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Espanta-me sempre a ideia 
de ter um “telefone de 
trabalho” e um telefo-
ne pessoal: fico sempre a 
pensar se me facilita ou 

me duplica o trabalho. É que eu serei 
sempre uma a atender dois telefo-
nes, a verificar dois emails, a checkar 
mensagens em dois Whatsapp e por 
aí fora.

Durante as minhas férias desliguei as notificações a 
todos os grupos de Whatsapp que tenho relacionados 
com trabalho. A cadência de troca de mensagens tem 
sido tanta que, só desligando as notificações é possível 
tentar desligar. Mesmo. Como eu, centenas de milhares 

de pessoas terão, certamente, feito o mesmo: tentado 
desligar, aproveitado o tempo livre para descansar, sair 
da rotina e viver sem horários e sem compromissos. 

Na rentrée, a edição de setembro/outubro da Pes-
soas, analisa a “sustentabilidade” como fator de atra-
ção das empresas. Mas não quisemos apenas falar da 

forma como as empresas usam os 
argumentos de proteção do ambiente 
para atrair e reter talento: a ideia da 
sustentabilidade está, naturalmente, 
ligada à sustentabilidade ambiental 
mas, sobretudo, à sustentabilidade 
dos recursos humanos, das próprias 
pessoas. O ambiente como fator es-
truturante da missão das empresas 
é encarado como um todo que in-
clui as dimensões exterior e interior.

O ritmo de trabalho e o contacto qua-
se permanente entre colegas faz com 
que a tarefa de equilibrar a vida e a pro-
fissão seja cada vez mais desafiante. 
Trabalhar em empresas com um pro-

pósito que implica a sustentabilidade dos seus recursos 
é, muitas vezes, um ponto de partida - e fundamental 
- para assegurar o recrutamento de novas pessoas. 

como igualmente humano e confiar. E é preciso muito 
mais do que um peeling superficial para mudar isso. 

Verde, 
de propósito

MARIANA DE ARAÚJO BARBOSA
Diretora executiva
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ESTATUTO EDITORIAL
A Pessoas é uma revista bimestral de informação económica e de recursos humanos para os empresários e gestores, in-
vestidores, trabalhadores e outros profissionais de gestão, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho 
e para os novos líderes. A Pessoas orienta-se por critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência de 
ordem ideológica, política e económica.  A Pessoas acredita que a existência de uma opinião pública informada e dinâmi-
ca é condição essencial da democracia. 

Garantir a sustentabilidade do 
ambiente e dos recursos humanos 
alinha vontades entre empresas e 
trabalhadores. O propósito passa 
a ser fator verde de sucesso e de 
retenção de talento. 
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FILIPA 
DRUMOND

44 anos

› 1.000 trabalhadores

›  Na Cimpor desde 
junho de 2020
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F oi entre testes laboratoriais e medicamentos, 
enquanto diretora de recursos humanos da 
farmacêutica Tecnimede, que descobriu a 
paixão pela área e pelo setor industrial. “A 
matéria-prima é diferente, o produto acabado 

é distinto, mas o processo industrial em si não é assim 
tão diferente. Quem está na fábrica de uma farmacêu-
tica e quem vê uma fábrica da Cimpor, consegue per-
ceber perfeitamente como é que as coisas fluem, como 
é que funciona o processo industrial”. A explicação é de 
Filipa Drumond, diretora de recursos humanos da Cim-
por, depois de 15 anos a gerir as pessoas na farmacêuti-
ca, antes de agarrar o novo desafio na cimenteira.

A 1 de junho, assumiu a direção de recursos hu-
manos da Cimpor, empresa onde encontrou o peso 
da tradição e da herança de várias gerações que por 
lá passaram. “Gosto muito da parte de produção, é 
uma área que me fascina. Quando ouvi falar desta 
oportunidade da Cimpor, achei que podia fazer todo 
o sentido”, sublinha. 

Daqui para a frente, assegura que um dos grandes 
desafios do seu novo cargo será combater o envelheci-
mento da estrutura de pessoal, através do “rejuvenes-
cimento” da força de trabalho, de forma sustentada, 
e a passagem de conhecimento para as próximas ge-
rações de talento, pois “quando as pessoas me dizem: 
o meu avô trabalhou aqui, o meu pai trabalhou aqui, 
aquilo faz parte delas", descreve a responsável.

No setor da indústria, revela Filipa Drumond, “o 
maior desafio é acompanhar o crescimento das 
pessoas", e por isso é preciso estar próximo delas, 
conhecer as suas necessidades e, no caso específico 
de uma empresa com a tradição como a da Cimpor, 
acompanhar a sua evolução de forma a garantir a 
formação e a passagem de conhecimento. 

Criada em 1976, a Cimpor emprega atualmente 
1.000 trabalhadores nos quadros de pessoal e acolhe 

várias gerações de profissionais, com competências 
muito particulares do setor: um operador de comando 
centralizado pode demorar dois anos a ser forma-
do. Ainda este ano, o objetivo é chegar às 100 novas 
contratações nas várias estruturas da empresa e o im-
portante é “evitar sobreposições nas funções”. Por isso, 
a meta passa por ajudar a adequar a passagem de 
conhecimento para as novas gerações de profissionais. 

A gestora conta que na empresa encontrou uma 
forte cultura organizacional e acredita que esse será 
um ponto a seu favor. “Há muita colaboração. Aquilo 
que tenho visto ao passar pelas várias unidades é 
que existe muito gosto das pessoas mais velhas em 
passarem o know-how para as outras. As pessoas 
têm amor à camisola. É uma característica única 
da Cimpor”, sublinha. Recém-chegada à empresa, 
Filipa Drumond confessa que ainda há muito para 
explorar, mas já tem a certeza de que quer “traba-
lhar com as pessoas e desenvolvê-las o mais possível, 
para ultrapassar esta fase atual de constrangimento 
devido à antiguidade da estrutura”, aponta. 

Em simultâneo, a gestora quer ajudar a fazer 
a empresa crescer e a reposicionar-se no merca-
do nacional e internacional. No setor da indústria 
cimenteira não é difícil atrair talento, assegura, e em 
muitos casos esta atração de profissionais passa pelo 
“passa a palavra”. O mais difícil, revela, é encontrar 
pessoas com competências que se adequem às 
particularidades e exigências da própria indústria e 
preparar os recursos humanos para as acolher. “As 
pessoas que trabalham cá dedicam a vida a esta 
empresa. Não há muita rotatividade. Neste momen-
to, a prioridade é desenvolver uma estratégia que 
passe por dar competências às pessoas, garantir que 
são capazes de fazer. Estamos numa altura em que 
temos de aproveitar o know-how das pessoas que cá 
estão e na reta final”.  

Recém-chegada a uma empresa com tradição, Filipa Drumond  
quer estar próxima das pessoas, ajudar a rejuvenescer a força de trabalho e reposicionar  

a organização no mercado nacional e internacional.

DESENVOLVER  
NOVO TALENTO  

E PRESERVAR TRADIÇÕES 
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TEXTO SARA CALADO

FOTOGRAFIA  HUGO AMARAL
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