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A Gestão dos Recursos 
Humanos em Portugal, 
através de empresas espe-
cializadas no setor, sem-

pre transmitiu uma enorme dinâmica 
em termos de mudança e desafios, e de 
forma otimista acredito que se acom-
panharmos as tendências de desenvol-
vimento dos mercados competitivos e 
globais, a gestão do próprio Trabalho 
Temporário pode vir a assumir, cada 
vez mais, um posicionamento de cres-
cente importância sob o ponto de vista 
de gestão e desenvolvimento estraté-
gico das organizações e pessoas que 
procuram novos desafios profissionais.
Cada vez mais podemos encarar o 
Trabalho Temporário como uma 
oportunidade de poder qualificar e au-
mentar a experiência profissional; bem 
como poder permitir às pessoas que se 
integrem em empresas diferentes, com 
políticas e culturas internas distintas.
Os Recursos Humanos irão continuar 
a assumir um papel deveras importan-
te no sucesso ou insucesso das organi-
zações. Na Slot podemos contabilizar 

Um mundo de 
oportunidades, uma 
porta que se abre para 
muitos candidatos 
possibilitando uma 
integração no mercado 
de trabalho que pode 
transformar-se numa 
oportunidade de 
carreira.

O Trabalho Temporário: 
Precário ou um mundo de 
oportunidades?
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inúmeros casos de sucesso, em que 
65% das pessoas que colocamos no re-
gime de Trabalho Temporário acabam 
por ser contratadas diretamente pelos 
nossos clientes.
O estigma dos salários baixos, pre-
cariedade, mecanismo para nunca 
colocar os trabalhadores por tempo 
indeterminado existe e é preciso con-
trariá-lo.
Compete a cada Empresa de Trabalho 
Temporário assegurar que os direitos e 
deveres de todos os trabalhadores são 
cumpridos e esse trabalho é da nossa 
responsabilidade, de forma a alertar-
mos e aconselharmos os clientes para 
o que pode e deve ser feito em deter-
minada circunstância.
Assim sendo, hoje em dia, é determi-
nante levar a cabo uma gestão estra-
tégica de Recursos Humanos inde-
pendentemente das variáveis externas 
à organização; os verdadeiros talentos 
humanos, ou melhor dizendo, as nos-
sas pessoas, os nossos recursos, são, 
quando obtido todo o seu potencial 
a favor da organização, o principal 

fator, durável; de sucesso; de compe-
titividade e de longevidade das orga-
nizações, em quaisquer circunstâncias 
de mercado, quer entrem pela via do 
Trabalho Temporário, quer entrem di-
retamente para as empresas.
Queremos, por isso, partilhar um bre-
ve testemunho de uma antiga cola-
boradora temporária que acabou por 
ser contratada diretamente pelo nos-
so cliente: “Quando iniciei a minha 
atividade na Manhattan Beachwear 
Europe, através da Slot RH, fiquei 
com algum receio que a empresa não 
renovasse o contrato, tendo em conta 
o facto de ser um contrato temporário. 
Mas com a passagem do tempo, foi 
algo que se dissipou, ao constatar que 
fazia parte da equipa Manhattan Bea-
chwear como também da Slot RH.
Fui muito bem acolhida pela Manhat-
tan, bem como pela D. Vera Almeida 
da Slot.
Muito agradeço o recrutamento da 
empresa de trabalho temporário, pois 
tive a oportunidade de encontrar traba-
lho na minha área profissional.” 

À esquerda encontra-se a DRH da Manhatan Beachwear e a antiga 
trabalhadora temporária, agora nos quadros, Oksana Ruska


