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PAINÉIS

Arte e Ciência: Paixão e Inovação
O que podemos aprender com artistas e com cientistas? Como transpor para as nossas
carreiras e empresas a paixão e a inovação com que todos os dias milhares de pessoas em
Portugal pintam, escrevem, ensaiam e criam o futuro? Quem seria um melhor líder –
Picasso ou Newton?

Desporto: Treino e Persistência
Neste painel irão ser partilhadas experiências com convidados ligados ao desporto e à
gestão, refletindo sobre as práticas adotadas no desporto que se podem transportar para a
realidade empresarial e vice-versa. Como desafiar os participantes a repensar alguns dos
modelos que têm atualmente na sua gestão.

Culinária:

Agilidade e Diferenciação

Os participantes serão convidados para uma viagem ao mundo da culinária onde se
procura descobrir o que há de comum com o mundo organizacional. Para a mesa traremos
um Chef e gestores para cozinhar uma conversa inspiradora sobre aquilo que faz a
diferença nos diferentes contextos.

Humanidade: Solidariedade e Inclusão
A inclusão e a diversidade têm um impacto direto na nossa capacidade de crescer e ter
sucesso. A criação de uma força de trabalho diversificada e solidária, que aproveite o que
de melhor cada indivíduo tem para oferecer, será a chave para sustentar a nossa vantagem
competitiva, hoje e no futuro.

Música: Sintonia e Objetivos Comuns
Esta sessão é conduzida e apresentada por músicos de Jazz que, após uma breve
introdução, nos levarão, partindo dos princípios da música enquanto linguagem universal,
a revisitar alguns princípios da liderança e gestão de pessoas.
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Próximas ações
de formação
8 de novembro

iformação APG 2018
das 9h30 às 17h30 (7 horas)

Como Construir um Sistema de Remunerações e
Recompensas Eficaz
Objetivo Geral: dotar os participantes de técnicas e métodos necessários a um adequado
processo de gestão de recompensas e benefícios.

22 e 23 de novembro

das 9h30 às 17h30 (14 horas)

Planeamento Estratégico de Recursos Humanos
(“Strategic Workforce Planning”)
Objetivo Geral: proporcionar a gestores e profissionais com responsabilidades nas
decisões de aquisição de recursos humanos, o domínio de um conjunto de conhecimentos
sobre modelos e práticas de gestão que lhes permitirão desenhar e implementar
sistemas eficazes de planeamento da força de trabalho
Inscreva-se aqui
nas suas organizações.

Seminário: Satisfação dos Colaboradores e
o Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados
O Observatório Nacional de Recursos Humanos (ONRH) vai realizar no dia 23 de outubro
(18h00-20h00), na Universidade Europeia, em Lisboa, um debate sobre o RGPD e as suas
implicações para a Gestão de Recursos Humanos, analisando-se
com
especial detalhe os processos de aplicação de
c
questionários
nas organizações.
q
Durante a sessão serão ainda apresentados os resultados do
barómetro ONRH da satisfação dos colaboradores.
No final haverá um espaço de debate sobre estes temas, aberto a todos os participantes.
A inscrição, embora gratuita, é obrigatória devendo ser enviada para global@apg.pt com
indicação do nome do participante, endereço eletrónico, função e organização onde
info
desempenha atividade profissional.

Business Transformation Summit 2018
A 3ª edição da Business Transformation Summit, organizada pela CEGOC contou com mais
de 400 participantes em sala e outras centenas de participantes via live streaming
provenientes de vários países onde o Grupo CEGOS está presente.
Martin Lindstrom focou a importância dos Small Data para que as organizações conheçam
melhor os consumidores e antecipem assim tendências mais humanas e costumizadas.
Jeanne Meister, fundadora da Future Workplace,
sublinhou que a Inteligência Artificial não vai
roubar postos de trabalho, vai sim ajudar-nos a
trabalhar de forma mais inteligente. Chris
McChesney, coautor do livro “As 4 Disciplinas da
Execução”, mostrou como podem as empresas
alcançar melhores resultados através de uma
melhor execução das suas estratégias.
Entretanto, a CEGOC já anunciou o tema do próximo Business Transformation Summit que
irá centrar-se na Aceleração, tendo em conta que “um dos grandes desafios das empresas na
era digital, sejam start-ups ou organizações criadas no século passado, é a sua capacidade de
entregar soluções custom-centered, baseadas em experiências únicas e competitivas, mas
simultaneamente capazes de acompanhar o ritmo das novas tecnologias”.

Portugal ocupa 24º lugar no Índice
de Progresso Social
Segundo a mais recente edição do Índice de Progresso Social, que mede “a capacidade de
uma sociedade satisfazer as necessidades básicas dos seus cidadãos”, Portugal situa-se em
24º lugar em 146 países. Noruega, Islândia e Suíça lideram este ranking enquanto a
República Centro Africana, o Chade e o Afeganistão são as nações que apresentam os
valores mais baixos.
Através de três grandes categorias – necessidades
básicas humanas, promoção de bem-estar, e
oportunidades – o Índice de Progresso Social analisa a
qualidade de vida dos cidadãos de 146 países
dividindo-os em seis escalões.
Trata-se de um estudo anual levado a cabo desde 2014 sob iniciativa de académicos como
Michael Porter ou Nicolas Stern que tem como objetivo promover a mudança e procurar
info
estratégias que melhorem a vida dos cidadãos a nível mundial.

Livraria APG
Gargalhadorismo – Empreendedorismo com Humor
Riso e empreendedorismo são receitas para o sucesso? Esta e outras
perguntas são respondidas pela empreendedora, palestrante e atriz
Abbadhia Vieira, que lançou recentemente o seu primeiro livro,
«Gargalhadorismo – Empreendedorismo com Humor», editado em
Portugal pela Tema Central.
Segundo a autora, “gargalhadorismo é um conceito que utiliza técnicas
para melhoria de performance para o empreendedor e para o intraempreendedor. É uma
forma de empreender. Não se trata do riso à toa, mas sim do conjunto de hábitos que
conduzem à alta performance”.
A autora crê que o humor é uma peça fundamental na concorrência atual e, para tal, utiliza
elementos do cinema e do teatro para a melhoria da performance profissional e dos
ambientes corporativos.
info

How Fast Can We Go? – O papel do líder na transformação
digital
Este livro tem por base o projeto «Leaders in Cars» o qual pretende levar
líderes para fora do seu contexto profissional desenvolvendo-se uma
conversa sobre liderança onde são partilhadas experiências pessoais,
profissionais, visões do mundo, medos e angústias.
Todos sabem que estão a ser conduzidos e conduzem um carro para
falarem sobre liderança, para partilharem os seus conhecimentos e as suas ideias. A metáfora
de conduzir e ser conduzido diz-nos muito sobre liderança. Afinal, não será exatamente isso?
Conduzir. Será que os líderes se sentem bem quando são conduzidos ou preferem estar
sempre ao volante?
São 8 as entrevistas que fazem parte integrante deste livro que teve apresentação na
última Leadership Summit Portugal, que se realizou no Casino Estoril, no passado mês de
info
setembro.
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