes económica, 
ecológica e social.” António Jantarada – colaborador 
EDP S.A.
.................................................................................................
O testemunho deste colaborador EDP, expresso na 
campanha interna “Partilhe o seu sorriso”, traduz o 
entusiasmo e o sentimento de orgulho em pertencer a 
um grupo com papel determinante no futuro do sector 
energético no mundo. A nossa proposta de valor é vivida 
internamente pelos nossos colaboradores, e comunicada 
ao exterior pela forma responsável e “aberta” como nos 
relacionamos com os vários stakeholders.

[10]THE FOUNDERS 
OF THE CITY:
................................... ............................................
ExPloRE ThEIR EMPloyEE vAlUE PRoPoSITIoN ......................................................

EDP: AlMoST 

12.000 EMPloyEES & 28 
NATIoNAlITIES

Nuno Contramestre,  Director 
Adjunto de Recursos Humanos 
do Grupo EDP
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Novabase 
................................................................................................
lIKE lIFE!
................................................................................................
Presente em diversas áreas e em diversos sectores de 
actividade, com uma oferta de soluções que cobrem as 
componentes de infra-estruturas, operações, digital TV, 
consultoria tecnológica e conhecimento profundo dos 
processos de negócio dos nossos clientes, a Novabase tem 
vindo a apostar, desde 2006, na integração de novos talentos 
na organização através do seu programa de primeiro 
emprego “Novabase Academy”, que já proporcionou a 
integração de cerca de 400 jovens recém-graduados.
................................................................................................. 
TAlENT CITy – CElEBRATINg 
oUR SPIRIT oF FREEDoM AND 
INNovATIoN!
................................................................................................. 
Apostada em diversificar os canais de comunicação e 
em promover novas formas de aproximar a empresa 
dos jovens finalistas universitários, e em início de 
carreira, a Novabase identificou na iniciativa Talent 
City o espírito de inovação e de liberdade para novas 
ideias que caracterizam desde sempre o seu percurso. 
Comunicar esta aposta na integração e formação de 
jovens colaboradores através da Talent City, juntando 
numa visita virtual o CEO e vários colaboradores com 
diferentes níveis de senioridade, espelha, da melhor 
forma, a informalidade das relações que se estabelecem 

internamente, e a proximidade das hierarquias que 
caracterizam a Novabase. Pretendeu-se, no fundo, 
explorar um espaço em que aqueles que estão ainda num 
ambiente académico possam conhecer, de uma forma 
interactiva e actual, a realidade de uma empresa na qual o 
crescimento e a progressão profissional são portas abertas 
para uma carreira de sucesso e de projecção internacional. 
Permitir aos jovens conhecer mais de perto esta realidade, 
e partilhar o testemunho daqueles que aceitaram este 
desafio, é uma mais-valia que a Talent City possibilitou 
e que se concretizou já em novas contratações para a 
equipa Novabase.
.................................................................................................
oUR vAlUE PRoPoSITIoN – 
ARE yoU READy?
................................................................................................. 
O programa “Novabase Academy” assenta em cinco 
vectores principais, que pretendem espelhar a vivência 
Novabase. Além do espírito de equipa, que é fomentado 
desde o primeiro dia, a Novabase Academy facilita a 
transição do mundo académico para a integração no 
mundo profissional, possibilitando a criação de toda 
uma rede de contactos. Caracterizado por um forte 
investimento em formação inicial, este programa permite 
a partilha de experiências entre os jovens talentos, 
acabados de entrar na organização, e os vários elementos 
da equipa de Top Management, que acompanham de 
perto este momento de entrada na empresa.

......................................................

NovABASE: 

+ 400 
yoUNg TAlENTS RECRUITED

[YOu mAG#4]

Célia Vieira, Administradora da Novabase 
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................................................................................................. 
WElCoME To oUR WoRlD!
................................................................................................. 
O Grupo Impresa é o maior grupo de média português. 
Nele trabalham 1300 pessoas, a maioria na área da 
Grande Lisboa (Carnaxide e Paço de Arcos), e cerca 
de 80 no Porto. O porta-fólio da Impresa inclui a SIC, 
um dos quatro canais free-to-air da televisão portuguesa, 
quatro canais de cabo: a SIC Notícias, a SIC Radical, 
a SIC Mulher e a SIC K, e ainda a SIC Internacional, 
que tem quase cinco milhões de telespectadores em 
treze países. A Impresa Publishing, o braço dos jornais 
e revistas do grupo, detém dezenas de títulos como o 
Expresso, o semanário mais vendido no nosso país, a 
Visão, a Caras, a Exame e a Blitz, todos com uma forte 
presença na Internet. O grupo aposta, também, nas novas 
tecnologias, tendo adquirido pequenas empresas que 
desenvolvem soluções em áreas como o entretenimento 
digital para quartos de hotel e de hospital (Impresa 
DGSM) e a elaboração de modelos cartográficos em três 
dimensões (Infoportugal). 
.................................................................................................
TAlENT CITy – A PlACE WhERE 
yoU CAN MEET US MoRE DEEPly.
.................................................................................................
A Impresa orgulha-se de ser uma das inquilinas da 
Talent City. Identificamo-nos com o projecto por 
este promover prioritariamente a criatividade, e dar 
oportunidades a pessoas que procuram construir um 
futuro positivo. Estamos juntos nesse propósito!

oUR vAlUE PRoPoSITIoN
WhAT Do WE CARE ABoUT?
.................................................................................................
A Impresa orgulha-se da sua independência e do valor e 
do sucesso das suas marcas, produtos e serviços. O grupo 
é conhecido pela aplicação rigorosa dos valores que o 
regem, que têm contribuído para consolidar a imagem 
de excelência que criou nos últimos 38 anos, junto de 
trabalhadores, consumidores, do público e da sociedade 
em geral. Um dos objectivos da empresa é o de estar 
sempre um passo à frente das tendências do mercado: 
no seu dia-a-dia, o futuro é agora! O investimento na 
inovação é um dos factores críticos de sucesso, e daí 
ter-se apostado, por exemplo, no mercado dos tablets, 
tendo sido desenvolvidas e comercializadas com êxito, 
até ao momento, aplicações para quatro publicações. 
Será também lançada, este ano, a primeira revista do 
grupo em Angola, demonstrando o dinamismo e 
empreendedorismo da empresa, mesmo num contexto 
de recessão económica. A Impresa promove ainda a 
responsabilidade social, através da SIC Esperança, cujo 
papel é o de centralizar acções de voluntariado, além de 
estimular o marketing social e credibilizar a solidariedade.
A cultura organizacional do grupo tem implícito 
um enorme respeito e justiça no tratamento dos seus 
profissionais. Existe uma preocupação constante em 
desenvolver e motivar as melhores pessoas através de 
programas de formação relevantes e da atribuição de 
desafios profissionais exigentes. 

THE FOUNDERS 
OF THE CITY:
................................... ............................................
ExPloRE ThEIR EMPloyEE vAlUE PRoPoSITIoN

.............................................................
gRUPo IMPRESA: ThE BIggEST 

PoRTUgUESE MEDIA 
gRoUP

Grupo Impresa

Francisco Pedro Balsemão, Director de 
Recursos Humanos do Grupo Impresa

5
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Unicer 
................................................................................................. 
A MIx oF AUThENTIC TASTES
................................................................................................. 
São as Pessoas que fazem as organizações. Como tal, 
face aos desafios de competitividade que se colocam 
actualmente às empresas, é quase um lugar-comum 
afirmar-se o carácter essencial da atracção e da retenção de 
talento. Na Unicer, estamos comprometidos com a nossa 
visão: “Onde quer que estejamos, a Unicer e as nossas 
marcas serão sempre a 1.ª escolha.” Primeira escolha dos 
nossos clientes e consumidores, de parceiros de negócio. 
Mas também das pessoas que trabalham na Unicer (e 
que com a Unicer querem estar) e de “talentos externos” 
à empresa que queremos que nos vejam como “o melhor 
lugar para trabalhar”!
................................................................................................. 
TAlENT CITy –  A TASTE FoR ThE 
yoUNg TAlENTS!
................................................................................................. 
A decisão de aderirmos ao The Talent City surgiu porque 
identificámos nesta plataforma um potencial enorme 
enquanto veículo de comunicação da nossa proposta de 
valor junto da geração Millennial, dos 18 aos 26 anos. Ao 
marcarmos presença nesta cidade virtual, pretendemos 
comunicar e despertar os jovens para a nossa actividade 
e para um conjunto de “forças” que sabemos ter, que nos 
diferenciam dos concorrentes e que tornam a Unicer 
atractiva perante a comunidade de jovens. Esta plataforma 
fomenta ainda uma forte relação de proximidade com 
estes jovens, possibilitando um fit entre o que procuram 
e valorizam e a nossa proposta de valor. Porque é com 
Pessoas e para Pessoas que a Unicer trabalha diariamente, 
é fundamental que também o recrutamento seja gerido 
com proximidade, de forma inovadora e autêntica, 
constituindo uma oportunidade para comunicar a cultura 
e a actividade da Unicer, mas não deixando de apoiar estes 
jovens na tomada das melhores decisões profissionais. 

oUR vAlUE PRoPoSITIoN – 
WhAT Do yoU hAvE To TASTE?
................................................................................................. 
O que nos distingue das outras empresas? A identificação 
de uma “proposta de valor” tem de traduzir um exercício 
de autenticidade. Não é o que queremos ser ou oferecer. 
É o que somos e o que temos para oferecer. É parte 
integrante do nosso “código genético” e traduz-se, de 
forma genuína, em tudo o que fazemos. Paralelamente, 
para tomarmos consciência da nossa “proposta de valor” 
temos, enquanto colaboradores, de (re)focar o nosso 
olhar nos motivos que nos “prendem” a ela. E na Unicer 
são muitos os motivos que, numa reflexão partilhada, 
identificámos:

 sermos a maior empresa de bebidas em Portugal com 
espírito de líder;
................................................................................................. 
 marcas fortes, com personalidade e reconhecidas 

no mercado;
.................................................................................................
 a presença num mercado dinâmico e altamente 

competitivo que nos desafia todos os dias a sermos 
inovadores, e que põe à prova a nossa capacidade de 
aprendizagem;
.................................................................................................
 integrarmos na nossa actividade toda a cadeia 

de valor;
.................................................................................................
 a possibilidade de trabalhar em equipas 

multidisciplinares;
.................................................................................................
 sermos uma referência no mercado nacional mas, 

também, uma empresa com uma aposta crescente na 
internacionalização.

......................................................
UNICER: ThE BIggEST 

PoRTUgUESE 
BEvERAgE CoMPANy

Joana Queiroz Ribeiro, Directora de 
Pessoas e Comunicação da Unicer6



PT 
................................................................................................. 
Do yoU REAlly KNoW US?
................................................................................................. 
Existe uma grande diferença entre a PT de há dez anos e 
a PT de agora e, no contacto com potenciais candidatos e 
clientes mais jovens, percepcionámos que a imagem que 
tinham estava mais próxima de uma PT que já não existe. 
Penso que com a proximidade que temos conseguido ter 
com as universidades e com os candidatos, essa imagem 
já mudou, mas é fundamental passar a mensagem do que 
realmente se faz na PT, das oportunidades que existem 
nas mais variadas áreas, desde tecnologia a produto, 
em Portugal ou no estrangeiro, passando por recursos 
humanos ou marketing. A PT, pela sua dimensão e 
dinamismo, é uma empresa cheia de oportunidades.
................................................................................................. 
TAlENT CITy – A NEW WAy oF 
FEElINg CoMMUNICATIoNS.
................................................................................................. 
A Talent City faz parte de uma estratégia de comunicação 
mais abrangente e, no que respeita a plataformas de 
recrutamento, enquadra-se totalmente nos nossos 
objectivos: é uma plataforma com uma abordagem 
inovadora, que solicita mas que, também, disponibiliza 
informação de valor acrescentado, tem uma usabilidade 
extraordinária e um sentido estético de modernidade 
adequado ao target. Permite divulgar a empresa e a sua 
proposta de valor, dando a conhecer o espaço, a cultura e as 
caras da organização. Estamos convictos que esta parceria 
será um passo importante no nosso sentido de missão.
................................................................................................. 
oUR vAlUE PRoPoSITIoN – 
hoW WE ARE MUCh MoRE 
ThAN CoMMUNICATIoNS…
.................................................................................................
 Empresa que recruta cerca de 100 talentos por 

ano, com uma preocupação de acompanhamento e de 
compromisso para com o seu crescimento.

 Empresa inovadora que oferece aos seus clientes 
produtos de qualidade e de vanguarda, e que dá voz aos 
seus colaboradores através de um programa/direcção 
OPEN, que assegura a participação de todos na inovação 
processual e operacional da empresa.
.................................................................................................
 CEO inspirador e carismático, que comunica com 

todos os colaboradores de forma clara e constante.
.................................................................................................
 Empresa que promove a mobilidade interna, 

proporcionando vários desafios de aprendizagem e 
crescimento.
.................................................................................................
 Dimensão do Grupo PT, à escala nacional e 

internacional, proporcionando uma abrangência de 
contactos e diversidade incomparáveis.
.................................................................................................
 Aposta no equilíbrio entre vida profissional e vida 

pessoal.
.................................................................................................
 Empresa com forte desenvolvimento na área da 

responsabilidade social, interna e externa. 
.................................................................................................
Nota: A proposta de valor da PT foi elaborada pelos 
seus colaboradores, quer pela sua partilha através do 
questionário anual de clima, quer pela sua participação em 
focus group de “confirmação”.
.................................................................................................
Why To CoMMUNICATE 
oUR PRoPoSITIoN?
................................................................................................. 
Sobretudo, porque queremos que as pessoas em geral 
conheçam a PT de hoje e a PT que estamos a construir 
para o futuro.

Pedro Morais Esteves de Carvalho, Director de 
Recursos Humanos da PT

THE FOUNDERS 
OF THE CITY:
................................... ............................................
ExPloRE ThEIR EMPloyEE vAlUE PRoPoSITIoN

.............................................

PT: ABoUT 100 TAlENTS 
RECRUITED EvERy yEAR

[14]
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Tabaqueira – 
Philip Morris 
International 
.................................................................................................
A WoRlDWIDE PlACE
.................................................................................................
Na Tabaqueira, a subsidiária da Philip Morris 
International (PMI) que opera em Portugal, acreditamos 
que a melhor forma de comunicar a nossa proposta 
de valor enquanto empregador é dar oportunidade 
às pessoas de a viverem connosco. Frequentemente, 
recebemos este retorno por parte dos nossos candidatos 
que vão ficando mais envolvidos na nossa cultura, não só 
pelo que vêem mas, também, pelo próprio testemunho 
das diferentes pessoas com quem se vão relacionando 
ao longo do processo de selecção. Não estão apenas 
interessados em saber o que escrevemos na Internet 
acerca das nossas características, mas têm também 
curiosidade em conhecer o nosso percurso e o que cada 
um de nós valoriza nesta empresa. 
.................................................................................................
TAlENT CITy – hERE, WE WAlK 
ThE TAlKS!
.................................................................................................
É também por isso que embarcámos na aventura da 
Talent City, que se tem revelado uma ferramenta muito 
efectiva na comunicação da nossa proposta de valor 
ao nosso público-alvo, estudantes, recém-licenciados 
e profissionais em início de carreira. Aqui têm a 
oportunidade de conhecer mais sobre a Tabaqueira e 
a PMI, sobretudo através do testemunho das nossas 
pessoas. Cada testemunho reflecte uma vivência 
individual, mas no seu todo representa a proposta de 
valor de uma empresa global. 
.................................................................................................
oUR vAlUE PRoPoSITIoN – 
hoW ARE WE DIFFERENT?
.................................................................................................
 Formação contínua e ferramentas de 

desenvolvimento – apostamos fortemente no 
desenvolvimento dos nossos colaboradores. Temos um 

leque de formação diversificado, que abrange 
conhecimento de negócio, conhecimentos funcionais e 
competências transversais. 
.................................................................................................
 Mobilidade interna/funcional - as oportunidades 

profissionais na Tabaqueira e na PMI são vastas e não 
se restringem apenas à formação ou à área na qual as 
pessoas entram na empresa. Temos intervenção directa na 
construção da nossa carreira e podemos ajustar o nosso 
percurso em função dos nossos interesses e desempenho. 
.................................................................................................
 Ambiente diverso e uma vivência verdadeiramente 

multinacional - os nossos trabalhadores têm uma 
grande diversidade de enquadramentos, experiências e 
nacionalidades, e a cooperação e a partilha de melhores 
práticas entre subsidiárias é constante.
.................................................................................................
 Projectos e experiências internacionais - é frequente 

fazermos parte de equipas de projectos internacionais, e 
temos, também, programas estruturados de destacamento 
internacional. Trabalhar em diferentes realidades e culturas 
permite-nos perceber e viver a globalidade da PMI. 
.................................................................................................
 Autonomia e reconhecimento - na Tabaqueira e na 

PMI, cada opinião é reconhecida e valorizada e existe uma 
grande autonomia no desempenho das nossas funções, 
acompanhada da consequente responsabilidade e exigência. 
.................................................................................................
 Dinamismo e desafios constantes - trabalhamos 

numa empresa muito dinâmica, na qual a mudança 
é constante, o que exige uma elevada flexibilidade e 
capacidade para agarrar novos desafios e para estarmos 
sempre a repensar a forma como fazemos as coisas. 
.................................................................................................
 Ambiente informal - os novos trabalhadores sentem-se 

integrados desde o primeiro dia, e a informalidade facilita 
a relação entre todos, independentemente do seu nível 
hierárquico ou do país em que estão baseados.

Alexandra Castelo Branco, Directora de Recursos 
Humanos da Tabaqueira Portugal

[15]
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TABAQUEIRA: ThE BIggEST 
AND ThE MoRE 

DIvERSE BRAND 
PoRTFolIo IN ThE INDUSTRy

8



What’s 
next...?
.................................................................................................
A evolução da Talent City será desvendada já em 
Setembro, mas não resistimos em partilhar algumas 
novidades. Em primeiro lugar, será um espaço dedicado 
a toda a comunidade de talentos, estejam em fase de 
pesquisa da sua oportunidade profissional, estejam 
em evolução na organização, ou mesmo decididos em 
empreender. Será um espaço virtual onde qualquer pessoa 
consiga extrair valor e aumente as suas probabilidades 
de ter sucesso na sua vida profissional. Para tal, a Talent 
City oferece um jogo social online onde são lançados 
desafios que ajudam os profissionais a aumentarem 
as suas hipóteses de terem sucesso nas diferentes 
variáveis que mais os influenciam: Skills & Knowledge, 
Talents & Powers, Side B of Life, Network & Influence e, 
finalmente, Fit to Succeed. O jogo permitirá lidar com 
situações inesperadas, realizar reflexões sobre os seus 
talentos e sobre a melhor forma de os pôr em prática, 
como, por exemplo, desenvolver e mobilizar a sua rede 
de contactos, e, no final de tudo isto, ser capaz de fazer 
melhores escolhas e de tomar melhores decisões! Além 
disso, um aspecto igualmente inovador, é o facto de 
muitos destes desafios, lançados virtualmente, resultarem 
em recompensas reais. Isto significa que, para cada 
desafio, existe uma correspondência a um prémio real, 
que promove o sucesso profissional (por exemplo: uma 
formação gratuita numa universidade reconhecida, 
uma entrevista de emprego, sessões de coaching e 
acompanhamento profissional, etc.). 

[16]SEEGNO
THE TECHNOlOGY PARTNER:
................................... ......................................................

...........................................
JASoN ASSoCIATES: ThE 

PRoMoTER

MANAGERS 
OF THE CITY:
................................... ......................................................

A Equipa da Seegno

Durante meses a fio, debatemos ideias para dar 
corpo e funcionalidade ao sonho da Jason. Nasceu 
assim a Talent City, uma cidade totalmente em 3D. 
Podemos passear por ela e, de certa forma, “senti-la 
e tocá-la”. Desenhámos, redesenhámos e voltámos a 
desenhar cada esquina, cada arbusto, cada edifício e 
cada pedacinho da praia e guarda-sóis, para transmitir 
uma sensação de realismo, proximidade, mas também 
de ilusão e futurismo. Ao mesmo tempo, o desafio 
consistiu em manter bem presente o facto de hoje 
em dia a tendência tecnológica ser para uma web 
variada e muito heterogénea, pelo que a Talent City 
encontra-se acessível numa vasta gama de browsers, 
sistemas operativos e dispositivos móveis. Sempre 
com o objectivo de estar perto dos seus utilizadores, 
a qualquer hora, em qualquer lugar. Desenvolvemos, 
assim, a tecnologia que permite hoje em dia 
navegar pela cidade, unir os habitantes e consultar 
a informação e as oportunidades colocadas pelas 
empresas para os milhares de habitantes da cidade. 
Hoje em dia? Continuamos a trabalhar com a Jason 
para fazer crescer a “Talent City – the evolution” !
...........................................................................................

9 1
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Acreditamos que a Talent City, e todas as 
empresas envolvidas, assumem um impor-
tante papel social, promovendo o desenvolvi-
mento do talento nacional e permitindo au-
mentar a produtividade e a capacidade de 
atracção dos melhores profissionais.
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..................................................................

CHAllENGES ON: 
SKIllS & KNoWlEDgE, TAlENTS & PoWERS, 
SIDE B oF lIFE, NETWoRK & INFlUENCE, 
FIT To SUCCEED!!!

..................................................................

THE EVOlUTION: 
oFFICIAl lAUNCh oN SEPTEMBER!

.................................................................................................
NovAS EMPRESAS 
NA TAlENT CITy
.................................................................................................
Existe um denominador comum nas empresas presentes 
na cidade: todas elas estão comprometidas de alguma 
forma com o objectivo de promoverem o sucesso 
da comunidade de talento, seja através da oferta de 
oportunidades profissionais, seja através da partilha 
de conhecimento, ou do acesso a informação, ou 
oportunidades que promovem o aumento do network, na 
transparência da realidade das suas empresas, ou mesmo, 
na forma como incentivam as pessoas a celebrar a vida.
.................................................................................................
o lANÇAMENTo DA“EvolUÇÃo”
.................................................................................................

Em Setembro lançaremos a “Talent City – The 
Evolution”, em conjunto com a Bacardi-Martini 
Portugal. A Bacardi-Martini Portugal vive um espírito de 
“Celebrating Life” e, por isso, em conjunto, iremos realizar 
uma festa memorável de apresentação num espaço único 
em Lisboa – a Terrazza Martini. Até lá... don’t forget to 
celebrate life!
.................................................................................................
A EQUIPA TAlENT CITy
.................................................................................................
É uma equipa comprometida e apaixonada que tomou 
forma de empresa autónoma, integrando o universo da 
Jason Associates. Diríamos, até, que é uma equipa única 
empenhada em transformar esta cidade num espaço de 
encontro cada vez mais apelativo! 

1
1

1
2

...
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oscar Wilde
Dublin, 1854 /// Paris, 1900)
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CEos e 
administradores
..............................................
Não registam um 
sentimento de retorno no 
investimento efectuado.

..............................................

gestores 
de Rh
..............................................
Muitas vezes existe uma 
insatisfação relacionada 
com as consequências 
do projecto e com a 
dificuldade de gerir 
“sensibilidades”.
..............................................

Participantes e 
n/ participantes
..............................................
Comunicam 
frequentemente uma 
experiência com 
sentimentos de ansiedade 
e pouco retorno pessoal.

.............................................

Chefias

..............................................
Sentem desconforto e 
apreensão pelo impacto do 
processo na sua equipa e a 
forma como são (ou não) 
envolvidos.

..............................................

ASSESS-
MENT 
CENTRES      
Managers do the things right 
and leaders do the right things 
– use ACs as a leader.

Genius Deluxe by João Almeida Senior Manager Jason Associates06

/// Nos últimos anos, a Jason Associates verificou um interesse crescente das empresas pelo conhecimento e 
mapeamento do seu talento, mais comummente denominado de Assessment Centres (ACs). Quando falamos com 
gestores de recursos humanos, administradores ou participantes nestas iniciativas, é recorrente observarmos um 
sentimento que não reflecte as potenciais mais-valias destes processos. E nós questionamos: “Porquê?”

DONT’S DONT’S DONT’S DONT’S

João Almeida
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...............................................................

Quais são as 
variáveis chave 
que influen-
ciam directa-
mente o retorno 
para a empre-
sa em ACs?

...............................................................

01. 
objectivos 
do projecto
............................................................... 
Muitas vezes os objectivos destes 
projectos não estão claros para 
os próprios gestores de RH. Esta 
ausência de objectivos impacta 
negativamente no desenvolvimento 
do projecto; 
............................................................... 

............................................................... 

02. 
Comunicação e 
envolvimento de 
chefias
............................................................... 
Em projectos com alguma 
sensibilidade, a comunicação 
deverá ser clara e envolver todos os 
stakeholders relevantes. Comunicações 
por e-mail e convocatórias para os 
participantes não são suficientes nem 
eficazes. É também uma oportunidade 
única para envolver as chefias no 
projecto. A estratégia de comunicação 
dos ACs é, por vezes, negligenciada, 
mas fundamental para comunicar 
os objectivos do projecto, reduzir a 
ansiedade natural nestes processos e 
minimizar o ruído na organização.
............................................................... 
. DicA: crie um sistema de perguntas 
frequentes para as chefias. Isto evita 
que sejam apanhados desprevenidos 
pelas perguntas dos colaboradores, 
estejam eles envolvidos, ou não, no 
Assessment Centre (a incoerência de 
respostas dadas pelas diferentes chefias 
fomenta desconfiança, preocupação, 
criando enormes obstáculos à 
realização do projecto com o sucesso 
pretendido).

............................................................... 

.............................................................

. 03. 
Relatórios de 
Assessment 
...............................................................
Quando a definição de objectivos 
não é clara ou a decisão relativamente 
aos parceiros se baseia no custo, os 
relatórios individuais e os global  
assessments identificam os pontos 
fortes, áreas de melhoria, expectivas do 
participante e, quanto muito, algumas 
recomendações genéricas de actuação. 
Se os gestores de RH comunicarem 
uma visão e objectivos claros para 
o desenvolvimento do projecto, os 
relatórios poderão, e deverão ter, 
um conteúdo de maior diversidade 
e profundidade, nomeadamente os 
factores de engagement e disengagement 
do participante, alinhamento e fit 
cultural, organograma de relações 
internas (intensidade e qualidade) e 
recomendações concretas e específicas 
para o desenvolvimento e optimização 
da performance do participante.
...............................................................
. DicA:  quantas vezes participou 
na construção do relatório do 
Assessment Centre fornecido pelo 
parceiro? É fundamental que o 
output seja desenhado em conjunto 
e antes de se iniciar o AC, de forma 
a garantir que obtemos respostas às 
perguntas certas.
............................................................... 
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CEos e 
administradores
...............................................................
> optimização da estrutura 
organizacional ou retenção de 
pessoas-chave;
............................................................... 
> Potencial de retorno via aumento 
de produtividade; 
............................................................... 
> Melhoria do engagement de 
colaboradores e clientes; 
............................................................... 
> Diminuição dos custos de 
recrutamento e selecção.

gestores 
de Rh
...............................................................
não ganham só na identificação 
e no mapeamento de talentos 
e nos inputs para os planos dos 
colaboradores, mas sobretudo na 
informação relevante no âmbito de:
...............................................................
> Planos de sucessão; 
...............................................................
> Planos de mobilidade; 
............................................................... 
> comunicação interna;  
...............................................................
> retenção de pessoas-chave;
...............................................................
> Mapa de talento,  facilidade 
de tomar decisões (reter, sair, 
desenvolver, etc.).

Participantes e 
n/ participantes
...............................................................
Ferramenta fundamental de: 
............................................................... 
> Auto-conhecimento
............................................................... 
> clarificação da definição de 
objectivos pessoais;
............................................................... 
> capacidade de tomar melhores 
decisões;
............................................................... 
> Melhoria da performance.

O próprio formato de comunicação das vantagens desta iniciativa para o mercado por parte das consultoras foca-se, 
quase em exclusivo, no conhecimento e mapeamento do talento, e nos inputs que o projecto poderá dar para planos 
de formação.

DO’S DO’S DO’S



............................................................... 

04. 
As lentes de 
observação
............................................................... 
Os ACs devem ser realizados 
com diferentes instrumentos de 
observação. Uma entrevista é 
valiosa, mas pode ser insuficiente. 
Dependendo do objectivo, 
confidencialidade, dimensão, poderão 
existir outras “lentes” a ser utilizadas. 
............................................................... 
. DicA: sempre que possível, 
utilize simulações que promovam a 
interacção entre diferentes elementos. 
............................................................... 

05. 
Feedback
............................................................... 
Frequentemente, os participantes 
reportam um sentimento de 
“dei muito” e “recebi pouco” em 
troca. O feedback pode ser um dos 
factores decisivos para o sucesso 
do projecto do ponto de vista dos 
participantes. A capacidade de ter 
um primeiro feedback no final da 
reunião individual de identificação 
e mapeamento de competências 
e, posteriormente, numa reunião 
individual ter feedback estruturado 
e a discussão de um plano de 
desenvolvimento customizado, 
é uma mais-valia enorme para o 
participante.
............................................................... 
. DicA:  o feedback pode, se realizado 
adequadamente, servir como uma 
excelente sessão de coaching, 
apoiando cada pessoa na tomada 
de algumas decisões relativamente 
à forma como pode actuar perante 
as suas forças e fraquezas, relações 
stressadas, como melhorar o seu nível 
de engagement, etc.
............................................................... 

...............................................................

06. 
Consequências
............................................................... 
Participantes, chefias e
administradores esperam resultados 
deste processo. É fundamental que se 
implementem acções concretas que 
sejam comunicadas para que todas 
as pessoas envolvidas compreendam. 
Não fazer nada com os resultados 
de um AC pode provocar uma 
enorme descrença por parte dos 
colaboradores e chefias nas iniciativas 
de RH. No próximo projecto poderá 
assistir a uma taxa de participação 
mais baixa ou a uma predisposição 
substancialmente menor para ser 
verdadeiro no processo.
............................................................... 
. DicA: mantenha a comunicação 
no pós-projecto. As pessoas querem 
saber a consequência da sua 
participação nos projectos. Crie uma 
newsletter de projecto acessível na 
Intranet ou envie, simplesmente, por 
e-mail. 
...............................................................

Dicas e Peca-
dos mortais 
dos ACs
...............................................................
> O assessment não é construído para 
responder a um objectivo específico 
e claro, pelo que não vai apresentar 
resultados que se traduzam em 
mais-valias para a organização (é 
fundamental fazer a pergunta vezes 
sem conta: para que queremos isto?).
> A escolha de parceiros foca-se 
apenas no preço – compreender as 

competências da equipa e validar as 
referências em experiências similares 
é importante.
> A comunicação não é clara, 
gerando ansiedade em participantes, 
não participantes e chefias.
> Os relatórios são standard e não 
têm mais do que uma análise dos 
pontos fortes e áreas de melhoria 
–  não responde às necessidades 
inicialmente definidas.
> Desafie o seu parceiro a fazer um 
test drive (convide os diferentes 
potenciais parceiros a realizar um 
assessment e recolha feedback junto do 
participante).
> Não existe um business case 
claro que identifique o retorno do 
investimento
> Faça um workshop com as 
pessoas envolvidas (participantes 
e chefias) para explicar o processo 
(ou pelo menos uma forma clara de 
comunicar o processo).
............................................................... 
Neste sentido, a empresa pode 
querer conhecer os seus talentos 
(para reter, reestruturar, desenvolver, 
etc.), mas também pode querer 
identificar as relações informais 
na organização, aumentar os seus 
índices de inovação ou mesmo, não 
só desenvolver os colaboradores, mas 
aferir se os principais talentos estão 
nas funções com maior impacto no 
negócio.Cabe aos gestores de RH 
identificar claramente os desafios que 
procuram endereçar com o projecto, 
juntamente com a gestão global da 
empresa, e definir, nessa base, os 
objectivos do projecto.
............................................................... 
os Assessment Centres ajudam os 
gestores a tomar melhores decisões 
relativamente aos colaboradores 
de uma empresa. não deixe de 
as tomar!
...............................................................
ENVIE OS SEUS COMENTÁRIOS 
PARA: jalmeida@jasonassociates.com
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“We retain10% 
of what we 

read. 
................................................... 

We retain 20% 
of what we 

hear. 
................................................... 

We retain 30% 
of what we 

see. 
...................................................

We retain 50% 
of what we 

hear & 
see. 
...................................................
We retain 70% 
of what we 

say. 
...................................................

We retain 90% 
of what we 

do.”
...................................................
Fonte: Dr. Donald E. Wetmore, 
Professional speaker

 

“on average, a 
4-year-old child 
asks 

437 
questions a day.”
...................................................

“If managers say 
that employees 
are their 
greatest assets, 
why do them…
...................................................
Check Engage-
ment and Per-
formance of 
their people only 
once a year? 
...................................................
And yet 
human Capital 
represents 

77% 
OF TOTAl 
ExPENSES.”
................................................... 
Fonte: Did You Know 
Human Capital 2009

“The Mona lisa 
has no eye-
brows. It was 
the fashion in 
Renaissance 
Florence to 

shave 
them 
off.”
...................................................

[YOu mAG#4]
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Entrevista a 

ISAbEl 
JONET 
Presidente do Banco Alimentar contra a Fome.

[24]Cherry Talk 08

No ano 
que a União 
Europeia 
instituiu como 
o Ano Europeu 
do Voluntariado, 
ISAbEl 
JONET mostra-
-nos como o 
desassossego 
é fundamental 
para a tranquili-
dade das 
nossas vidas.

............................................................................................
/// Madalena Proença - como surgiu esta sua 
motivação de trabalhar neste sector e, 
em particular, no Banco Alimentar?
............................................................................................
isabel Jonet – Eu digo sempre que pessoas 
desassossegadas não têm vidas sossegadas e eu, por 
natureza, sou desassossegada. Depois de ter trabalhado 
oito anos na Bélgica, onde morei, decidi voltar para 
Portugal, ajudando os meus filhos na integração numa 
escola portuguesa. E então decidi ficar em casa seis 
meses para os acompanhar. Sempre fiz voluntariado, 
e vim-me oferecer ao Banco Alimentar... e ao fim de 
dezoito anos, aqui continuo como voluntária, mas com a 
certeza de que há muito para fazer.

............................................................................................
/// MP – o que a apaixonou?
............................................................................................
iJ – O projecto do Banco Alimentar é um projecto 
com o qual eu me identifico muito! Eu fico desesperada 
quando vejo recursos desaproveitados... Sobretudo 
quando vejo pessoas desaproveitadas e, por isso, tenho 
sempre esta necessidade de produzir, de realizar e 
conceber. E o projecto do Banco Alimentar recupera 
produtos alimentares para os levar à mesa de quem tem 
fome, mas faz isso com pessoas que dão o seu tempo e os 
seus talentos, que estavam, muitas vezes, desaproveitados. 

 
............................................................................................       
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...............................................................................................
“Eu digo sempre que pessoas 
desassossegadas não têm 
vidas sossegadas e eu, por 
natureza, sou desassossegada. “
...............................................................................................
/// MP – reparei hoje que todas as pessoas estavam a 
trabalhar com um grande profissionalismo, mas sobretudo 
com uma motivação especial, um sorriso na cara...
...............................................................................................
iJ – Há aqui uma identificação com a causa, porque ela é 
conhecida, ou seja, aquilo que nos preocupa é a divulgação 
da missão e a visão do Banco Alimentar. E portanto, o 
facto de as pessoas se sentirem felizes aqui, é porque elas 
sabem que o seu esforço vai ter um efeito multiplicador 
no resultado final. Há uma identificação e, sobretudo, um 
reconhecimento de que o trabalho delas faz a diferença 
nos resultados do todo. E é essa preocupação que nós 
temos vindo sempre a procurar e a satisfazer aqui.
...............................................................................................
/// MP – Mas sente que esse efeito pode ser replicado 
no sector privado? 
...............................................................................................
iJ – Acho que sim! Os colaboradores sentem, muitas 
vezes, que não fazem parte de um todo, e é esse o 
segredo. Para mim, a palavra é esta: “Afeiçoar.” Ou seja, 
quando uma pessoa se afeiçoa à sua empresa, gosta 
dela. Ao gostar dela, bate-se por ela! A palavra “afeição” 
perdeu-se... é quase apenas substituída pela contrapartida 
remuneratória. No Banco Alimentar, essa parte 
remuneratória é muito por afecto, e é este afecto que se 
tem de voltar a ter nas empresas. Ao haver esta afeição, os 
resultados vêm multiplicados, porque as pessoas sabem 
que fazem a diferença naquela empresa. 
............................................................................................... 
“E eu nunca renunciei àquilo 
que me trouxe aqui, eu nunca 
perdi de vista o meu focus: é 
ter a certeza de que valeu a 
pena passar por esta terra.”
...............................................................................................
/// MP – como é que é um dia seu de trabalho?
...............................................................................................
iJ – É muito intenso: levanto-me muito cedo e trabalho 
cerca de catorze horas por dia, todos os dias. Porque 
para além de ser voluntária e líder do Banco Alimentar 
e da Entrajuda e da Federação Portuguesa dos Bancos 
Alimentares, tenho cinco filhos. E eu nunca renunciei 
àquilo que me trouxe aqui, eu nunca perdi de vista o meu 
focus: é ter a certeza de que valeu a pena passar por esta 
terra. Eu tenho a convicção de que nós estamos nesta 
vida a prazo, mas aquilo que nos é pedido é que dêmos 
o máximo de nós próprios em cada momento, sentindo 
com paixão tudo aquilo que vivemos. Eu tenho em mim 
a convicção que tudo na vida se resolve! Esta capacidade 
de perceber o que é realmente importante faz com que eu 
tenha imenso tempo para tudo!
...............................................................................................
/// MP – Acha que mais importante do que gerir o tempo, 
é saber desfrutá-lo?
...............................................................................................
A coisa mais importante da vida de uma pessoa é a 
gestão do tempo, e depois tudo daí decorre. Se soubermos 
gerir o nosso tempo, sabemos depois os momentos de 
consagrá-lo. Esta nova era dos e-mails nos telemóveis faz 
com que seja mais difícil separar o trabalho dos tempos 

pessoais. E quando eu digo “tempos pessoais” é o tempo 
que você se concede a si própria. E é esta invasão de nós 
próprios que nos faz muitas vezes deixar de saber aquilo 
que é realmente importante. Não é pelo facto de termos 
os e-mails no telemóvel que temos de ver e responder 
imediatamente. Só que as pessoas deixaram de saber 
resistir a esse ver... e esse resistir é saber dizer que “não”. 
Mas é saber dizer que “não”, não à parte profissional, mas 
a um desarrumar do tempo. 
...............................................................................................
“[...] eu não preciso de muito 
tempo para cada coisa, eu 
preciso é de dedicar o tempo 
de forma verdadeira.”
...............................................................................................
/// MP – consegue separar bem os tempos e desfrutar 
sem interferências? 
...............................................................................................
IJ – Não sei se podemos compartimentar dessa maneira, 
mas sei é que, em cada momento, temos de saber o que 
é importante. Eu não preciso de muito tempo para cada 
coisa, eu preciso é de dedicar o tempo de forma verdadeira.
...............................................................................................
/// MP – como sente que o seu percurso 
impactou a sua família?
...............................................................................................
iJ – Mudou a minha família inteira. Porque esta 
oportunidade de poder dedicar as competências e os 
talentos a outras pessoas, construindo uma obra, todos 
os meus filhos perceberam que o voluntariado, e esta 
capacidade de nos afeiçoarmos a causas, é um óptimo 
complemento para a nossa vida. [...] mas quando o meu 
filho foi para o Burundi em voluntariado, eu disse-lhe 
que para se ser voluntário e ajudar, não deve ser um 
passeio. Disse-lhe que, se o projecto fosse sustentável e 
se trouxesse obra feita, devia ir! Se não, não devia porque 
viria com as coisas mal resolvidas. E eu acho que o pior 
que pode existir é ficarmos na vida com coisas mal 
resolvidas que tenham a ver com afectos. Afectos mal 
resolvidos vão fazendo com que a nossa vida não possa 
ser um percurso sereno.
...............................................................................................
/// MP – o que acha que influenciou a isabel a ter 
esta consciência pessoal, e até mesmo colectiva, dos 
sentimentos? essa tranquilidade?
...............................................................................................
iJ – Eu acho que nós somos um produto da nossa vida: 
do que nos traz e do que sabemos aproveitar. Acho que 
temos de sair de nós próprios para ver o que há à volta. 
Eu quando entro num sítio, a primeira coisa que vejo é o 
espaço exterior, tenho imenso curiosidade pela Natureza. 
E acho que o homem só vale enquanto ser integrado no 
mundo... Se nós tivermos bem integrados nesse mundo, 
depois também conseguimos encontrar alguma serenidade. 
...............................................................................................
/// MP – o que sente que ainda há a fazer por neste sector?
...............................................................................................
iJ – Acho que há um trabalho enorme porque este 
terceiro sector vai ser aquele mais necessário em Portugal 
e em toda a Europa. Porque nós construímos um modelo 
de estado social que não é sustentável, nem sustentado. 
Temos um conjunto de instituições vastíssimo, uma rede 
capilar extraordinária, mas mal estruturada. Por isso, o 
desafio é estruturar esta rede e torná-la tão eficaz quanto 
as empresas. Se conseguir mobilizar pessoas boas, como 
tenho feito, há aqui tanta coisa para se fazer... mas vamos 
conseguir dar a volta, tenho a certeza!
...............................................................................................
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..........................................................................................
/// Madalena Proença - como surgiu a ideia da Torke?
..........................................................................................
André rabanea - Foi em Portugal, numa festa da Meios 
e Publicidade ou da Briefing, já não me lembro ao certo. 
Estava a falar num grupo de amigos, tinha acabado 
de chegar a Portugal e questionei acerca da qualidade 
criativa das agências de marketing de guerrilha aqui. E 
foi aí que eu ouvi :“Não existem agências de guerrilha, 
o que é isso?” No outro dia, estava a abrir a primeira 
agência de marketing de guerrilha em Portugal.
.......................................................................................... 
/// MP - o que te fez vir do Brasil para Portugal?
..........................................................................................
Ar - Puro feeling, tive uma proposta para trabalhar em 
Nova Iorque, numa das maiores agências de publicidade 
lá. Mas tive o feeling de vir para cá. Não sei porquê, mas 
não podia ter tomado melhor decisão.

Entrevista a André Rabanea 
acerca da empresa portuguesa 
de marketing de guerrilha, Torke. 
..........................................................................................
/// MP - o que pensas do nosso país e de lisboa?
..........................................................................................
Ar - Portugal é uma história de amor e ódio. Amor 
pelas cidades, pelas pessoas, pela facilidade de se 
morar aqui e de viver com uma qualidade de vida que 
não se compara àquela de onde eu vim. Ódio pela 
preguiça, conformismo, pessimismo e liderança política, 
Lisboa tem tudo para estar no top das cidades mais 
carismáticas, charmosas e agradáveis de se viver. E, em 
termos de business, acho que é uma excelente cidade 
para se fazer testes de risco controlado, investimento 
baixo e amostragem compacta.

   UM 
SERIAl 
ENTREPRENEUR



............................................................................................
/// MP - se te pedissem para desenvolver uma 
estratégia de marketing de guerrilha para posicionar a 
marca Portugal pelo mundo fora, tens alguma ideia, 
assim de repente...?
............................................................................................
Ar - Assim de repente não, mas não iria pelo caminho 
do ALLgarve [risos]. Acho que Portugal é um país 
turístico mas, mais do que isso, um sítio excelente para 
se viver e se criar o negócio próprio (não pela ajuda 
externa, mas pela necessidade de ver coisas novas). Hoje, 
graças ao Skype e aos low cost flights, Portugal pode ser 
uma base de empreendedorismo, sendo que, na minha 
opinião, geograficamente estamos no centro do mundo 
para negócios nos EUA, Brasil, Turquia, China....
............................................................................................ 
/// MP - conta-nos o projecto mais “guerrilheiro” que 
já fizeste? e aquele que te orgulhas mais em Portugal?
............................................................................................
Ar - Nestes cinco ou seis anos, já fiz em Portugal 
mais de duzentos projectos. Existem alguns que gosto 
muito, quer pelo desafio quer pelo reconhecimento ou 
disrupção do mesmo. O último que fizemos foi criar 
um site em parceria com a Tagus, no qual as pessoas 
podiam “lyoncificar” o seu nome [brincando com o 
caso da filha de Luciana Abreu, Floribella, e de Djálo] 
e, numa semana, dois milhões de pessoas em Portugal 
já tinham “lyoncificado” o seu nome. Adoro também 
quando criámos a menor árvore de Natal da Europa 
e fizemos a inauguração na Praça do Comércio para 
“gozar” com o mercado que quer sempre bater o record 
do Guinness. “Guerrilheiro” mesmo foi um dos cases 
que fizemos para a Optimus na queima das fitas, onde 
invadimos Coimbra, Porto e Braga com cartolas e 
fizemos várias acções nas festas... também já colocámos 
sangue nos mictórios masculinos para divulgar a série 
Dexter da Fox... são muitas, podia estar aqui o dia 
inteiro só a contar histórias... e eu adoro!
............................................................................................
/// MP - Perspectivas para o futuro?
............................................................................................
Ar - Reforçar o posicionamento e presença em 
Istambul, lançar a Torke em São Paulo, lançar novos 
projectos criativos fora do mundo da comunicação 
(vamos lançar uma marca de ténis/lifestyle) e trabalhar 
mais com empreendedorismo, ajudando jovens e 
pessoas com ideias a desenvolver projectos. Com esta 
ideia, lançámos o Billy The Group que ajuda empresas 
em fase de startup a se desenvolverem  no mercado. 
Hoje estamos a “acelerar”/incubar oito empresas, sendo 
que uma delas é a Torke.
............................................................................................
/// MP - no contexto de hoje, que dicas darias à 
comunidade de talento a nível profissional? e para 
aqueles que procuram novos desafios (seja crescer 
ou empreender), que conselhos darias, enquanto 
marketeer e enquanto André?
...........................................................................................

............................................................................................
Ar - Não quero parecer o revolucionário ou rebelde 
sem causa, mas tenho estado muito perto dos jovens, 
dou aproximadamente trinta palestras por ano em todo 
o País e no estrangeiro, e a minha única dica é: “Tira 
o rabo do sofá.” Se mexe, tente, erre, acerte, dê risadas, 
peça dinheiro emprestado, arrisque... O mercado hoje 
mudou e todo mundo sabe disso, as avaliações das 
pessoas não podem ser feitas através de uma folha 
A4 que diz os 14 valores na forma de CV europeu. 
Mais do que um papel, são pessoas, são talentos, são 
inspiração... tudo isso um papel não mostra. O caminho 
do jovem é para frente, se ele não tem passado como o 
vai “provar”? Seja empreendedorismo, seja entrar numa 
empresa, hoje, mesmo tendo pouca idade, mas tendo 
vivido bastante nesta área, tenho uma opinião: se você é 
bom, vai ter sempre oportunidade. Temos um projecto 
para angariação de estagiários, o “estágio improvável”, 
onde recrutámos pessoas através de criatividade e de 
uma disputa de ideias ao vivo. Já entrevistámos a mãe 
do candidato ao invés da pessoa, cada dia estamos 
inventando novas formas de atrair talentos...
............................................................................................ 
“... lisboa tem tudo para estar 
no top das cidades mais 
carismáticas, charmosas e 
agradáveis de se viver.”
............................................................................................
/// MP - Que projecto(s) ainda gostarias de fazer ?
............................................................................................
Ar - Não é plantar uma árvore, nem escrever um livro. 
A minha ambição é maior, ainda sou um miúdo, já 
criei até hoje onze empresas: uma foi vendida 100%, 
duas faliram e de oito ainda faço parte. Dentro destas 
empresas, vejo cada briefing, cada desafio como um 
novo projecto – me rotulando, me enquadro no termo 
serial entrepreneur, que é uma pessoa que não dorme se 
não estiver a criar projectos, empresas... Tenho muita 
vontade de fazer projectos de marcas para venda ao 
consumidor final, hoje trabalho só com B2B, estou na 
área dos serviços e também gostaria de estar criando 
projectos para trazer uma vida melhor para as pessoas, 
para um mundo melhor e, sempre de um jeito egoísta, 
que eu me divirta. Não tenho vontade nenhuma em 
estar associado a projectos 100% financeiros em que eu 
não dê risada.
............................................................................................
MAIS INFORMAÇÕES DA TORKE EM WWW.TORKE.PT
Madalena Proença e Vânia Vicente
ENVIE OS SEUS COMENTÁRIOS PARA:
youmag@jasonassociates.com
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/// É reconhecido e está comprovado que aqueles 
colaboradores que atingem um work-life balance 
equilibrado, isto é, que conseguem ter uma carreira 
profissional sem comprometer o seu tempo pessoal, 
conseguem trabalhar mais eficientemente e estão mais 
comprometidos com a sua empresa.
...................................................................
“[...] sinto que existe um espaço 
de oportunidade para as empre-
sas se tornarem mais flexíveis e, 
assim, mais competitivas, dando 
oportunidade a cada indivíduo 
de ser pai ou mãe, ou de abraçar 
outros objectivos pessoais, man-
tendo um papel relevante nas 
organizações.”.....................................................................

O chamado work-life balance passa por conseguirmos 
conjugar a nossa vida profissional com todas as outras 
variáveis da nossa vida pessoal, ou com os nossos outros 
papéis na sociedade. Há uns anos atrás, a maior parte 
de nós olharia para este conceito como representativo 
de alguém com poucas motivações ou objectivos 
profissionais. No entanto, esta opção de vida começou 
a ter o seu boom nos Estados Unidos da América 
em finais dos anos 90 e, o que surpreendeu muitos, é 
que esta opção vinha essencialmente de profissionais 
de topo ou de middle management, eles que sempre 
tiveram ambiciosos e ousados objectivos profissionais. 
Parece-lhe estranho? Há uma tendência para dizermos 
rapidamente que sim, mas, se tivermos em conta que 
o consumo massivo das últimas décadas não alterou os 
ânimos das populações, e que essa insatisfação levou 
a que alguns indivíduos desta sociedade global se 
virassem mais para si próprios em busca do equilíbrio e 
da felicidade, torna-se mais fácil de compreendermos. 

WORK_
lIFE & 
evenbA-
lANCE
A new way of feeling.

[28]Talent Power by Filipa Leite Castro Manager da Jason Associates10



Foi assim que começámos a assistir às escolhas de 
executivos em trocar regalias, como carro e prémios, 
por outras opções, como um horário de trabalho mais 
reduzido, de forma a usufruírem mais plenamente do 
seu tempo pessoal. No entanto, estas opções, raras no 
passado, encontram novos “prescritores” no presente e 
uma nova geração em busca de outros ideais, pelo que 
as organizações já se começam a mostrar mais flexíveis 
perante estes cenários. Empresas como a Accenture, por 
exemplo, promovem programas para agilizar o work-
-life balance que nascem numa perspectiva bottom-up, 
questionando os seus colaboradores sobre formas e 
ideias para facilitar a prática deste equilíbrio. Também 
a Unisys desenvolve iniciativas de recrutamento com 
horário flexível, contratação em part time, job sharing, 
semanas de trabalho condensadas e teletrabalho. Estes 
são alguns dos exemplos que tornam possível pensar 
numa vida profissional mais flexível e, logo, com uma 
possibilidade de work-life balance mais viável. 

Por outro lado, estando conscientes de que as carreiras 
atingem o seu pico entre os 30 e os 40 anos e sendo esta 
a fase mais importante de dedicação para alcançarmos 
funções no centro de decisão, as mulheres deparam-se 
assim com um desafio acrescido, pois esta representa 
igualmente a fase mais exigente em termos familiares. 
A deputada italiana Lucia Ronzulli é uma boa imagem 
dos novos valores desta geração, tendo levado a sua 
filha de apenas sete meses para o Parlamento Europeu, 
de forma a poder participar numa votação no dia 8 
de Março, Dia Internacional da Mulher. A razão pela 
qual decidi escrever este artigo é porque sinto que 
existe um espaço de oportunidade para as empresas 
se tornarem mais flexíveis e, assim, mais competitivas, 
dando oportunidade a cada indivíduo de ser pai ou mãe, 
ou de alcançar outros objectivos pessoais, mantendo 
um papel relevante nas organizações. Mais ainda, 
sabendo que as novas gerações privilegiam e valorizam 
a um nível superior um work-life balance ajustado, o 
mundo corporativo deverá realizar que para contratar 
os melhores terá de apresentar uma proposta de valor 
que não passe apenas por contratos milionários e bónus 
“chorudos”... É preciso privilegiar e proporcionar a 
diferença, flexibilizar e aceitar a individualidade dos 

objectivos de cada um. No meu caso, e consciente 
de que sou um exemplo raro, consigo, através de um 
horário reduzido, conciliar uma vida preenchida por 
desafios profissionais aliciantes e também ser uma mãe 
presente na vida diária dos meus filhos. E de que forma 
é que esta medida impacta o meu dia-a-dia? 
..........................................................................................

01. 
FoCo-ME No 
MEU TRABAlho, 
sendo mais exigente comigo mesma e alcançando assim 
níveis de eficiência maiores; 
..........................................................................................

02. 
TENho UMA lEAlDADE 
INvUlgAR 
com a empresa na qual trabalho por me 
permitir esta flexibilidade;
..........................................................................................

03. 
CoNSIgo UM MAIoR 
EQUIlíBRIo EMoCIoNAl, 
o qual tem influência directa na qualidade 
do meu trabalho.
..........................................................................................
Assim, a empresa tem um recurso mais barato, 
mais fidelizado e mais feliz. neste sentido, parece-
-me positivo que numa altura de crise as empresas 
proponham estas soluções alternativas aos seus 
colaboradores, permitindo-lhes aumentar a eficiência 
e a redução  de custos e, simultaneamente, garantir 
um maior engagement dos seus colaboradores, em 
particular, da população feminina. 
..........................................................................................
ENVIE OS SEUS COMENTÁRIO PARA:
flcastro@jasonassociates.com [YOu mAG#4]
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...................................................................
“[...] sabendo que as novas 
gerações privilegiam e valo-
rizam a um nível superior um 

work-life balance ajustado, 
o mundo corporativo deverá 

realizar que, para contratar 
os melhores, terá de apresen-

tar uma proposta de valor 
que não passe apenas por 

contratos milionários e bónus 
“chorudos”... É preciso privi-

legiar e proporcionar a dife-
rença, flexibilizar e aceitar a 
individualidade de objecti-

vos de cada um.”
...................................................................
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USE 
YOUR           
HED…? 

DO 
YOU...

/// No início deste ano, a 
JasonAssociates lançou à 
comunidade de talento um 
pequeno pocketbook recheado de 
boas práticas, tendências e dicas 
que o vão ajudar, enquanto líder e 
talento, a participar e a potenciar 
o bem-estar dos colaboradores, 
impactando simultaneamente na 
performance da sua empresa. Your 
HED – HumanExperience Design 
trata-se de uma compilação original 
e despretensiosa de práticas, ideias 
e statements dos nossos consultores 
da Jason, que acreditamos 
humildemente terem o poder 
especial de amplificar o desempenho 
e o engagement das pessoas nas 
organizações. Acreditamos que o 
sucesso está amplamente ancorado 
nelas, nas pessoas: são a principal valia 
de qualquer organização. Como tal, 
encorajamo-lo a espreitar este nosso 
prático livro de bolso e, sobretudo, 
a desfrutá-lo sem um objectivo 

corporativo específico, mas sim, como 
uma pausa merecida e uma reflexão 
sobre o seu papel nos diferentes 
contextos em que interage todos os 
dias. Acima de tudo, divirta-se!
No entanto, não resistimos a deixar-
-lhe aqui uma pequena amostra do 
que por dentro do nosso HED se 
passa. Ora aqui fica um resumo de 
um dos capítulos que consideramos 
ser de relevância nos dias de hoje: 
...........................................................

Hiring
the best.
...........................................................
Sabia que o recrutamento 
tradicional, que é feito num curto 
espaço de tempo e baseado quase 
exclusivamente nos currículos 
e experiência dos candidatos, 
pode levar à contratação de um 
colaborador sem fit com a cultura 

da empresa? E um colaborador 
que não se revê na cultura da sua 
empresa é um colaborador insatisfeito, 
cuja consequência será a de fraca 
performance e, consequentemente, a 
fraca produtividade.
Na contratação de novos 
colaboradores deverá optar por uma 
estratégia de Atracção de Talento. 
Trata-se de uma estratégia de longo 
prazo que investe na qualidade, pois 
permite-lhe conhecer candidatos – 
quais os seus talentos, características, 
competências, etc. – e criar relação 
com eles. Ao longo do tempo 
desenvolverá assim uma oportunidade 
de alargar a sua pool de talentos e 
recorrer a ela sempre que necessário. 
Não subestime o poder de uma boa 
estratégia de atracção de talento, 
pois como Jack Welch refere: “If you 
pick the right people and give them the 
opportunity to spread their wings, you 
almost don’t have to manage them.”
...........................................................
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///As nossas acções não teriam sentido se não fossem 
partilhadas com a comunidade que servimos: os talentos. 
Aqui lhe deixamos algumas notícias sobre a vida da 
JasonAssociates.
...............................................................................................

2.º Aniversá-
rio Jason 
Associates 
Porto
...............................................................................................
No dia 30 de Junho, celebrámos o 2.º Aniversário do 
escritório do Porto. Como sempre, e não contrariando 
o historial dos últimos anos, foi um momento muito 
especial, porque os nossos clientes, parceiros, candidatos 
e amigos são também eles muito especiais. O Palácio 
das Artes abriu-nos as suas portas e, no espaço que se 
denomina de Fábrica de Talentos, celebrámos o facto 
de sermos uma tribo que acredita que poderá fazer a 
diferença através das pessoas... dos talentos do Norte! 
E no embalo das palavras de Miguel Esteves Cardoso 
sobre O Norte (declamado pelo actor Valdemar Santos), 
ao som da banda tribal Allatantou e na companhia 
de todos aqueles que nos ajudaram a chegar onde 
estamos hoje, fizemos um brinde “autêntico”! A cerveja 
foi preparada exclusivamente para o evento pela 
Unicer, a quem agradecemos tão surpreendente oferta. 
Agradecemos, também, ao Jorge Curval (conceituado 
artista plástico) a quem pedimos para expor as suas 
“árvores” na nossa festa. Na altura, a resposta foi imediata: 
“Claro que sim! As minhas árvores adoram passear...” Por 
isso, e mais uma vez, um brinde a esta tribo!

...............................................................................................

Jason 
Heroes
...............................................................................................
Sofia Santos
Senior Consultant
............................................................................................... 
Não há palavras para a serenidade e a profundidade da 
Sofia... Essa forma tão genuína, informal e transparente 
de ser tornam a sua simplicidade numa raridade 
complexa nos dias de hoje. Chegou a nossa casa apenas 
há um mês, mas convenceu-nos em minutos! Com uma 
bagagem em Psicologia Social e das Organizações e com 
um percurso diverso na área dos Recursos Humanos, 
sendo a sua última posição como consultora na Ray 
Human Capital, a Sofia aplicará as suas competências 
estratégicas e de comunicação em projectos de 
consultoria da Jason Associates.
...............................................................................................
Madalena Proença
ENVIE OS SEUS COMENTÁRIO PARA:
youmag@jasonassociates.com
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Sofia Santos
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Street Art 
Utopia
..............................................................
«We declare 
the world as our 
canvas.»! 
/// Utilizar o mundo como uma 
tela é um dom que pertence a muito 
poucos... e que surpreendentemente 
chega até todos nós e que, gratuita-
mente, torna o nosso dia-a-dia mais 
colorido. A isto chamamos «arte 
para todos» e vem embrulhada sob o 
nome de Street Art Utopia. Este site 
inovador mostra-lhe que a imagina-
ção não tem limites! Vai poder ver 
graffitis cobrindo fachadas e laterais 
de edifícios que nos transportam 
para outras paragens e que jogam de 
uma forma divertida com os nossos 
sentidos. Carros e estátuas envolvidos 
em crochet, reconstruções em lego de 
pedaços caídos de muros e pare-
des, entre tantas outras irreverentes 
formas de expressão. Utopia?! Nem 
pensar, é a mais pura das realidades 
e encontra-se disponível aos nossos 
olhos por este mundo fora.
..............................................................
http://www.streetartutopia.com/ 

Madalena Proença e Vânia Vicente
ENVIE OS SEUS COMENTÁRIOS PARA: 
youmag@jasonassociates.com

My
Table
..............................................................
Todos à mesa, 
com certeza!
/// Lembram-se daqueles ficheiros 
em Excel com uma lista dos restau-
rantes em Portugal por categoria, 
preços médios, ranking? O Mytable 
é tudo isso, mas num formato online, 
mais simples, sexy e actualizado! Útil 
para almoços do dia-a-dia, para um 
business lunch ou, simplesmente, para 
celebrar a boa gastronomia e os bons 
momentos entre amigos passados 
em redor de uma mesa. Além disso, 
é possível beneficiar de descon-
tos e conhecer também as críticas 
gastronómicas. Aqui ainda faltam, 
naturalmente, muitos bons restau-
rantes mas, tal como no dito ficheiro, 
todos podem contribuir com novas 
sugestões.
..............................................................
http://www.mytable.pt/

POD 
Volunteer
..............................................................
«Be the change you 
want to see in the 
world!» gandhi
/// Falam-se de tempos de partilha, 
de colaboração, de significado... 
Ora aqui está uma experiência que 
nos questiona e que nos confronta 
no melhor dos sentidos para esta 
reflexão. A Podvolunteer é uma 
organização que estabelece a ligação 
entre países com necessidades especí-
ficas e pessoas de todo o mundo que 
queiram reinventar o seu tempo e o 
significado da sua vida, abraçando 
uma causa que tem como finalidade 
ajudar os outros e participar no me-
lhoramento das suas vidas. Abraçam-
-se experiências e transmitem-se 
sentimentos que, dificilmente, serão 
depositados no baú das memórias 
esquecidas. Porque não levar o seu 
talento para outros cenários dife-
rentes? Seja a cuidar de elefantes 
na Tailândia, ou a ensinar inglês na 
Tanzânia, ou mesmo a participar no 
projecto de conservação da floresta 
amazónica no Peru, terá, garantida-
mente, uma experiência diferencia-
dora e significativa.
..............................................................
http://www.podvolunteer.org/ 
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................................................................................................................................................ 
FESTIvAl DoS oCEANoS

................................................................................................................................................
Este ano, a temática do Festival dos Oceanos gira em torno da Universalidade, 

da Sustentabilidade e do Entretenimento, com a garantia de muita e variada 
animação pela zona ribeirinha de Lisboa, já a partir do dia 30 de Julho! Que 

tal tirar partido das noites quentes de Verão para passear pela baixa de Lisboa 
e visitar os museus à noite? Ou, se preferir, aproveite para relaxar no espaço 

Luminarium, e seja transportado para um mundo de luz e forma. Saiba todos os 
pormenores em http://www.festivaldosoceanos.com.

................................................................................................................................................
UUNNIIvvEERRSSEE.NET

................................................................................................................................................
Pensa que sabe tudo sobre a origem do Universo?! O artista contemporâneo André 

Sier desafia-o a ir mais longe… Na sua exposição Uunniivveerrssee.net, André projec-
ta um conjunto de peças interactivas, que respondem e evoluem de acordo com 

acções desencadeadas pelos visitantes do museu, com o ambicioso, mas não menos 
digno, objectivo de colocar o público a questionar conceitos e a imaginar universos 

próprios. http://www.museu-saoroque.com. 

................................................................................................................................................
CINEMA Ao AR lIvRE

................................................................................................................................................
Nas noites quentes de Verão, de 17 de Julho a 29 de Agosto, faça-se acompanhar 

pelas estrelas para as sessões de cinema ao ar livre que acontecem todos os domingos 
e segundas-feiras no terraço do Tivoli Lisboa. Ao mesmo tempo que desfruta de 

uma das melhores vistas da cidade, pode assistir a filmes de renome, tais como Má 
Educação, de Pedro Almodóvar, Somewhere, de Sofia Coppola, ou La Belle Personne, 

de Christophe Honoré. http://www.tivolihotels.com.

................................................................................................................................................
JERUSALéM, goNÇAlo M. TAvARES

................................................................................................................................................
O nome da obra pode indiciar um conteúdo mais histórico-político, mas Jerusalém 

(Companhia das Letras) supera qualquer intenção explicativa e leva-nos numa 
viagem ao mundo dos sentimentos humanos, reflectindo e apontando a cru os signi-

ficados pessoais e colectivos do sofrimento e da vida. Entramos, assim, num círculo 
fechado de histórias, todas elas ligadas por distâncias temporais diferentes, que avan-
çam e recuam no livro. Este é o verdadeiro factor apaixonante: a história desvenda-se 
ao longo de momentos diferentes m as interligados, levando-nos mesmo a questio-

nar se na vida real não ”sofremos” das mesmas coincidências! 
................................................................................................................................................

JAzz NA gUlBENKIAN
................................................................................................................................................
Podíamos falar em vários festivais de Verão... Em Portugal, não falta animação nem 

quem nos dê música. E ainda bem! Mas há que escolher um. E, desta vez, o “sortudo” 
foi aquele festival de jazz nas noites quentes de Agosto que se instalam de forma 

singular na Fundação Calouste Gulbenkian. Cecil Taylor, Wadada Leo Smith, Peter 
Brötzmann, John Hollenbeck são as personalidades de destaque desta edição 2011 e 

que nós recomendamos fortemente! http://www.musica.gulbenkian.pt.
................................................................................................................................................
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Eventos
........................................................ 

..........................................................
Exposições
........................................................ 

..........................................................
Filmes
........................................................ 

..........................................................
livros
........................................................ 

..........................................................
Música
........................................................ 

Whats Hot15
O Verão está aí a chegar e as 
nossas ruas enchem-se de alegria. 
Temos a sorte de ter esta luz, 
este sol... iluminados?! E não só! 
Somos também «estimulados» 
nesta estação pela variedade 
de eventos, iniciativas, leituras, 
histórias em película, música 
vibrante. Não perca o que 
de melhor há por aí e venha 
aproveitar e sonhar numa noite 
(ou dia, ou tarde!) de Verão!
Madalena Proença e Vânia Vicente

HOTHOT SIzzlING SUMMER  NA
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///   Dizem os estudiosos que os primeiros europeus a desembarcar e explorar as suas 
costas foram os navegadores portugueses Diogo Cão e Bartolomeu Dias no século 
XV. A Namíbia é um país predominantemente desértico, onde se pode encontrar o 

deserto do Namibe. E é nele que encontramos o que nos toca mais: são estas dunas de 
Sossusvlei, referidas regularmente como as maiores do mundo. Sendo ou não verdade, 

quem se debruça unicamente por esta discussão perde o ponto verdadeiramente 
importante: Sossusvlei é seguramente um dos locais mais estimulantes da Namíbia, 

localizado no Namib Naukluft Park, que representa a maior área protegida em África e 
onde podemos assistir às manifestações mais fortes e coloridas do nascer e do pôr-do-

sol. Dicas e pretextos para aqui deixarmos um lugar para sentir ou visitar!

“Only the 
mountains
never meet.” 
FAMOUS NAMIBIAN PROvERB

 NA
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SUMMER EDITION: 
ThANKS To All PARTICIPANTS AND 
READERS ThAT MAKE oUR PRoJECTS 
gRoW STRoNgER AND BIggER.

AND NExT: 
WE WIll CoME BACK WITh 
MoRE AND gREAT PEoPlE!




