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No outro dia fui à redação. 
Em cima da minha mesa, 
alguma correspondência 
por abrir, livros envia-
dos por editoras, a mais 

recente edição da revista Pessoas em 
cima da minha secretária. Todas as 
outras, vazias. Minutos antes, a por-
ta fechada e trancada foi a primeira 
chamada de realidade: estava sozinha 
num espaço que dividi, durante os úl-
timos três anos (quatro, na verdade, 
sendo que do último nada podemos 
dizer), com cerca de três dezenas de 
pessoas, que fazem todos os dias o ECO, a Pessoas, a Ad-
vocatus, o ECO Seguros, o ECOolhunter e o Capital Verde, 
todas as marcas do grupo. 

Há um ano que a redação se divide geograficamente, 
apesar de tudo parecer como antes. Estamos espalhados 
um pouco por todo o país, cada um em sua casa, sem nos 
cruzarmos presencialmente e, claro, sem tudo o que des-
ses encontros decorre. Como nós, milhares de empresas 
tiveram de reinventar formas de comunicar e de colabo-

rar, acelerar e digitalizar processos, coordenar timings, 
repensar prioridades, saber como gerir trabalho, expec-
tativas, emoções. E, em todos esses movimentos força-
dos, uma palavra ressoou em muitos dos artigos que es-
crevemos durante o último ano de pandemia: “pessoas”.

O nome da nossa revista, e o projeto que ela encer-
ra, nunca fizeram tanto sentido: falar de empresas, 

de gestão, de crescimento, de desa-
fios, de inovação, de cultura, de tu-
rismo e de imobiliário, de escritórios 
e de dinâmicas entre colaboração, 
de tecnologia e de internacionali-
zação, nunca seria possível sem as 
pessoas que fazem destas e de tan-
tas outras áreas, focos da nossa aten-
ção enquanto jornalistas, e da nossa 
afirmação enquanto país no mundo.

Por isso, queremos comemorar 
consigo o nosso aniversário. Nes-
ta edição celebramos os dois anos de 
revista mas, sobretudo, festejamos 
em simultâneo, todas as supera-
ções que operámos, cada um de nós 

e, em conjunto, no último ano. Nestas páginas vamos 
premiar o que de melhor se fez em matéria de gestão 
de pessoas em 2020. Vai encontrar histórias conta-
das na primeira pessoa que, vistas em perspetiva, são 
a história de cada um de nós. Uma viagem à gestão da 
pandemia, sem esquecer que ela assenta, todos os 
dias, na forma como tratamos as pessoas que nos ro-
deiam. E na forma como somos tratados por elas e por 
nós mesmos. Venha daí: este prémio é seu também. 

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. 

365 dias de pandemia são muitas 
memórias por viver que deixámos 
em stand by. E outras tantas que 
acumulámos em todos os metros 
quadrados dos nossos novos 
escritórios improvisados. 
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A importância da memória
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MARTA 
SANTOS

46 anos

› 1.200 trabalhadores

›  No grupo Arriva 
desde dezembro  
de 2020
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S e perguntassem a Marta Santos sobre a 
principal razão para ter querido trabalhar 
na área de recursos humanos, a resposta 
seria imprevisível. É que a atual diretora de 
recursos humanos do grupo Arriva acha-

va mesmo que, quando se mudou para Angola em 
2003, o seu destino passaria pela área em que até aí se 
movia como assistente social. Chegada ao continente 
africano, Marta percebeu que o complexo mundo das 
ONG seria muito difícil de abraçar por ali e, ainda que 
fazendo alguns trabalhos de voluntariado, começou 
a busca por alternativas. “Como não consigo estar pa-
rada, e não gosto, comecei à procura de outras coisas 
para fazer, e em política social temos um forte penden-
te na licenciatura de políticas sociais de empresas. Fui 
aproveitando essa área de conhecimento e comecei a 
fazer alguns trabalhos como freelancer para as áreas 
de RH de empresas em Angola. E foi assim que come-
cei”, conta, em conversa com a Pessoas. O caminho 
foi-se fazendo, e acabou por ser contratada como ma-
nager de recursos humanos numa consultora. A partir 
daí, nunca mais saiu. Até hoje.

Passou pela KPMG, pela Deloitte e, mais recen-
temente, pela EY, durante quase seis anos, metade 
desse tempo dedicada ao mercado angolano e, 
depois, assumindo também os mercados português 
e moçambicano na área de People Advisory Services 
como associate partner. Assim fez aquilo a que cha-
ma “o périplo das consultoras”. 

O regresso ao “lado do cliente”, no grupo Arriva, 
surge por um convite, e materializa-se finalmente no 
início de dezembro de 2020. “O setor do transporte 
público é um setor de que gosto bastante pelo im-
pacto na comunidade, nas pessoas e na sua qualida-
de de vida. O setor aliciou-me, e o desafio também. 
Ser um grupo internacional, com uma fortíssima 

presença na Europa e uma significativa ambição em 
Portugal são mais-valias. E, claro, o facto de se tratar 
de um projeto de transformação com uma equipa de 
gestão renovada, estratégia muito clara, muito virada 
para as pessoas, para a transformação a nível tecnoló-
gico”, assinala, sobre as razões que a levaram a mudar.

Com 1.200 pessoas envolvidas nessa ambição de 
uma nova operação de transportes públicos anuncia-
da para a Área Metropolitana de Lisboa, o grupo Arri-
va quer focar-se no crescimento da empresa dentro 
do seu setor, crescer e “ter uma presença muito clara 
e forte no mercado português”, à semelhança do que 
já acontece na Europa. Com a particularidade de que, 
mesmo antes da pandemia, a empresa já trabalhava 
a cultura de forma desmaterializada, uma vez que a 
maioria dos trabalhadores estão em circulação, fora 
do escritório e ao volante dos autocarros.

“É um setor que, até há muito pouco tempo, não 
tinha grande investimento em termos de transforma-
ção, investimento nas pessoas, e há muito trabalho a 
fazer. Claramente o engagement, o trabalho para uma 
cultura de maior motivação, sentimento de pertença e 
responsabilização, é fundamental. Localmente é a ques-
tão da transformação cultural e digital que necessita-
mos de fazer para ter as pessoas mais ágeis, motivadas, 
com sentimento de orgulho que acho que vamos cada 
vez mais merecer”, assinala, como prioridade.

Tudo por um objetivo maior: “Queremos realmen-
te ser a melhor empresa de transportes públicos 
em Portugal, à semelhança do que fazemos a nível 
europeu, e ter essa noção de diversidade que acho 
fundamental, porque todos aprendemos com as 
experiências uns dos outros. Localmente, a ambição 
suportada numa estratégia clara e definida por uma 
equipa motivada é o maior fator de motivação que se 
pode ter”. 

DESMATERIALIZAR  
A CULTURA 

PARA MELHOR  
CONDUZIR AS PESSOAS 

TEXTO MARIANA DE ARAÚJO BARBOSA

FOTOGRAFIA  D.R.

Depois de seis anos na EY, Marta Santos volta “para o lado do cliente”.  
Em dezembro, assumiu funções de diretora de recursos humanos do 
grupo Arriva, que conta com 1.200 pessoas e um plano “ambicioso”  

de crescimento no setor dos transportes públicos em Portugal.
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