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 Partilhar 0 0

Curtir 13 curtiram. Cadastre-se para ver do que 
seus amigos gostam.
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15:33 Conversações para perdão da dívida grega 
"interrompidas para reflexão" 
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15:24 Portugal resiste à subida dos juros na 
Europa  

15:05 Receios de cortes de "rating" empurram 
Europa para o vermelho 

15:02 Rumores de cortes de "rating" "iminentes" 
levam euro a mínimos de Setembro de 
2010 (act.) 

 VER MAIS 

 

 

 
 

FOTOGALERIA

Salão Automóvel de Detroit 2012 
2012-01-13 13:29:27 
(56 fotos) 

VER MAIS FOTOGALERIAS

PUB

Homepage Cotações Mercados Especiais PME I. Privado Serviços Fórum Tópicos Multimédia 

Assinatura Digital. Negócios Primeiro. 
Este conteúdo é exclusivo e reservado a Assinantes. 

Assine já 

A satisfação dos colaboradores é um ponto-chave da responsabilidade social na H Tecnic e a empresa 
realiza regularmente questionários para medir os níveis de satisfação 

João Farinha 
Empresa: H Tecnic - Construções 
Ano de criação: 2002 
Colaboradores: 42 
Sector de actividade: Construção Civil 
Facturação em 2010: 5,3 milhões de euros 
Site: www.htecnic.pt. 
 
 
A satisfação dos colaboradores é um ponto-
chave da responsabilidade social na H Tecnic 
e a empresa realiza regularmente 
questionários para medir os níveis de 
satisfação de quem trabalha na construtora, 
dando também espaço à apresentação de 
sugestões. Para promover a satisfação dos 
colaboradores, a empresa adopta várias 
práticas, entre elas o pagamento de um 
subsídio de casamento, a disponibilização de 
feriados religiosos que não façam parte do 
calendário civil português, a extensão do 
seguro de saúde a todos os membros do 
agregado familiar, entre outras iniciativas.  
 

A responsabilidade social na H Tecnic é uma questão humana e não de produtividade, mas João Farinha, director-geral 
da empresa, admite que "trabalhadores satisfeitos dão bons níveis de produtividade". Ainda assim, são os princípios que 
orientam a H Tecnic: "Condenamos a forma de tratamento dos colaboradores noutras empresas", explica João Farinha, 
acrescentando que a responsabilidade social é "uma questão de princípios".  
 
Certificada em cinco áreas: responsabilidade social, ambiente, investigação e desenvolvimento, qualidade e segurança, 
a H Tecnic considera que "a certificação permite controlar sistematicamente a satisfação dos trabalhadores".  
 
"A certificação em responsabilidade social traz um retorno indirecto, porque nos obriga a trabalhar melhor e, se não 
fosse a certificação, poderíamos relaxar", diz. Entre as vantagens indirectas destas certificações, João Farinha identifica 
o facto de a H Tecnic poder dizer que "quase não há acidentes nas suas obras, a qualidade é muito boa, os prazos são 
cumpridos, as obras bem planeadas e há sempre boas práticas ambientais".  
 
Na responsabilidade social externa, o GIRO tem um papel de relevo. A H Tecnic participa sempre que é convidada pelo 
GRACE e paga o dia aos colaboradores que escolham fazer parte das acções em causa. "Quando não podemos 
disponibilizar um colaborador interno, contratamos uma pessoa de fora para colaborar, porque nos comprometemos em 
ajudar", explica João Farinha. 
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Curtir 71174 curtiram. Cadastre-se para ver do que 
seus amigos gostam.

Ainda não é 
Assinante do Negócios?

Subscreva já 

Talvez mais tarde 

  "Não há luz no fim do túnel da crise. 
E isso está a enlouquecer as 
pessoas" 
  Atenas está perdida num labirinto. Entre 
o Ocidente e o Oriente, entre os Balcãs e 
o resto da Europa, entre o seu passado e 

o seu presente.   
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