Grupo Your

Saúde

37

Grupo Your lança
O novo projeto é dirigido à Segurança e Saúde no Trabalho e deverá
entrar em atividade no início de 2017.

O crescimento do Grupo Your ao
longo da última década traduz-se actualmente num universo de 1300
clientes que recorrem aos seus serviços dentro das principais áreas de suporte à gestão.
Após um início essencialmente vocacionado para a contabilidade e consultoria fiscal, financeira e estratégica,
o Grupo Your veio a integrar gradualmente áreas de negócio diversas tais
como os recursos humanos, o marketing, o design e publicidade ou as tecnologias de informação. Neste contexto e sempre com o intuito de proporcionar aos seus clientes soluções
integradas de serviços de apoio à gestão, surge agora a Your Care, empresa do grupo, especializada nos serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, Segurança Alimentar e Formação.
Pedro Lourenço Marques, sócio do
Grupo Your responsável por esta
área de negócio, fala-nos que dentro
desta estratégia de concentração de
todas as áreas de apoio à gestão no
Grupo Your, faria todo o sentido
acrescentar esta nova marca, tendo
em conta que os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho são uma
obrigatoriedade legal. O gestor, tam-

“

A possibilidade do
cliente do grupo Your
poder ter os serviços
externos concentrados
no mesmo fornecedor,
não só lhe traz vantagens
económicas óbvias, como
resulta numa gestão da
informação muito mais ágil
e num claro benefício final,
também para o trabalhador,
propósito último da
intervenção em Segurança
e Saúde no Trabalho”

bém com experiência neste sector
específico, é acompanhado por Ema
Perdigão, na preparação do arranque da Your Care. A Diretora-Geral
desta nova empresa mostra ter ideias
claras acerca de como um novo player se pode diferenciar nesta atividade. Essa diferença, como nos explica, vem por contraste face a uma
tendência para que se “reduza o âmbito deste serviço apenas à vigilância
periódica da saúde dos trabalhadores e a auditorias de segurança. Con-

sideramos que é tempo de disponibilizar no mercado uma prestação de
serviços externos diferenciada e que
seja preponderante na construção
de uma cultura positiva de Segurança e de Saúde no Trabalho. Uma tarefa que deverá ser realizada em articulação com os empregadores mas,
acredito, um desafio bastante interessante e uma importante mais-valia, não só para o trabalhador enquanto pessoa mas para as empresas numa perspetiva de mercado”.
Questionada sobre se os empresários realmente olham para este serviço
como uma vantagem e não como uma
mera obrigação legal, Ema Perdigão
nota que “essa mentalidade está a
evoluir, passo a passo e chega-nos sobretudo através das empresas multinacionais. Algumas empresas nacionais
de maior dimensão também já têm essa filosofia e encaram a saúde ocupacional como uma mais-valia final. Sabe-se que pessoas mais saudáveis são
mais produtivas, portanto, considerando a saúde numa perspetiva holística, porque não um investimento efetivo na saúde dos trabalhadores.”
Pedro Lourenço Marques acrescenta que o próprio facto de ser uma
empresa integrada num grupo como
o Your representa mais-valias. Uma
delas releva da Your Care poder usu-

fruir de uma estrutura já estabelecida
e que conta com 110 colaboradores.
Nas áreas da contabilidade e serviços administrativos, o suporte será
dado pelo Grupo, o que nos vai permitir disponibilizar aos nossos clientes preços mais competitivos”. Ema
Perdigão sublinha também “a vantagem em outros aspetos: esta perspetiva de fornecimento de serviços integrados permite que a articulação
intersectorial fique facilitada. Por
exemplo, o caso de um trabalhador
que esteja numa situação de regresso ao trabalho e apresente uma incapacidade para a função antes desempenhada, justifica entrar num
processo de recolocação. Todo este
processo é multidisciplinar e articulado, entre outras, com a área de
Recursos Humanos. Se as duas atividades contarem com elementos do
Grupo Your, o circuito de informação é desde logo simplificado. A possibilidade do cliente do grupo Your
poder ter os serviços externos concentrados no mesmo fornecedor,
não só lhe traz vantagens económicas óbvias, como resulta numa gestão da informação muito mais ágil e
num claro benefício final, também
para o trabalhador, propósito último
da intervenção em Segurança e Saúde no Trabalho”.
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