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Comunicado (CD/003/2013) 
 

Lisboa, 7 de maio 2013 
 

Cimeira das Associações de Recursos Humanos 
dos Países sob Resgate Financeiro 

 
 
No próximo dia 10 de maio, sexta-feira, por iniciativa da APG – Associação Portuguesa de 
Gestão das Pessoas, realiza-se em Lisboa uma Cimeira das Associações de Recursos 
Humanos dos países sob resgate financeiro, para analisar os efeitos das medidas de 
austeridade sobre os Recursos Humanos dos diferentes países. 
 
A Cimeira, que ocorre com o apoio da EAPM – Associação Europeia dos Gestores de Pessoas, 
irá também aprovar uma Declaração conjunta, marcando a posição das Associações de 
Recursos Humanos relativamente às medidas de austeridade que os diversos governos vêm 
adoptando. 
 
As conclusões da Cimeira serão apresentadas às 16h30 do dia 10 de maio, durante uma 
Conferência de Imprensa a decorrer nas instalações da APG, sitas na Avenida António 
Augusto de Aguiar, nº 106 – 7º, em Lisboa (frente ao “El Corte Inglès”) e para a qual vimos 
convidar o vosso órgão de comunicação. 

 
 
 
Sobre a APG 
A APG - Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas é uma associação profissional de direito 
privado, de carácter cultural e científico, sem fins lucrativos, reconhecida pelo governo português 
como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. 
É uma associação de âmbito nacional que congrega pessoas e organizações que se dedicam à gestão 
do capital humano ou exercem funções especializadas nesta área, tanto do setor público como do 
privado, num total de cerca de 1.500 sócios. 
A sua missão é a de desenvolver atividades que visem a formação e representação dos seus 
associados, a valorização da função “Gestão das Pessoas” nas organizações e a contribuição para a 
definição das políticas públicas nomeadamente em matérias como a educação, formação, emprego e 
relações laborais. 


