51º Encontro Nacional da APG

15 novembro 2018

Lisboa, Centro Cultural de Belém
Sala Sophia de Mello Breyner

NOVOS RUMOS NA GESTÃO DAS PESSOAS

PROGRAMA
08h30 - 09h00

Receção dos participantes

13h00 - 14h30

Almoço

09h00 - 09h30

Abertura

14h30 - 15h40

09h30 - 10h30

Painel 1 Arte e Ciência
Paixão e Inovação

Painel 4 Humanidade
Solidariedade e Inclusão
A inclusão e a diversidade têm um impacto
direto na nossa capacidade de crescer e ter
sucesso. A criação de uma força de trabalho
diversificada e solidária, que aproveite o que
de melhor cada indivíduo tem para oferecer,
será a chave para sustentar a nossa vantagem
competitiva, hoje e no futuro. Equipas
heterogéneas tomam melhores decisões, são
mais criativas e mais eficientes na resolução
de problemas complexos.

O que podemos aprender com artistas e com
cientistas? Como transpor para as nossas
carreiras e empresas a paixão e a inovação
com que todos os dias milhares de pessoas em
Portugal pintam, escrevem, ensaiam e criam o
futuro? Quem seria um melhor líder – Picasso
ou Newton?
10h30 - 11h30

Painel 2 Desporto
Treino e Persistência
Neste painel iremos partilhar experiências com
convidados ligados ao desporto e à gestão,
refletindo sobre as práticas adotadas no
desporto que se podem transportar para a
realidade empresarial e vice-versa. E vamos
desafiar os participantes a repensar alguns
dos modelos que têm atualmente na sua
gestão.

11h30 - 12h00

Pausa para café

12h00 - 13h00

Painel 3 Culinária
Agilidade e Diferenciação

15h40 - 16h15

Experiência Imersiva

16h15 - 17h15

Painel 5 Música
Sintonia e Objetivos Comuns
Nesta sessão propomos 60 minutos de
conversa ao sabor da música, conduzida e
apresentada por músicos de Jazz que após uma
breve introdução nos levarão, partindo dos
princípios da música enquanto linguagem
universal, a revisitar alguns princípios da
liderança de equipas e gestão de pessoas.
Através da música e do Jazz podemos levar,
tanto músicos quanto gestores e líderes a sair
das suas zonas de conforto, que é onde as
lições realmente valiosas acontecem.

Convidamos todos os participantes a fazerem
uma viagem ao mundo da culinária e procurar
descobrir o que há de comum com o mundo
organizacional. Para a mesa traremos um Chef
e gestores para cozinhar uma conversa
inspiradora sobre aquilo que faz a diferença
nos diferentes contextos e ambicionamos ter
novas ideias em conjunto para os desafios
atuais e futuros.

17h15 - 17h45

Investimento
Sócios efetivos e coletivos
Não sócios

Notas: programa sujeito a eventuais alterações

Informações e inscrições

Encontro único e original!

Tel.: 213 522 717 – global@apg.pt – www.apg.pt

Platina

Ouro

ANOS

Prata

95,00€
150,00€

Acresce IVA à taxa legal em vigor

Arrisque e deixe-se
surpreender num
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