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Save the date

15
novembro 2018

51º Encontro Nacional da APG
Lisboa, Centro Cultural de Belém

Faça uma imersão e aprenda
num mundo diferente
Saiba mais aqui

Próximas ações
de formação

iformação APG 2018

22 de maio

das 9h30 às 13h00 (3,5 horas)

Assédio em Contexto de Trabalho
Objetivo Geral:dotar os participantes de conhecimentos que permitam identificar e gerir
situações de assédio no trabalho.

24 de maio

das 9h30 às 17h30 (7 horas)

Como Implementar um Plano de Benefícios Flexíveis
Objetivo Geral: conhecer as tendências de mercado na área dos benefícios flexíveis e
aprender as vantagens e os riscos associados, bem como identificar os passos necessários
no desenho, na implementação e na gestão regular deste tipo de planos.

5 de junho

das 9h30 às 17h30 (7 horas)

Cálculo e Processamento Salarial (Alterações 2018)
Objetivo Geral: dar a conhecer as mais recentes alterações sobre as fórmulas de cálculo
que devem ser utilizadas no apuramento dos bens adquiridos dos trabalhadores em 2018, as
boas práticas do cálculo e processamento salarial baseadas nas mais recentes alterações
legislativas sobre esta temática e executar o cálculo da
Inscreva-se aqui
remuneração/retribuição e dos bens adquiridos.

Curso APG: Como Implementar um Plano
de Benefícios Flexíveis
É já no próximo dia 24 de maio que a APG vai realizar nas instalações da sua Sede Nacional, em
Lisboa, uma ação de formação cujo objetivo é conhecer as tendências do mercado na área dos
benefícios flexíveis e aprender as vantagens e os riscos associados, bem como identificar os
passos necessários no desenho, na implementação e na gestão regular
deste tipo de planos.
Se é verdade que a flexibilidade é já uma realidade no dia a dia
profissional, através de horários flexíveis, trabalho remoto ou carreiras
orientadas a projetos, já no que toca à compensação, a flexibilidade está
ainda a dar os primeiros passos.
Perceber quais as práticas do mercado na introdução da flexibilidade na
compensação, qual o enquadramento face à legislação existente e quais os principais riscos e
learning lessons, são os objetivos deste curso de formação.
info
Os sócios da APG usufruem de condições especiais de inscrição neste curso.

Semana da Responsabilidade Social 2018
Arranca no próximo dia 21 de maio, em Lisboa, mais uma edição da Semana da
Responsabilidade Social, que irá percorrer várias cidades do país, subordinada este ano ao
tema «Sustentabilidade é Competitividade».
A Semana da Responsabilidade Social, uma iniciativa dinamizada pela
Associação Portuguesa de Ética Empresarial e a Global Compact
Network Portugal, tem como objetivos a promoção do debate e a
reflexão em torno da temática da Responsabilidade Social; potenciar o
diálogo multistakeholder; divulgar as iniciativas nacionais e internacionais neste domínio;
sensibilizar as organizações para a necessidade de evidenciar compromissos com os valores da
info
Ética e da Responsabilidade Social numa economia global com desafios acrescidos.

Congresso RH online gratuito
A Stamford Global, empresa europeia organizadora de eventos RH, vai
realizar no próximo dia 29 de maio o CHRO Virtual Summit 2018, um
evento online com a participação, nomeadamente, de Dave Ulrich e de
CHRO’s europeus de empresas como a Nestlé, Volvo, Uber, Bayer ou
Heindrick & Struggles.
A inscrição é gratuita e pode ser efetuada no site do evento.

info

CONARH 2018 é em São Paulo
Considerado como um dos maiores e mais importantes eventos do género no mundo, o
CONARH – Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas é promovido pela maior entidade de
Recursos Humanos do Brasil, a ABRH-Brasil (Associação Brasileira de Recursos Humanos).
Em 2018 realiza-se na cidade de São Paulo de 14 a 16 de agosto.
Este ano, o CONARH traz como tema «Protagonista da Transformação», com
o objetivo de mostrar que todos são responsáveis por serem protagonistas e
influenciar as pessoas de forma positiva para colocar em prática ações que
façam a diferença nas organizações.
Simultaneamente, a EXPO ABRH, feira de negócios, recebe um público qualificado – mais de
info
19.000 pessoas – ávido por conhecer as novidades e tendências da área.

OCDE apresentou Estratégia de Competências
para Portugal
Realizou-se no passado dia 4 de maio no Teatro Thalia, em Lisboa, a sessão de apresentação do
Relatório "Estratégia Nacional de Competências" elaborado pela OCDE.
A substância do relatório foi apresentada por Andreas Schleicher,
diretor de educação da OCDE, e teve comentários de Alison Crabb,
da Comissão Europeia.
Durante a sessão foi distribuído aos participantes o «Guia de Implementação para a Estratégia
de Competências para Portugal», com especial enfoque no fortalecimento do sistema de
educação e formação de adultos. A publicação, de 30 páginas em língua portuguesa, inclui o
info
Sumário Executivo.

Estudo Aon EMEA Health Survey 2018
A consultora Aon divulgou o estudo «Aon EMEA Health Survey 2018», realizado em 900
empresas da Europa (incluindo 70 de Portugal), África e Médio Oriente.
Os resultados indicam que o grande desafio para Portugal é melhorar o engagement dos
colaboradores e que o stress e a saúde mental são as principais
preocupações que afetam a saúde e o bem-estar dos colaboradores
portugueses, com a saúde financeira a figurar em segundo lugar.
Outra das conclusões foi as empresas terem vindo a reconhecer cada vez
mais a importância do seu papel na educação e na melhoraris dos comportamentos
info
associados a estilos de vida menos saudáveis dos seus colaboradores.

Inclusão Digital | abertas candidaturas na Portugal
Inovação Social
No âmbito da «Portugal Inovação Social», abriram a 9 de maio as candidaturas para financiar
projetos inovadores orientados para ganhos de eficiência na prestação de serviços públicos e
na resolução de problemas sociais, nomeadamente na área da Inclusão Digital.
São 5 milhões de euros que ficaram disponíveis para apoiar – através
de Títulos de Impacto Social – a realização de projetos inovadores na
área social que deverão atuar nos setores da Inclusão Digital, Proteção
Social, Emprego, Justiça ou Saúde.
Os projetos são implementados por uma ou mais entidades privadas e financiados por um ou
vários investidores sociais, propondo-se alcançar determinados resultados sociais mensuráveis,
cujos indicadores e métricas devem ser previamente validados pela Entidade Pública
responsável pela política setorial. Se os resultados contratualizados forem alcançados, os
info
investidores sociais são integralmente reembolsados.

Livraria APG
Coaching
Maggie João – uma das mais reputadas coaches nacionais – acaba de
lançar uma nova edição do seu livro “Coaching” sob a chancela da Lua de
Papel.
A obra oferece uma perspetiva geral sobre o coaching, os modelos
existentes, as competências necessárias, os princípios fundamentais e os
aspetos a ter em conta durante as sessões.
Segundo a autora, a riqueza do coaching é proporcional à relação entre coach e coachee
(que deverá ser de profunda confiança e empatia mútuas) e à excelência na aplicação das
várias competências de coaching. Entre estas destacam-se, a escuta ativa, as perguntas
poderosas e a presença.
info

A Equação da Felicidade
A mensagem deste livro é simples: os seres humanos foram desenhados
para serem felizes. E se a vida nos pregar partidas, basta reinicializar o
programa e voltar ao “modo de felicidade”. Em 2001, Mo Gawdat chegou à
conclusão de que era infelicíssimo, apesar de estar casado, ter um super
emprego, e não saber o que fazer com tanto dinheiro.
Engenheiro por formação, decidiu aplicar os seus talentos ao estudo da
felicidade. Leu tudo o que havia para ler. Desenhou um algoritmo que permitisse a todos os
seres humanos alcançar a felicidade. E começou a aplicá-lo em si próprio, com resultados
espantosos.
Até que, 13 anos mas tarde, e já Chief Businness Officer da Google, foi brutalmente
confrontado com o mais duro “teste” à felicidade. O seu filho Ali morreu numa operação de
rotina à apendicite, devido a um erro médico. O autor não apresentou queixa, não levou o
caso a tribunal. Em vez disso, juntamente com a família, decidiu socorrer-se da equação para
sobreviver emocionalmente. E assumiu como missão partilhá-la, através deste livro, com o
maior número de pessoas.
info
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