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REFLEXÕES DO PRESIDENTE 

Precisamos de uma Estratégia de Recursos Humanos? 

(RP/002/2013) 

 

Definitivamente, sim! 

O recente relatório da OCDE – intitulado “Reformar o Estado para promover o crescimento” 

– refere que o “calcanhar de Aquiles” de Portugal é a gestão do Capital Humano! 

Ora, como todos sabemos, o Capital Humano – a par do Capital Financeiro e do Capital Social 

– constitui um dos pilares do desenvolvimento das sociedades contemporâneas. 

E a OCDE, para além de reconhecer a fragilidade portuguesa na gestão daquilo que tem de 

melhor – as Pessoas – aponta também medidas diversas entre as quais se destacam: 

a) Necessidade de uma Estratégia Nacional de Recursos Humanos; 

b) Necessidade de uma Estratégia de Gestão de Pessoas na Administração Pública; 

c) Necessidade de promoção de um maior equilíbrio entre Educação e Formação. 

A APG, enquanto Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, não pode deixar de se 

congratular com estas propostas da OCDE e manifestar toda a sua disponibilidade para, em 

colaboração com as entidades oficiais e os parceiros sociais, ajudar a definir um quadro 

estratégico global, onde a gestão das Pessoas assuma um papel primordial, visando criar 

todas as condições para que Portugal saia da recessão económica mais reforçado. 

Considero de extrema importância, neste momento, o posicionamento da OCDE, pois, 

enquanto organização para a cooperação e o desenvolvimento económico, não deixa de 

reconhecer que a Reforma do Estado só será eficaz se contar com a participação, o 

envolvimento e a motivação dos Recursos Humanos. 

Como Presidente da APG tudo farei para que a Estratégia Portuguesa de Gestão do Capital 

Humano – EPGCH – seja uma realidade. 

Lisboa, 16 de Maio 2013 

Luís Bento 

Presidente da APG 


