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“H
oje sabemos que o mundo não é igual 

ao que era antes da pandemia. A história 

mostrou-nos que, à semelhança de 
outras crises sociais, políticas ou culturais 

do passado, o “pós-crise” é um tempo de 
adaptação, transformação e crescimento, que 

nos faz progredir e avançar mais fortes, num 

mundo que se quer cada vez mais global.

A beleza por detrás do pós-pandemia 
é que agora somos nós os agentes dessa 

transformação. A nossa capacidade para inovar, 

agir, de forma sustentada e em mobilidade 

e, com as nossas ações, mostrar às novas 
gerações que é possível mudar e evoluir, 

permitir-nos-á no futuro olhar para estes 
tempos com o sentimento de que valeu a pena 

o esforço.

O setor da construção tem vivido nos 

últimos anos várias crises, com maior ou 

menor intensidade, com maiores ou menores 

efeitos colaterais, mas esta crise em particular 

tem trazido desafios novos com os quais nos 
estamos a habituar a lidar. No meu entender, 

o sucesso que o setor terá no “pós-crise” será 
determinado pela forma como soubermos lidar 

com esses desafios
A humanização das relações profissionais é 

uma das áreas em franca transformação e que 

veio para ficar. Na construção, a volatilidade 
dos relacionamentos profissionais é muito 
grande, seja pela mobilidade mais ou menos 

forçada na última década, pela diversidade dos 
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projetos que obrigam a novos relacionamentos 

profissionais ou pela grande interação com a 
supply chain.

Muito à boleia da pandemia, a saúde 
mental de quem connosco trabalha, passou a 

estar na ordem do dia e a ser vista como fator 

do sucesso das empresas, como já acontecia 

noutros países.

Hoje, sente-se um cuidado especial 
pelo próximo, sem olhar a meios, muito 

fomentado pela gestão, que cuida dos seus 

colaboradores, mas também pelos pares, 

que procuram acompanhar os sucessos e 

dificuldades de quem com eles trabalha.
A resiliência do setor da construção está 

a ser posta à prova, uma vez mais, e tem 
obrigado a reinventar e redesenhar processos 

e procedimentos há muito estabelecidos 

no setor, para fazer face às dificuldades da 
supply chain.

Tendo sido um dos poucos setores que não 

parou durante a pandemia, e até cresceu, 

originou um desequilíbrio da balança da oferta 

e da procura, tanto em mão-de-obra, como em 
materiais e serviços. Este novo “normal” está 

a permitir a valorização dos trabalhadores 

especializados, muito reconhecida além-
fronteiras e pouco recompensada em 

Portugal, e tem levado a indústria a procurar 

e desenvolver soluções de digitalização, 

automação e industrialização de processos 

construtivos mais eficientes e sustentáveis, 
que permitam responder às exigências do 
mercado.

Como resultado desta transformação, vê-se 
hoje uma grande aproximação entre toda a 

cadeia de valor, com modelos de gestão mais 

colaborativos e menos litigiosos, em forma de 

parcerias reais, com o objetivo de identificar 
os pontos fortes e fracos de cada um, criando 

a humanização das relações 
proFissionais é uma das áreas em 
Franca transFormação e que Veio 

para Ficar
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equipas de trabalho fully win-win onde os P&L 
são partilhados de forma equilibrada, para o 

mesmo objetivo, que é o sucesso comum.

A chipização do sistema ou “a culpa é da 

falta de chips”, veio criar embaraços a toda a 

supply chain e processos logísticos, pondo à 
prova o just-in-time. Como consequência “da 
falta de chips no mercado”, que é real, entre 

outras dificuldades, as empresas tiveram de 
procurar soluções alternativas para suprir 

necessidades contratuais. Esta situação 

deixou a descoberto lacunas de falta de 

profissionalização da supply chain no setor, 
muitas vezes desenvolvida por colaboradores 

sem formação especializada, sendo esta, 

no meu entender, uma das áreas de maior 

crescimento na transformação pós-pandemia 
do setor.

O mundo sorri-nos, os desafios alimentam-
nos e as mangas servem para se arregaçar!” •
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