


Culture Code é um podcast que explora diferentes 
as formas de pensar e fazer a cultura de trabalho em 
organizações de diferentes dimensões, partilhando 

caminhos e práticas que conduzem ao sucesso.

Apresentado pelo Luis Simões e a Marta Pinto, cada 
episódio traz uma pessoa convidada que oferece 

uma perspetiva única sobre formas inovadoras de se 
trabalhar. Cada ideia, história e prática partilhadas são 
os ingredientes para qualquer organização e startup 

criarem uma cultura de trabalho com significado.

Chamamos-lhe por isso o Culture Code.

culturecode.lemonworks.eu
@culturecode_podcast

Pela Lemon Works, com apoio da ScaleUP Porto.

https://culturecode.lemonworks.eu/
https://www.instagram.com/culturecode_podcast/
https://www.lemonworks.eu/
https://scaleupporto.pt/
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O melhor do podcast foi juntar à conversa, 
pessoas de empresas diferentes a partilhar ideias 

e práticas, inspirar as ilustrações das pessoas 
convidadas e o resumo dos episódios, e ainda 
criar o som que marca o ritmo desta conversa.

Marta Pinto Apresentação
Luís Simões Apresentação

Pedro Cunha Jingle e edição áudio
Cristiana Rodrigues Ilustrações dos convidados

Inês Sousa Sumário visual dos episódios
Rui Rodrigues QOOB Design Studio

Conversas conduzidas
pelo Luís e pela Marta

Ficha técnica

https://www.linkedin.com/in/pintomarta/
https://www.linkedin.com/in/luisalbertosimoes/
https://www.instagram.com/pedro.pulga
https://www.instagram.com/senhoranaomenina/
https://www.linkedin.com/in/inescbsousa/
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People & Culture Manager na Barkyn à qual se juntou em 
2019 quando ainda eram apenas 10 pessoas. Hoje são 
quase 60 e foi sobre esse processo de crescimento da 

empresa e da cultura da Barkyn que conversámos.

Joana Recharte
Barkyn

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/05/13/joanarechartebarkyn/




Directora da felicidade na Critical TechWorks, 
em Portugal, activamente envolvida na reflexão 

e criação da cultura de trabalho da empresa, 
que se baseia na confiança e autonomia.

Marie Kölle
Critical TechWorks
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https://culturecode.lemonworks.eu/2021/05/19/02-critical-techworks/




Head of People, Interaction & Brand na Fabamaq à 
qual se juntou há cinco anos, e onde tem crescido 

profissionalmente lado a lado com o crescimento da 
empresa e da sua cultura de trabalho que valoriza a 

comunicação e a relação entre as pessoas.

Luis Silva
Fabamaq
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https://culturecode.lemonworks.eu/2021/05/26/12-the-joy-of-putting-ideas-into-reality-and-pen-to-paper/
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Head of People & Culture na Infraspeak, onde 
escolhe todos os dias como responder aos 

desafios de fazer e de pensar o crescimento de 
uma empresa que quer impactar para melhor, 

a vida de todos com quem interagem.

Sofia Matos
Infraspeak

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/06/02/sofiamatos-infraspeak/
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É Talent Acquisition Manager na Blip, onde o seu foco 
é encontrar pessoas com talento para fazerem um 

excelente trabalho e ao mesmo tempo assegurar que 
nesse local de trabalho essas pessoas poderão ser 

celebradas e muito felizes.

Gisela Oliveira
Blip

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/06/11/giselaoliveira-blip/
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Partilha o entusiasmo sobre a sua experiência
como Team Lead HR & Office na New Work, 

que tem o objetivo de mudar o futuro do 
trabalho, mais focado nas pessoas e na sua 

realização pessoal também no trabalho.

Juciely Pimentel
New Work

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/06/17/jucielypimentel-newwork/




Chief Management Officer na PHC Software onde 
faz aquilo em que acredita: a importância de 

se fazer o que se gosta, numa empresa que se 
gosta. Vai-nos dar a conhecer a sua experiência e 

o seu olhar sobre cultura de trabalho da PHC.

Rute Ablum
PHC Software

07

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/06/25/ruteablum-phcsoftware/




O fundador do Canal180, um canal de televisão 
que é também onde se estabelecem ligações 

entre artistas e pensadores, músicos e ativistas. 
Tudo isto com o trabalho criativo e coeso de uma 
equipa pequena cuja escala se escolhe manter.

João Vasconcelos
Canal180
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https://culturecode.lemonworks.eu/2021/07/01/joaovasconcelos-canal180/
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É o agricultor dos telhados e o CEO da Noocity, 
empresa que traz a agricultura para o meio urbano e 
torna as cidades mais verdes. Foi a horta que juntou 

esta equipa, e é através da horta que continuam a 
crescer e a cultivar outras comunidades.

José Ruivo
Noocity

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/07/08/joseruivo-noocity/
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Para si, causar um impacto positivo na vida das 
pessoas é um dos seus propósitos pessoais, que 

também põe em prática enquanto CEO da 7Graus. 
Uma empresa onde a capacidade de comunicação 

e a empatia estão sempre presentes.

Rui Marques
7Graus

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/07/17/ruimarques-7graus/




Identifica-se como um empresário que trabalha 
em tecnologias inovadoras relacionadas com a 

comunicação, trabalho colaborativo e plataformas 
abertas. E é na Porto Digital, como administrador 

executivo, que coloca tudo isto em prática e até mais.

Paulo Calçada
Porto Digital

11

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/07/27/paulocalcada-portodigital/
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Começou na programação de software e atualmente 
é co-fundadora da Critical Manufacturing. Lá abraça 
também o desafio que traz a função de Operations 

Director, que é procurar garantir que todos os 
colaboradores se sentem incluídos.

Teresa Carreiro
Critical Manufacturing

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/08/03/teresacarreiro-criticalmanufacturing/
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Head of People na Premium Minds, encontra meios 
para envolver toda a gente a pensar a cultura de 
trabalho e garante tudo o que tem que ver com o 

ciclo de experiência das pessoas na empresa. Faz 
o que mais gosta e aquilo em que acredita, que é 

que as ‘Pessoas são Importantes’.

Rodrigo Dias
Premium Minds

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/08/13/rodrigodias-premiumminds/
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VP of People na Coverflex, adora aprender mais e 
conhecer novas pessoas. É um apaixonado pelo 

mundo em geral e por alguns tópicos como Psicologia, 
Neurociências, Gestão, Desenvolvimento Pessoal, tópicos 

que traz para o trabalho que desenvolve.

João Franqueira
Coverflex

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/08/17/joaofranqueira-coverflex/
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Chief People Officer na Talenter, acredita que todas as 
interações trazem a oportunidade de ampliar partilhas 

e experiências, e que o trabalho pode ser um ponto 
de encontro onde isto acontece. Por isso, procura 

cruzar pessoas e carreiras com futuro, ajudando a que 
consigam crescer e serem mais realizadas.

Rita Duarte
Talenter

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/08/22/ritaduarte-talenter/
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CEO do Movimento Transformers, apaixonada e inquieta 
com a vida. Acredita que o talento individual é a maior 

riqueza dos Transformers e o que melhor contribui para 
aumentar o envolvimento cívico e social em Portugal.

Joana Moreira
Movimento Transformers

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/09/01/joanamoreira-movimentotransformers/
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Diretora de Recursos Humanos no Doutor Finanças, 
conhecida como a “Pessoa das Pessoas”, porque 
o que a motiva todos os dias é o trabalho para o 

crescimento e desenvolvimento das pessoas com 
quem trabalha, e para que todos os dias se sintam 

bem na sua pele, e se sintam felizes.

Irene Vieira Rua
Doutor Finanças

https://culturecode.lemonworks.eu/2021/09/03/irenevieirarua-doutorfinancas/
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