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O Melhor do
Mundo está nas Pessoas

51º Encontro Nacional da APG

Encontro Nacional 2018
discutiu novos rumos
na Gestão das Pessoas

NOVOS RUMOS NA GESTÃO DAS PESSOAS

Cerca de 200 pessoas acorreram no
passado dia 15 de novembro ao
Centro Cultural de Belém
procurando saber junto das artes e
das ciências o que podemos
aprender e transpor para a nossa
realidade como gestores.

Sala cheia e um enorme sucesso.
Em 2019, voltamos
com o 52º Encontro.
Veja toda a reportagem fotográfica na página do Facebook

Eleições APG 2019-2021:
está aberto o processo eleitoral
Estando a terminar o mandato referente a 2016-2018 encontra-se
aberto, a partir de 29 de novembro 2018, o processo eleitoral para
a eleição dos Órgãos Sociais da nossa associação para o triénio
2019-2021, a decorrer em março de 2019.
As listas de candidatos aos Órgãos Sociais da APG devem, assim, ser enviadas ao
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e dar entrada na sede da Associação até às vinte
e quatro horas do dia 29 de janeiro de 2019, isto é, até 60 dias antes da realização do ato
eleitoral.
info
Saiba mais sobre o processo eleitoral no site da APG.

Grupo de Coaching da APG tem nova imagem
Após uma pausa para reflexão estratégica, o Grupo Português de Coaching da APG regressa
em força com novas ideias e uma nova imagem. Para além do novo logótipo que podem ver
na imagem, que nos leva para o movimento que os processos de Coaching nos despertam, o
GPC tem uma página no site da APG totalmente dedicada à sua atividade, assim
como um email próprio, através do qual podem colocar as vossas ideias e
questões coaching@apg.pt.
O grande foco do GPC é o do reconhecimento da profissão no
nosso país e o de prestigiar o Coaching a nível nacional. Desta
forma, o grupo está aberto a todos os interessados que sejam sócios da APG que
demonstrem interesse no Coaching, e/ou que sejam coaches profissionais.
O grupo reúne-se todas as segundas 3ª feiras de cada mês e atualmente está a trabalhar em
várias atividades interessantes para 2019. Se se quiser juntar, basta enviar um email para
coaching@apg.pt e solicitar fazer parte do GPC. Será muito bem-vindo!
info
Transforme-se no melhor de Si!

Curso APG: A nova NP 4427:2018
– Norma de Qualidade da Gestão das Pessoas
2018 foi o ano de conclusão da revisão da NP 4427:2004 – Norma de Gestão de Recursos
Humanos, a qual foi já publicada pelo IPQ em setembro passado, depois dos trabalhos
desenvolvidos no âmbito da Comissão Técnica 152 "Recursos Humanos", coordenada pala
APG.
O programa deste curso de formação - que se realizará na sede da
APG no próximo dia 13 de dezembro - foi pensado no sentido de
identificar o percurso que se desenvolveu para chegar à nova versão
da norma, que permitirá contextualizar muitos aspetos que depois
surgem na NP, e depois abordar a NP em si mesmo, dentro dos limites
que eventualmente venham a ser impostos pelo IPQ, percebendo o sistema de gestão de
pessoas associado e os processos que foram agora considerados, e a perspetiva de melhoria.
As inscrições já estão abertas existindo valores especiais para os associados da APG.
info
Saiba tudo na página deste curso.

Questionário sobre necessidades de formação 2019
De forma a garantir um maior conhecimento das necessidades de formação dos seus sócios
e do público em geral, a APG tem vindo a aplicar anualmente um “Questionário de
Necessidades de Formação” para posteriormente desenhar uma oferta
formativa de acordo com a procura expressa.
O questionário para 2019 pretende, assim, inserir-se numa estratégia
contínua de recolha de dados que permita equacionar o alargamento da
oferta formativa bem como sustentar metodologias de formação alinhadas
com os princípios da DGERT/DSQA, no âmbito da certificação da APG.
Dê-nos o seu contributo respondendo a este questionário até ao próximo dia 31 de
info
dezembro.

Publicado número 18 da «Revista CRHLP»
Já está disponível uma nova edição da «Revista CRHLP», editada pela Confederação dos
Profissionais de Recursos Humanos de Língua Portuguesa (CRHLP), da qual a APG é membro.
Trata-se do número 18, que tem como destaque o tema deste ano da
«Business Transformation Summit», evento da CEGOC onde o foco esteve
na chamada «economia da experiência».
No editorial, Maria João Ceitil, representante da APG na CRHLP, assinala:
«O que verdadeiramente impacta são as emoções que provocamos nos
outros, e as experiências que vivemos ou proporcionamos com outros…
E tudo o que procuramos, enquanto clientes, fornecedores, trabalhadores
ou parceiros, não é mais do que o sonho de sermos felizes, fazermos
info
outros felizes, contribuir para algo maior».

Já são conhecidos os Best Team Leaders 2018
Foram entregues no passado dia 22 de novembro, no Altis Grand Hotel, em Lisboa, os
prémios da 7ª edição do estudo Best Team Leaders, iniciativa promovida pela Tema Central e
Qmetrics.
Roberto Garcia, diretor de Operações e Expansão da RE/MAX, foi o grande vencedor da
edição deste ano. Nas restantes distinções, António Falé (diretor-geral da RE/MAX) recebeu o
Prémio de “Melhor CEO” e “Melhor Classificado na Dimensão de
Equipa 5 a 9 Colaboradores”, Maria Alexandra Martins (diretora de
Recursos Humanos dos Serviços Partilhados da Universidade do
Porto) arrecadou o Prémio de “Melhor Diretora RH”, Ana Gaspar (chefe
de divisão da Secretária-geral do Ministério das Finanças) foi eleita a “Melhor Classificada na
Dimensão de Equipa 10 a 19 Colaboradores” e Andreia Agostinho (Talent manager da
Olisipo) foi a “Melhor Classificada na Dimensão de Equipa +20 colaboradores”.
Destaque, ainda, para António Raab (diretor-geral & RH da Hilti), distinguido com o Prémio
“Delegação”, Isabel Martins (diretora-geral da Essencia), a quem foi atribuído o Prémio
“Flexibilidade”, e Adelino Cunha (CEO da Solfut), que recebeu o Prémio Kelly Services
info
“Inspiração”.

Anunciados os vencedores dos Prémios RH 2018
O Teatro Politeama, em Lisboa, abriu as suas portas para receber, no passado dia 20 de
novembro, a 13.ª gala dos «Prémios RH», promovida pelo IIRH – Instituto de Informação em
Recursos Humanos.
Entre os vários vencedores, destaque para a categoria Diretor de RH do Ano, cujo prémio foi
entregue a Elsa Carvalho, diretora de recursos humanos da REN e Vice-presidente da APG.
O júri foi composto
por Anabela Correia,
Miguel Varela,
Generosa do
Nascimento, Isabel Viegas, Rui Nascimento Alves, Mário Ceitil, Ricardo Fortes da Costa e Jorge
Gomes, além do Instituto Kaizen.
Os «Prémios RH» pretendem celebrar a excelência no exercício da profissão, reconhecer
talentos individuais e coletivos e premiar resultados obtidos com a implementação das
melhores práticas de recursos humanos.
info

Livraria APG
Ferramentas de Mentoring
Facilitar a aceleração da curva de aprendizagem nas sucessivas etapas da
carreira profissional e a capacidade de chegar mais além no
desenvolvimento pessoal e profissional, através de modelos e ferramentas
de Mentoring pragmáticas e eficazes que favorecem o cruzamento de
know-how, experiência e network de diferentes gerações de profissionais,
é o objetivo deste livro publicado pela Lidel.
Constituído por 30 ferramentas e modelos de Mentoring efetivos e originais,
operacionalizados por João Catalão e Ana Penim em processos de Mentoring, em contextos
nacionais e multinacionais altamente competitivos, este livro adota a estrutura altamente
pragmática dos livros "Ferramentas de Coaching" e "Ferramentas de Team Coaching" dos
mesmos autores.
A obra destina-se a Profissionais de Mentoring e Coaching, Especialistas em Gestão de
Talento, Líderes, Empresários, Psicólogos, mundo académico e a todos os interessados no
desenvolvimento pessoal e de performance.
info
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