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Share 

UM PROJECTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

EMPRESA 

A Select iniciou a sua actividade em Portugal na área dos recursos humanos em 

1997, estabelecendo escritórios em Lisboa e Porto. No ano 2000 a empresa Vedior, 

que também já operava em Portugal, adquiriu a Select, dando-se a fusão entre as 

duas empresas. O Grupo Select/Vedior, como assim ficou designado, tinha então 15 

escritórios. 

 

O desenvolvimento do negócio foi notório, quer pela cobertura nacional que foi 

seguida, quer pelos novos serviços na área de recursos humanos que foram 

sucessivamente lançados.  

 

O volume de negócios, no ano 2000, do Grupo Select/Vedior, foi cerca de 80 

milhões de euros, e empregava diariamente em Portugal cerca de oito mil 

colaboradores em trabalho temporário com especial ênfase nos call centers. 

 

Em 2008 abriu filiais em Angola e Moçambique, e, no mesmo ano, o Grupo 

Select/Vedior, líder no mercado nacional na área de recursos humanos, foi 

adquirido pelo Randstad internacional. Operou em Portugal através de 45 filiais, 

empregando cerca de 350 profissionais, tendo ultrapassado os 320 milhões de 

euros de volume de negócio. Colocou uma média de 28 mil trabalhadores/dia, 

maioritariamente em trabalho temporário, envolvendo cerca de 200 mil contratos. 

Está organizado num conjunto de empresas especializadas por sectores de 

actividade (saúde, sistemas de informação, hotelaria, call centers etc.) com 

serviços relevantes na área da formação, outsourcing, recrutamento e selecção e 

outplacement. 
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ENVOLVIMENTO 

Para o Grupo Select/Vedior, as pessoas são o cerne da sua actividade e da sua 

visão empresarial. A estratégia, a aproximação e a prática, passam pela 

optimização das capacidades dos colaboradores com necessidades específicas, no 

sentido da criação de valor. Esta optimização é em si própria um exercício de 

sustentabilidade e os recursos que utiliza, as pessoas, o activo mais importante da 

nossa sociedade. Foi tendo em conta esta linha de actuação que a Select/Vedior 

apoiou, desde o início, o projecto da Share - Associação para a Partilha do 

Conhecimento. 

 

PROJECTO 

A Share é uma associação sem fins lucrativos, aberta a profissionais experientes e 

com capacidade de iniciativa, disponibilidade de tempo e interesse em partilhar o 

seu saber. 

 

A Share integra-se num projecto de responsabilidade social que pretende partilhar 

e dinamizar o conhecimento adquirido pelos seus associados, normalmente 

profissionais em situação de reforma, ao longo de carreiras profissionais bem 

sucedidas, principalmente com jovens e com todos aqueles que estejam 

interessados em evoluir, aprender, discutir aproximações alternativas, contribuindo, 

de forma positiva, para a melhoria das condições de vida e de bem-estar, criando 

oportunidades de se inter-relacionarem, de aprenderem e de se manterem 

actualizados, de acederem a novas áreas de conhecimento e aproveitarem 

construtivamente a maior disponibilidade de tempo que a sua situação potencia. 

 

ACTIVIDADES 

Um profissional que entre numa situação de reforma, corta os laços com o dia-a-dia 

com o mercado, com os colegas que constituíram a companhia durante dezenas de 

anos. Existe assim uma necessidade de criar novos pólos de apoio, oportunidades 

de interacção com outras pessoas ligadas a objectivos comuns ou diferentes, mas 

atractivos, enfrentando novos desafios. Os desafios da Share colocam-se a dois 
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níveis, interno e externo. A nível interno a Share, promove a motivação dos 

associados, em acção voluntária, no sentido que os mantém activos e actualizados, 

aumentando o seu net working pessoal. O principal desafio a nível externo consiste 

na partilha de conhecimentos e na promoção de debates. 

 

A estratégia básica seguida pelo Conselho de Administração da Share apoia-se no 

aumento criterioso da dimensão interna que sustente e potencie o desenvolvimento 

das actividades voltadas para o exterior. 

 

Os objectivos da Share concretizam-se através das actividades, das quais 

destacamos: 

⋅ Encontros com associados e convidados em reuniões mensais, incluindo a 

apresentação dum tema seleccionado com debate; 

⋅ Encontros em cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento em técnicas 

informáticas e em áreas de lazer cultural; 

⋅ Convívios para participação em actividades de partilha do conhecimento: 

mentoring em unidades curriculares nas universidades, palestras e animação 

de aulas, conferências e posteriores debates organizados para docentes e 

discentes universitários, convites para integração em júris de avaliação de 

trabalhos curriculares universitários; 

⋅ Participação em fóruns temáticos, presenciais ou disponíveis no site da Share 

(www.share.pt); 

⋅ Encontros de lazer cultural, com apresentação por especialista e debate, em 

áreas como teatro, música, arte, gastronomia, culinária, coleccionismo, golfe, 

entre outras; 

⋅ Conferências e debates sobre temas endereçados a universidades, empresas, 

municípios; 

⋅ Cooperação com universidades, municípios, incubadoras de empresa e 

centros de empreendedorismo. 
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RESULTADOS 

No final de 2008, a Share contava com 99 Associados, dos quais um Associado 

Promotor, o Grupo Select/Vedior, dois Associados Institucionais, a FEUP – 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e outro da Universidade do 

Minho/DSI e 96 Associados Efectivos em nome individual. Tem estabelecido 

protocolos de colaboração com a Universidade Católica do Porto, Universidade 

Lusíada, ISCAL e Universidade Fernando Pessoa. 

 

Depois duma fase inicial em que procurámos perceber em que moldes e de que 

forma os associados estão motivados a colaborar, que conhecimentos podem 

aportar aos projectos da Associação, em que áreas podemos ser mais úteis à 

sociedade e de que formas podemos partilhar o conhecimento, queremos lançar-

nos numa segunda fase dominada pela expansão. 

 

Naturalmente, essa expansão passa pela atracção de novos associados efectivos, 

motivados em liderar projectos e iniciativas, e associados promotores que nos 

permitam ter meios para suportar essa expansão. 

 

O futuro da Share passará por dar prioridade às actividades de sucesso, promover 

projectos e actividades, potenciar a dinâmica dos grupos de trabalho, a interacção 

com o sítio da Internet da Share e desenvolver contactos com organizações 

congéneres, portuguesas ou estrangeiras. O Grupo Select/Vedior apoia as 

iniciativas da Share, tendo sido o seu primeiro associado promotor, porque acredita 

que numa sociedade em harmonia, as pessoas podem, desta forma virtuosa, 

encontrar mais facilmente melhor bem-estar e criar riqueza. 


