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Forte aposta nos colaboradores 

CISCO CONSIDERADA MELHOR EMPRESA PARA TRABALHAR 
 

A Cisco foi considerada uma das Melhores Empresas para Trabalhar pelo Great Place to Work ® 

Institute Portugal. De uma lista anualmente organizada de 100 empresas, a subsidiária portuguesa da 

gigante tecnológica foi considerada a melhor empresa para trabalhar no escalão de empresas com 100 

a 250 colaboradores, tendo ficado em 2º lugar no Ranking Geral. 

 

Esta é a primeira vez que a Cisco Portugal entra neste tipo de ranking. Com cerca de 140 

colaboradores, cerca de 90 estão na empresa há menos de dois anos, tendo entrado na empresa 

aquando do lançamento do Centro Hércules em Portugal, um centro de suporte às vendas internas da 

Empresa em toda a Europa. Por causa disso, a Cisco Portugal é hoje uma empresa internacional, 

contando nos seus quadros com colaboradores de 13 diferentes nacionalidades.  

 

Esta é também uma empresa que aposta na diversidade, onde 40% dos colaboradores são mulheres e 

em que a formação de base dos colaboradores passa por licenciaturas em áreas tão distintas como a 

Advocacia, Engenharia, Marketing ou Sociologia. A Empresa privilegia acima de tudo a versatilidade 

dos seus colaboradores, a capacidade de adaptarem-se constantemente a novos desafios. Por outro 

lado, os colaboradores valorizam as condições de trabalho da Empresa, a possibilidade de trabalho 

remoto, a responsabilização de cada elemento pela boa prossecução dos objectivos e as condições de 

trabalho de forma geral.  

 

A Cisco possui escritórios em todo o mundo tendo instalado em cerca de 42 países, 382 salas de 

Telepresença que permitem reuniões cara a cara com colaboradores de qualquer parte do Globo, 

evitando assim que os empregados tenham necessidade de deslocar-se continuamente em viagem.  

 

Actualmente a Cisco emprega cerca de 67,000 colaboradores em todo o Mundo. A sede da Empresa 

localiza-se em Silicon Valley, na California. A Cisco comemora este ano 25 anos de existência, sendo 

a Empresa da Internet por excelência. A subsidiária portuguesa está presente em Portugal desde 1999 

e tem a sua sede no Lagoas Park, num edifício de três andares que disponibiliza todo o tipo de infra-

estruturas e ambiente necessários à satisfação e conforto, quer dos colaboradores locais quer das 



 
 

constantes visitas internacionais, que vêem as instalações de Portugal como uma das melhores da 

Cisco Europa.  

 

Qualificação Recursos Humanos Cisco Portugal 

Staff - non management (men) 63
Staff - non management (women) 52
Staff - non management (total) 115
Manager/Supervisor - men 11
Manager/Supervisro - women 4
Manager/Supervisor - total 15
Executive/Senior Manager - men 1
Executive/Senior Manager - women 0
Executive/Senior Manager - total 1
Age: For both full-time and part-
time employees, how many are 
aged:  
25 years or younger 8
26 to 34 years 67
35 to 44 years 46
45 to 54 years 10
55 or older   
Length of service:For both full-time 
and part-time employees, how 
many have been with the company:  
Less than 2 years 88
2 to 5 years 17
6 to 10 years 26
11 to 15 years 0
16 to 20 years 0
over 20 years 0
 
Sobre a Cisco 
A Cisco é a companhia líder mundial em redes para Internet. As soluções de rede da Cisco baseadas 

no protocolo da Internet (IP) são a base da maioria das redes empresariais, educacionais e da 

administração pública, assim como de operadores fixos, móveis e cabo. A Cisco disponibiliza a mais 

vasta linha de soluções para o transporte de dados, voz e vídeo em todo o mundo. A Cisco é o poder 

da rede. Aqui e agora! 

Para mais informações consultar http://www.cisco.com ou www.cisco.pt
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