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A primeira edição do estudo 
contou com a participação de 

30 empresas, totalizando cerca 
de 40.000 colaboradores

1ª edição do estudo Benchmarking de 
Benefícios e Tendências de Nearshore 

(Aon, APDC e Experis, 2020)

2021 Nearshore Report – 2ª edição2021 Nearshore Report – 2ª edição

Introdução
“Novos” desafios na gestão de Recursos Humanos

É com grande entusiasmo que lançamos a 2ª edição do 
estudo Nearshore em Portugal: Tendências na Gestão 
de Talento, um projeto conjunto da Aon, APDC e Experis. 

No período de 11 a 30 de novembro 2020 foi realizado um 
estudo com o objetivo de identificar os principais desafios 
no âmbito da gestão de recursos humanos bem como 
melhor perceber a forma de pensar o futuro por parte 
das organizações: que planeamento farão? 

Este estudo envolveu 41 empresas, o que se traduziu num 
universo de cerca de 55.000 colaboradores.

Nesta edição procuramos estender a análise a 
4 dimensões:

1. 
Workforce

2.
Impacto da 

Covid-19
3.

Rewards

perfil da força de 
trabalho atual e para 
recrutamento

reação à crise  
pandémica, alterações 
aos modelos de trabalho 
e desafios futuros

compensação e  
benefícios

4.
New Better

estratégias de bem-estar 
e resiliência

Convidamo-lo a descobrir os principais insights deste estudo bem como a conhecer com maior detalhe o 
contexto que tem promovido o crescimento do sector de Nearshore nos últimos anos.
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colaboradores
envolvidos

55.000

Participantes 
Empresas que responderam ao estudo 

A 2ª edição do estudo Benchmarking de Benefícios e Tendências de Nearshore contou com 
um total de 41 empresas participantes, de entre as quais destacamos:

• Accenture  

• Altice

• Aubay

• BNP PARIBAS

• BOLD

• Claranet

• COFCO

• Continental Engineering 
Services

• DXC Technology

• Ericsson  

• HIQ

• H.B. Fuller Portugal

• Minsait (an Indra company)

• SIBS 

• SOFTINSA

Agradecemos o importante contributo de todas as 
empresas participantes para a concretização desta 2ª 
edição do estudo. 

O setor de Nearshore em Portugal tem registado um 
desenvolvimento significativo nos últimos anos, razão 
pela qual mantemos o nosso interesse em desenvolvê-lo e 
recolher, junto das empresas participantes, os insights 
mais relevantes.

4
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O sector de Nearshore em Portugal tem registado um 
desenvolvimento significativo nos últimos anos. De 
acordo com o estudo realizado pela AICEP, entre 
2015 e 2019 o sector de Business Services em 
Portugal traduziu um crescimento de 43%. Este 
sector ganha assim uma expressão cada vez mais 
significativa no nosso país, empregando mais de 
55.000 pessoas que prestam serviços principalmente 
para a Europa (89,7%), mas também para outras 

regiões do globo, como África e Américas (AICEP, 
2019). As empresas de Nearshore localizam-se 
predominantemente nos grandes centros urbanos – 
Lisboa e Porto- Contudo, cidades como Braga, 
Aveiro, Covilhã, Leiria e Évora também já se 
encontram entre os destinos escolhidos.

IT  
Development

Finance & 
Accounting

IT  
Helpdesk

Customer 
Services

Human 
Resources

Procurement

Skills 
Linguísticos

Portugal
vantagens 

Tecnologia e 
Inovação

Custo da 
mão-de-obra

No conjunto de empresas que colaboraram neste 
estudo, destacamos as principais vantagens de 

Portugal enquanto destino de Nearshoring 

principais fatores diferenciadores de 
cada empresa no mercado Nearshoring3

1 Experiência e casos de 
sucesso 2 Adaptabilidade dos 

serviços a cada caso

3 Diversidade de serviços

Existem diversos motivos para que as empresas escolham Portugal como destino para a instalação dos 
seus centros de competências, nomeadamente a localização, a qualidade de vida, o talento e as 
infraestruturas disponíveis. Entre as principais razões/vantagens apontadas para esta escolha estão:

Localização

Portugal apresenta uma localização estratégica, que 
passa não só pela questão do fuso horário que difere em 
apenas 1h dos países da Europa Central, mas também 
pela sua proximidade, quer com os restantes países da 
Europa quer com o continente americano.

A facilidade de acesso ao mercado europeu (que 
representa 500 milhões de pessoas) bem como a 
proximidade cultural com o mercado lusófono (que 
representa 260 milhões de pessoas) também são 
apontadas como vantagens competitivas (AICEP, 2020).

Talento

Esta é uma vantagem central que reúne uma série de 
fatores que podem ir desde a qualidade das instituições 
de ensino superior e investigação - 4 universidades 
portugueses estão presentes no Financial Times Global 
Ranking (2019) - à qualificação dos recursos humanos – 
qualidade técnica, capacidades linguísticas, flexibilidade 
e capacidade de resposta e de trabalho – até ao valor 
competitivo dos mesmos.

Políticas sociais  
e culturais

A estabilidade política e social que caracteriza a realidade 
do país nas últimas décadas, bem como o facto de 
Portugal ser um pais membro de organizações como 
a União Europeia, a ONU e a OCDE constituem fatores 
que contribuem para a decisão.  Não esquecer os 
diversos incentivos/apoios desenvolvidos pelo estado 
português para a atração e implementação deste tipo de 
investimento.

A qualidade de vida evidenciada por diversas entidades 
nacionais e internacionais, a multiculturalidade e 
hospitalidade, assim como, a cultura, gastronomia e 
clima do país, são tudo fatores  bastante valorizados, 
especialmente quando se trata de atrair talento.

Infraestruturas, conectividade  
e inovação

Ao nível das infraestruturas, podemos dar o exemplo dos 
aeroportos internacionais, que asseguram diversas rotas 
aéreas diretas para localizações estratégicas, bem como, 
os espaços corporativos que têm vindo a ser criados 
em diferentes cidades portuguesas, vocacionados para 
receber empresas do setor tecnológico e outros serviços.

No que diz respeito à conectividade e à inovação, a 
cobertura de banda larga, as redes de nova geração bem 
como a qualidade das telecomunicações, também são 
valorizadas pelas empresas que escolhem Portugal como 
destino dos seus centros de operações.

Principais atividades representadas no estudo

Tendências que vão afetar o mercado de Nearshoring 
segundo as empresas participantes no estudo1.  

teletrabalho 
(home office e 

reuniões virtuais)
robotização

e automação
 

inteligência 
artificial  

Desglobalização/ 
Aproximação das cadeias 

de abastecimento  

29% 22% 17% 17%

 1AICEP Portugal Global (2019) Shared Services in Portugal – Tech Hub; AICEP Portugal Global (2019) Why Portugal – Tech Hub  
   2ª edição do estudo Benchmarking de Benefícios e Tendências de Nearshore (Aon, APDC e Experis, 2020)

Enquadramento 
do estudo 
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contexto
EMEA 

O setor das indústrias tecnológicas tem vindo a 
moldar-se em função de algumas tendências 
recentes, como é o caso da transição de algumas 
empresas do domínio privado para o público, das 
crescentes operações de M&A que aceleram de 
forma exponencial o crescimento de algumas 
empresas do setor, o impacto da robótica e da 
inteligência artificial, o aumento da ameaça associada 
a cyber segurança e ainda os (cada vez mais) 

desafiantes e complexos modelos regulatórios do 
setor.  

A isto, acresce a necessidade de encontrar um 
equilíbrio entre o ritmo da inovação e a 
capacidade de crescimento das próprias 
organizações, ao mesmo tempo que a 
complexidade das soluções necessárias para o futuro 
requer que as empresas encontrem novos perfis de 
talento e expertise.

Neste contexto tão dinâmico e em constante evolução, 
quais são então os temas que mais preocupam as 

empresas?

De acordo com 2019 Global Risk Management Survey da Aon, foram identificados como 
principais riscos para a região da Europa:
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De uma forma global, avaliando-se a forma como poderão evoluir estes riscos nos próximos 3 anos, 
observa-se que há dois parâmetros que ganharão importância no ranking, nomeadamente os 
Ataques Cibernéticos (passa da posição 6 para posição 3) e a Falha na capacidade de inovação/
falha em corresponder as necessidades dos clientes (sobe da posição 9 para a posição 5).

Não será coincidência que o mesmo relatório, já em 2019, apresente para o caso especifico das 
Indústrias Tecnológicas (na sua génese, caracterizado pela forte componente de inovação) esses 
mesmos fatores no top 3 dos principais riscos.

No âmbito dos desafios de RH, o Aon EMEA Health Survey mostra que o foco das empresas assenta no seguinte:

Atrair e Reter 
Talento

Apoiar o 
Desenvolvimento 

Profissional e 
de Carreira dos 
colaboradores 

Aumentar o 
Engagement e a 

Resiliência dos seus 
colaboradores

Informação semelhante é recolhida no estudo Skills 
Revolution Reboot, apresentado pelo Manpower 
Group em janeiro de 2021. 

De acordo com as conclusões deste estudo, a 
Implementação dos Novos Modelos de Trabalho, 
surge como a primeira prioridade para 53% dos 
responsáveis de RH em Portugal, seguida da Saúde e 
Bem-Estar dos Trabalhadores e da Requalificação, 
Formação e Desenvolvimento dos Colaboradores, 
ambas referidas como a principal prioridade para 
41% destes profissionais. 

O Aon EMEA Health Survey mostra ainda que a 

maioria das empresas tecnológicas tinha 
implementada uma estratégia de wellbeing (fosse 
ela focada no bem-estar social, físico, mental ou 
financeiro). Um total de 50% das organizações já 
investiam em programas de bem-estar físico e social, 
mas apenas 34% oferecia programas específicos e 
direcionados.  

Partindo deste contexto mais macro, o estudo agora 
apresentado, pretende analisar as tendências a nível 
local (Portugal) e avaliar as expectativas de evolução 
de alguns destes fatores no contexto nacional. 

Estes dados foram recolhidos de fontes diversas2

 2  Deloitte 2018 Technology Industry Outlook; PWC: Technology trends 2018-2019; Forbes: 2018 Tech Leaders Challenges ;  

Aon EMEA Heatlh Survey 2018; 2019 Global Risk Management Survey   

2021 Skills Revolution Reboot: Renew, Restart, Redeploy, ManpowerGroup
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resultados
apresentação e análise

41 empresas participaram 
neste estudo, sendo 29% 
as empresas com intervalo 
de 100 a 499 colaboradores e 
27% com intervalo de 500 a 
999 colaboradores.

Setores de atividade

Tecnologia & Telecomunicações
Serviços  Financeiros 
Serviços Profissionais

Indústria
Saúde

Energia
 

54%
17%

12%

destaque para o setor de Tecnologia & Telecomunicações, 
Serviços Financeiros e Serviços Profissionais.

4,9%
2,4%
2,4%

Um estudo abrangente
A análise dos resultados desta 2ª edição do estudo  foca-se em 4 dimensões:

reação à crise  
pandémica, alterações 
aos modelos de trabalho 
e desafios futuros

1. 
Workforce

2.
Impacto da 

Covid-19
3.

Rewards

perfil da força de 
trabalho atual e para 
recrutamento

compensação e  
benefícios

4.
New Better

estratégias de bem-estar 
e resiliência

Cerca de 22%  das empresas têm os seus HQ em Portugal, pelo que as restantes 78% são 
empresas com representatividade em Portugal, mas com sede, na sua maioria, em França, 

EUA e Alemanha
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1. Workforce
Perfil da força de trabalho atual e para recrutamento 
O que se sabe sobre as empresas participantes?

Ao nível das soft skills, se compararmos a 
caracterização atual das empresas participantes 
com as skills mais difíceis de recrutar, é 
possível concluir que:

• Espírito crítico (50%) e criatividade 
(31%) são das soft skills mais difíceis 
de recrutar e, ao mesmo tempo, 
apresentam uma predominância menor 
(respetivamente, 28% e 25%);

• A adaptabilidade (33%), pelo contrário, 
é uma das competências dita mais difícil 
de recrutar, sendo no entanto uma skill 
fortemente representada na base de 
talento destas empresas, traduzindo 
assim a sua relevância neste setor.

Ao nível das hard skills, se compararmos a 
caracterização atual das empresas participantes 
com as skills mais difíceis de recrutar, é 
possível concluir que:

• Data analytics (42%), cloud computing 
(36%) e cibersegurança (36%) são das 
hard skills mais difíceis de recrutar, sendo 
hoje relativamente menos representadas 
(respetivamente, 19%, 17% e 6%);   

No que diz respeito às tendências previstas 
para o recrutamento, em resultado da situação 
pandémica,  metade das empresas declararam 
não ter procedido a quaisquer alterações nos 
processos de recrutamento (50%), mas para 
33% dos entrevistados o recrutamento foi 

seletivo e prudente (condicionado a posições 
chave ou substituições) e, para 11%, houve 
uma aceleração das contratações (originada 
pelo aumento na procura dos serviços). Acresce 
considerar que, na perspetiva das empresas 
participantes, Portugal continuará a ser um 
destino atrativo para outras nacionalidades 
(numa escala de 1 – Muito pouco a 5 – Muito).

A este propósito e refletindo sobre as principais 
dificuldades em atrair talento de outras 
nacionalidades, destaque para os packs 
salariais/benefícios (58%) e a diminuição da 
mobilidade geográfica, em consequência da 
pandemia (31%). Não obstante, destacam-se 
como pontos fortes na atração de talento de 
outras nacionalidades:

• Qualidade de vida, como clima, 
segurança, infraestruturas, sistemas       
de saúde pública (89%);

• Oportunidades de desenvolvimento 
de carreira (33%);

• Tipologia de funções a recrutar (31%).

30-40
faixa etária predominante 
nas empresas participantes

Soft Skills
Qual o perfil predominante?

 66,7%
63,9%

27,8%
25%

19,4%
19,4%

13,9%
11,1%

0%

Espírito de Equipa
Adaptabilidade 
Espírito Crítico

Criatividade
Comunicação

Organização 
Empatia

Outro
Pontualidade  

Hard Skills
Qual o perfil predominante?

 Línguas
Customer Service 

Project Management
Mobile and  Web Development

Outro
Data & Analytics

Cloud Computing
Helpdesk

Network Struture and Security
Cibersegurança

Certifications and Licenses  

33,3%
25,0%

22,2%

19,4%
16,7%

8,3%

25,0%

22,2%

8,3%
5,5%
5,5%

Estes perfis coincidem com o desejado?

das empresas refere existir 
alinhamento entre os perfis Soft 
& Hard atuais e os pretendidos

50%

39%
refere existir algum alinhamento, 
o que permite identificar margem 
para melhorar neste tópico

11%
refere existir muito alinhamento 
dos perfis Soft & Hard com o que é 
pretendido

das empresas avaliaram a 
atratividade de Portugal com um 
4 ou superior.

72%

A faixa etária predominante nas empresas participantes situa-
se entre os 30 e 40 anos. Analisando o perfil de competências 
desta força de trabalho, ao nível das soft skills, destacam-se o 
espírito de equipa (67%) e adaptabilidade (64%), com maior 
representatividade. No que refere às hard skills, ganham 
evidência os domínios de outros idiomas (33%), competências 
de customer service (25%) e de project management (25%).
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2. Impacto da Covid-19
Reação à crise pandémica, alterações aos modelos de trabalho e desafios 
futuros 

pretende que a base de 
trabalho seja remota;

17% 11%

17%
obteve um equilíbrio 
de opiniões.

Relativamente às políticas de trabalho 
remoto

60% das empresas já tinham uma política

adaptada ao “novo normal” e 26%

No âmbito do redesenho de novas políticas, 97% 
das empresas já tinha implementado processos de 

recrutamento e entrevistas virtuais, assim como 

processos de onboarding à distância (86%).

Em consequência da pandemia de COVID-19, a grande 
maioria das empresas foi obrigada a repensar os seus 
modelos de trabalho, sendo que 63% das empresas 
participantes passaram para um modelo de teletrabalho 
total e 34% optaram por um modelo híbrido, com 
teletrabalho parcial. Face a este cenário e na 
impossibilidade de fazer previsões a curto/ médio prazo, 
26% das empresas tenciona manter o modelo de 
trabalho adotado e 54% tenciona evoluir para um 
modelo de trabalho híbrido (teletrabalho parcial).

No que se refere à auscultação da realidade de trabalho 
pretendida pelas respetivas forças trabalho, 54% das 
empresas realizaram um estudo de auscultação interna e 
a maioria dos colaboradores prefere manter um modelo 
de trabalho híbrido (54%). Não obstante, das restantes 
empresas (34%) que fizeram estudos de auscultação 
interna  e:

das empresas não 
avançaram com 
estudos de auscultação 
no período pós-Covid.
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Explorar 
diferentes modelos  

de trabalho
Ex: (trabalho remoto, horários 
flexíveis, 4 dias por semana) 

70%
49%

Uso 
ferramentas virtuais 

em processos de 
recrutamento  
e onboarding 

Acesso 
a pools de talento 

noutras geografias, por 
via do teletrabalho 

46%

Sobre as políticas de bem-estar adotadas para 
colaboradores, e em resposta à COVID-19, 66% das 
empresas implementou um horário de trabalho 
flexível para colaboradores com filhos pequenos 
e 46% das empresas melhorou e promoveu ainda 
mais os programas existentes de assistência ao 
colaborador (EAP - Employee Assistance Program). 
Cerca de 20% atribuíram subsídios adicionais para 
pagamento de equipamentos adaptados ao trabalho 
remoto.

Quando questionadas sobre os principais pontos 
estratégicos dos futuros modelos de gestão do 
talento que serão acelerados em consequência da 
pandemia, as empresas participantes destacam:

Preparação das chefias para
a gestão em modelos remotos69%

Perda de engagement 
dos colaboradores 57%

Perda do espírito de equipa 57%

a sequência do exposto, os três 
principais desafios do novo normal são:

Relativamente às tendências de compensação e 
benefícios, a maioria das empresas (71%) não prevê 
alterações ao nível da compensação em 
consequência do impacto da pandemia de 
COVID-19 no mundo do trabalho. Ainda assim, 17% 
das empresas tencionam ajustar os seus planos 
de incentivos e 3% preveem aumentar o salário 
base.

Benefícios atuais do setor de Nearshore 
em Portugal

Não obstante, para as empresas que ainda não o 
tenham implementado, está prevista a inclusão de 
benefícios como:

Destaque adicional para outros benefícios (54%), 
de que são exemplo os subsídios destinados à 
aquisição de equipamento (para melhoria das 
condições de trabalho remoto) ou mesmo o 
empréstimo de equipamento informáticos, a 
melhoria dos planos flex com benefícios adicionais, 
a flexibilidade na gestão das férias, EAP, Isenção de 
horário de trabalho ou mesmo dispositivos de rede/
comunicação com dados ilimitados.

3. REWARDS
Compensação e benefícios

89%
Seguro de Saúde 

43%
Planos de Benefícios 

Flexíveis

86%
Subsídio de 

refeição 

34%
Ginásio

40%
Seguro de 

Acidentes de 
Trabalho

49%
Seguro de Vida

17%
Subsídio Escolar

37%
Plano de 
Pensões

17%
Subsídio de 
Transporte

11%
Outros

11%

17%31%
Planos de Benefícios Flexíveis Plano de Pensões

Seguro de Vida
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69
%

43
%

47
%

13
%

10
%

27
%

75
%

43
%

40
%

33
%

10
%

20
%

78
%

13
%

13
%

53
%

80
%

53
%

37
%

43
%

20
%

Workshop para 
primeiros 

socorros para 
saúde mental

Workshop de 
planeamento 

Tributário

Promover a 
consciência e 

aconselhamentos 
em saúde mental

Eventos 
sociais,como 

festas de 
verão/festas 

de Natal

Encorajar 
tradições e 
rituais de 

equipa

27
%

27
%

47
%

27
%

New hire 
buddy 

system

43
%

30
%

50
%

20
%

30
%

Aulas de 
meditação  
no local de 
trabalho/

online

Workshop    
de gestão     
de stress

37
%

23
%

40
%

Sessão de 
treino 

Mindfulness

57
%

13
%

30
%

Dias de 
voluntariado 

/serviço 
comunitário

60%

27%33%

50% 30%
Programas de 
apoio à saúde 

mental

Programas de 
apoio à saúde 

física 

Aquisição de 
mobiliário de 

escritório

Aquisição de 
tecnologia 
adicional

Benefícios                                 
prioritários  

a  serem 

implementados 

4. NEW BETTER
Estratégias de bem-estar e resiliência   

No que diz respeito a políticas de Saúde e Bem-
Estar, e quando questionadas sobre iniciativas já 
implementadas ao nível do Estilo de Vida Saudável, 
as empresas destacaram i) disponibilizar descontos 
para membros de ginásios (77%), ii) incentivar 
colaboradores a ficarem em casa em situação de 
doença (63%) e iii) disponibilizar snacks saudáveis 
no escritório (57%).

Quanto às iniciativas a implementar no curto 
prazo, surgem como prioridades  i) a implementação 
de walking meetings (63%), ii) a implementação 
de desafios de contagem de passos, de desafios 
de perda de peso/ condicionamento físico e os 
incentivos de ida a pé ou de bicicleta para o trabalho 
(todos com 53%) e iii) os programas de cessação do 
tabagismo (50%).

Por último, relativamente às iniciativas cuja 
implementação não está prevista, destacam i) 
a implementação de desafios de perda de peso/
condicionamento físico e implementação de 
fisioterapeuta no local de trabalho (ambas com 43%), 
ii) os programas de cessação do tabagismo (40%) e 
iii) os desafios de contagem de passos e incentivos 
de ida a pé ou de bicicleta para o trabalho (ambos 
com 37%). 

Nesta análise, é possível evidenciar a diferença de 
iniciativas privilegiadas por cada organização, 
como, por exemplo, iniciativas como desafios de 
contagem de passos a serem consideradas como a 
implementar no curto prazo, numas organizações, 
mas também como não sendo prioritárias, noutras.

Não está previsto

Em vigor

A implementar

Medidas já implementadas ou que vão ser implementadas no curto prazo
(sobre Saúde Mental/ Emocional)

No caso das empresas que afirmam vir a rever os benefícios, 
os benefícios prioritários a serem implementados, 
em consequência da pandemia são:  
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Evolução
dos principais indicadores face à 1ª edição 

É conhecido o impacto que a pandemia de COVID-19 
teve e está a ter na nossa realidade, sendo que este vai 
muito para além do âmbito da saúde pública, afetando 
as estruturas económicas, sociais e políticas. 

As organizações não foram exceção, antes pelo 
contrário. Independentemente do setor, da dimensão 
ou localização, todos os contextos corporativos 
tiveram que passar por diversos processos de 
readaptação. Na tentativa de ajustar e estabilizar a 
atividade de negócio, um dos principais focos das 
empresas foram os recursos humanos. Surgiram 
novas formas de trabalhar, novas formas de gerir 
pessoas, novas prioridades e novos desafios, sendo 
que, de momento, já se avalia que mudanças deverão 
permanecer, e de que forma, numa realidade de 
trabalho pós COVID-19. Estas mudanças 
incontornáveis podem também ter estado na génese 
de algumas alterações que se verificaram nos 
resultados apresentados nesta 2ª Edição do Estudo 
Nearshore em Portugal, em comparação com os 
apurados na 1ª Edição, nomeadamente no âmbito da 
compensação e do wellbeing dos colaboradores. 

No que respeita à compensação,  por um lado  a 
maioria das empresas participantes (71%) indicam que 
não estão previstas alterações, devido à pandemia, o 
que se confirma na estrutura de benefícios, onde o 
seguro de saúde (89%), o subsidio de alimentação 
(86%) e o seguro de vida (49%) se mantém no top de 
preferências das empresas de Nearshore em Portugal. 
Por outro lado, assinala-se o aumento percentual 
verificado nesta 2ª edição em relação a alguns 
benefícios específicos. Por exemplo, na presente 
edição há 43% de empresas participantes a 
indicar que têm planos de benefícios flexíveis 
(<20% na 1ª Edição) e 60% a indicar os benefícios 

flexíveis como benefício prioritário a ser 
implementado. Em relação aos Planos de Pensões, na 
edição atual  37% das empresas indicam ter planos 
de pensões, verificando-se um aumento de cerca de 
5% face à 1ª Edição do estudo. 

Outro ponto que importa sublinhar passa pelos 
benefícios que as empresas consideram como 
sendo prioritários dada a situação pandémica – 
benefícios flexíveis (60%), programas de apoio à 
saúde mental (50%) e aquisição de mobiliário de 
escritório (33%) – assim como os “novos” 
benefícios que as empresas estão a ponderar, ou 
mesmo a disponibilizar aos seus colaboradores, que, 
de forma direta ou indireta, foram também 
influenciados pelas consequências do contexto 
pandémico. É o caso dos subsídios para a aquisição 
de equipamento, para melhorar as condições de 
trabalho remoto, o empréstimo de equipamento 
informático, e a flexibilidade na gestão de férias, entre 
outros.

Quanto ao wellbeing as alterações são evidentes. 
Este já era um tema que estava na agenda de um 
número significativo de organizações, contudo a 
COVID-19 veio torná-lo crucial e diferenciador. No 
contexto pandémico, as empresas tiveram que 
repensar, reavaliar e transformar as suas estratégias.

Na 1ª Edição verificou-se que 75% dos 
participantes consideravam as medidas de 
wellbeing com uma das principais ferramentas 
para trabalhar a retenção de talento.

No entanto, a grande maioria dos programas de 
wellbeing (80%) focava-se, acima de tudo, no 
bem-estar físico, evidenciando-se uma dificuldade 
em abordar outras dimensões, como por exemplo, o 
bem-estar emocional/mental. 

Os indicadores da presente edição, por sua vez, 
revelam uma preocupação considerável em 
relação ao bem-estar emocional dos 
colaboradores, como por exemplo o facto de um 
número significativo de empresas estar a promover a 
consciencialização e o aconselhamento em saúde 
mental (53%) ou mesmo a considerar os programas 
de apoio à saúde mental como um beneficio cuja 
implementação deve ser prioritária (50%). 
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Sugestões Aon

What’s next?
saiba mais 

Não perca...

1ª edição do estudo
Aceda ao relatório completo da primeira edição aqui

Aon Rising Resilient 
Saiba mais sobre Resiliência, aceda ao microsite aqui

Conversas de Resiliência
Subscreva o novo podcast Aon

Evento “Nearshore em Portugal: Tendências na Gestão de Talento
Inscreva-se aqui caso tenha interesse em participar num evento (a agendar) 
onde vamos discutir os resultados desta edição do estudo 

Sugestões APDC

Conheça a Secção ‘Portugal Outsourcing’ da APDC - aqui 

Esteja atento às atividades e iniciativas da APDC - aqui 

https://www.apdc.pt/apdc/seccoes/portugal_outsourcing
https://www.apdc.pt/
https://www.aon.com/getmedia/0c0a7763-5c43-40d5-a1fe-26f93e7a81bf/Whitepaper_NearshoreVF.aspx
https://www.aon.com/risingresilient/pt-pt/
https://www.aon.com/portugal/rising-resilient
mailto:PT.HRSolutions%40aon.pt?subject=


Contactos

Sobre a Aon 
A Aon plc (NYSE: AON) é uma empresa líder mundial de serviços 

profissionais que dispõe de uma ampla gama de soluções de Risco, 

Reforma e Saúde . Com 50 .000 colaboradores em 120 países tem 

como objetivo oferecer os melhores insights, através de Proprietary 

Data & Analytics, que reduzem a volatilidade e melhoram o 

desempenho dos nossos clientes .

Sobre APDC
A Secção Portugal Outsourcing, criada em abril de 2015, tem como 

objetivo conseguir uma maior eficácia e eficiência do movimento 

associativo nacional na área das TIC . Enquanto secção temática 

da APDC, a Portugal Outsourcing aposta no reforço do trabalho 

desenvolvido na promoção, desenvolvimento e crescimento do 

setor dos serviços de base tecnológica em Portugal . O seu objetivo 

assenta na disseminação da proposta de valor dos serviços de 

base tecnológica, com vista à sua adoção pelos vários setores da 

economia portuguesa; na exportação de serviços das empresas 

portuguesas e no esforço continuado de promoção internacional 

de Portugal enquanto plataforma de referência para a prestação de 

serviços na perspetiva de nearshore

Sobre a Experis
A Experis é líder global em recrutamento especializado e project 

based solutions . Aceleramos o crescimento das organizações 

mediante a atração, avaliação e colocação de profissionais 

especializados nas áreas de IT, Finanças, Engenharia, Sales & 

Marketing, Life Sciences e Tourism & Leisure, propondo o Talento 

mais demandado para posições e projetos de elevado impacto nas 

empresas e contribuindo assim para melhorar a competitividade das 

organizações e pessoas que servimos . A Experis faz parte da família 

de empresas ManpowerGroup®, que também inclui a Manpower e a 

Talent Solutions . Para saber mais, visite: www .experis .com

© Aon 2021. All rights reserved.
The information contained herein and the statements expressed are of a general nature and are not 

intended to address the circumstances of any particular individual or entity . Although we endeavor 
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Se estiver interessado em participar na 
próxima edição do estudo, envie o seu 
contacto para PT.HRSolutions@aon.pt


