
ArrancaPrémioMelhores
Empresas paraTrabalhar
Osempregadores vãoserdistinguidos pelaExame As candidaturas
ao PrémioMelhores Empresas para Trabalhar abrem a 3 de abril
Os patrões exemplares vão
voltar a ser distinguidos pelos
seus colaboradores O Prémio
Melhores Empresas para Tra
balhar em Portugal está de
regresso à revista Exame o
primeiro órgão de comunica
ção social do país a iniciar a pu
blicação da lista das empresas
com omaior graude satisfação
ede compromisso dos seus tra
balhadores
Esta iniciativa que existe des

de 2001 foi relançada no ano
passado com novos parceiros
a consultora Everis e a escola
de negócios AESE e uma nova
metodologia Trata se de um
estudo que visa aferir o índice
global de satisfação do cola
borador incluindo o grau de
atuação responsável da empre
sa perante a sociedade num
modelo inovador que resulta
da nova parceria
Para participarem as empre

sas interessadas deverão ins
crever se no site da iniciativa
em wwwmelhoresempresas
paratrabalhar pt a partir de 3
de abril e até 5 de maio Pode
concorrer qualquer empresa
do sector privado indepen
dentemente do seu regime de
sociedade ou qualquer enti
dade do sector empresarial do
estado desde que cumpram

comumdos seguintes critérios
de dimensão considerando o
final do ano civil de 2016 dez
ou mais colaboradores efeti
vos ou seja que pertencem
aos quadros da empresa ou
que tenham gerado um volu
me de negócios superior a €2
milhões
A participação neste estudo

é gratuita e permite a todas as
participantes terem acesso a
um relatório individual sobreos
resultados obtidos bem como
dos resultados globais das em
presas consideradas como as
melhores para trabalhar Já a
divulgação dos resultados será
realizadanaGala dasMelhores
Empresas para Trabalhar Exa
me Everis AESE2017 acompa
nhada de uma edição especial
da revista Exame onde cons
tará a listagem dascompanhias
distinguidas

Hilti venceem2016
A grande vencedora da edição
passada foi a Hilti Portugal fi
lial da multinacional de desen
volvimento e produção de sof
tware ferramentas e serviços
para a construção civil situada
em Leça do Balio A empre
sa destaca que este galardão
trouxemais notoriedade à filial

portuguesa que já há alguns
anos subia nesta lista De acor
do comRicardo Santos diretor
de RecursosHumanos e diretor
Financeiro da companhia o
prémio teve um impacto exter
no elevado As candidaturas
quer para asvagas abertasquer
as espontâneas duplicaram
e não apenas no mês seguinte
ao anúncio mas em contínuo
Isto é excelente para atrair os
melhores talentos
Depois de atingir o pódio em

dezembro último a Hilti já re
crutou alguns funcionários e
quase todos eles destacaram
nas entrevistas a importância
de esta ser uma das Melhores
Empresas para Trabalhar em
Portugal A filial portuguesa
foi ainda distinguida em mais
duas categorias a Melhor Em
presa no Desenvolvimento de
Pessoas e a empresa com as
Melhores Práticas de Gestão
Responsável facto que lhe va
leu oreconhecimento por parte
da casamãe no Liechtenstein
O segundo lugar foi ocupado

pela Philips Portuguesa que
ganhou também na categoria
deMelhorValorização dasPes
soas O objetivo para 2017 é
liderar o ranking
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