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A palavra “Humanifi cação”, ainda pouco habitual nos domínios da GRH, surge como referência 

ao que acreditamos venha a ser uma próxima grande tendência na evolução dos modelos na 

gestão empresarial: a revisitação e uma consequente revalorização do papel das pessoas na 

sustentabilidade e no progresso efetivo das organizações do futuro. 

Em concreto no que hoje diz respeito aos impactos da revolução digital nos nossos modos de 

vida, nas nossas formas de agir, de pensar, de trabalhar e de nos organizarmos, se é verdade 

que vão surgindo cenários que colocam questões porventura angustiantes sobre o aumento da 

precariedade laboral, sobre as taxas de desemprego, sobre a desagregação dos laços familiares 

e a erosão dos valores e dos sentidos de propósito, também é verdade que outros horizontes 

se abrem para que os destinos humanos possam ser irrigados de novas oportunidades nunca 

anteriormente conseguidas pelo género humano.

É, em suma, uma realidade onde, mais do que nunca “é hora de situar as pessoas no centro 

das empresas”.

Face ao contexto anteriormente referido, a lista “Promover a “Humanifi cação” em todas as 

organizações” propõe-se concretizar o seguinte:

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

A NÍVEL NACIONAL

Intensifi car o relacionamento institucional da APG com outras entidades, públicas e privadas, 

e, mais concretamente, apresentar-se como interlocutor regular com os parceiros sociais;

Reforçar a ligação da APG às associações empresariais;

Estabelecer relações institucionais com Universidades, Institutos Politécnicos e outros 

Centros de Investigação, no sentido de contribuir para a discussão dos currículos das 

unidades curriculares com temáticas ligadas à Gestão das Pessoas;

Estabelecer parcerias com Universidades, no sentido de intervir/apoiar iniciativas de âmbito 

académico com relevância para o estudo de temáticas relacionadas com a Gestão das Pessoas;

Promover uma presença mais regular da APG nos meios de comunicação social e reforçar a 

colaboração com a Revista “Pessoal”, salvaguardando o bom relacionamento institucional com 

outros players do setor;

Congregar o conjunto dos profi ssionais de Gestão das Pessoas em torno da APG, de forma a 

reforçar institucionalmente a representatividade desta área profi ssional;
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Contribuir para a dinamização de grupos de jovens no sentido da criação de Núcleos de Gestão 

das Pessoas e reforçar e redinamizar a organização dos Encontros dos Futuros Gestores de 

Pessoas;

Fomentar a partilha de conhecimentos e experiências entre associados através da promoção 

de pequenos eventos trimestrais de networking com temáticas pré-defi nidas e oradores 

convidados;

Disponibilizar aos associados informação relevante e pragmática no que respeita à atividade 

RH, designadamente em questões de atualidade e conformidade legal;

Implementar a certifi cação da atividade RH em Portugal, recorrendo a benchmarking 

internacional;

Criação de um observatório RH com uma rede de investigadores e especialistas;

Realização de Encontros de Jovens RH;

Dinamização de uma bolsa de estágios;

Divulgação da APG junto de futuros RH com a participação em atividades das instituições de 

ensino superior;

Disponibilização de um plano de formação para futuros e jovens RH.

A NÍVEL INTERNACIONAL

Estreitar as relações com a CRHLP;

Reforçar a ligação da APG às organizações internacionais de Desenvolvimento e Gestão das 

Pessoas;

Reforçar a presença da APG em Fóruns;

Internacionais na área da Gestão das Pessoas;

Assumir um papel mais ativo junto de entidades internacionais, apresentando propostas 

concretas que permitam aumentar a representatividade e a notoriedade internacionais da 

APG;

Disseminação do conhecimento científi co através de parcerias com entidades do ensino 

superior no Brasil, procurando sinergias ao nível dos diferentes graus de ensino e também na 

investigação.

A NÍVEL DA GESTÃO INTERNA

Reanalisar o “modelo de negócio” da APG e propor medidas estruturais concretas no sentido 

de garantir a sustentabilidade fi nanceira e a perenidade futura da Associação;

Criar um órgão consultivo de pessoas representativas de diversos quadrantes sócio laborais;

Analisar em profundidade o modelo organizativo interno e reorganizar os serviços de modo a gerar 

maior produtividade e um melhor serviço aos sócios e à comunidade;

Promover a captação de novos sócios, individuais e coletivos, e o reingresso dos que 

entretanto saíram;

Reativar os grupos de interesse (Formação, Coaching e Jovens).                 


