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Gerir pessoas em tempos 
de incerteza. 
Que desafios e oportunidades?

Organização

Inscreva-se já!
www.apg.pt

Informações
e Inscrições
tel.: 213 580 912
email: global@apg.pt

A gestão das pessoas enfrenta atualmente desafios particulares que importa 
endereçar e resolver. Quais os principais desafios e as mais importantes ações a 
tomar no sentido da sua simplificação serão os temas centrais do debate em que 
contamos com a participação ativa de todos os participantes.

Enquadramento
Muitos são os desafios que actualmente enfrenta a gestão das pessoas nas 
organizações. Reestruturações, fusões, deslocalização, globalização são alguns dos 
temas da ordem do dia com que se defrontam as empresas e aos quais a área de 
gestão do capital humano assume um protagonismo destacado na escolha e 
desenvolvimento dos talentos mais necessários à evolução do negócio.

Identificar os desafios mais prementes e como lhes dar resposta é assim uma das 
principais missões dos gestores de pessoas e é também o primeiro passo para criar 
oportunidades em tempos de incerteza. 

Este seminário pretende, em estreita interação com os participantes, identificar 
alguns dos principais desafios da atual gestão de pessoas e apresentar soluções de 
desenvolvimento de talentos que permitam responder a esses desafios.

Objetivos
Este seminário permitirá aos participantes construir um mapa de desafios da gestão 
de pessoas e conhecer soluções de desenvolvimento de talentos assentes nos mais 
recentes paradigmas do capital humano e tecnologias de informação.

Programa
18h30 > Receção dos participantes

18h45 > Brainstorming interativo sobre os desafios da gestão de pessoas

19h15 > Soluções de gestão de talentos

20h30 > Encerramento

Oradores
José Luís Nunes e Nuno Fernandes, Business Solution Specialists - Human Capital 
Management, SAP Portugal

Moderadora
Isabel Moço. Docente universitária na Universidade Europeia

Investimento*

Sócios APG GRATUITO

Não Sócios 30,00€ + 23% IVA = 36,90€

*Apesar de gratuita para sócios, a inscrição é obrigatória.  

Local de Realização
Hotel Real Palácio
Rua Tomás Ribeiro 115, 
1050-228 Lisboa

Estação de metro: 
Picoas ou 
São Sebastião

Parceria


