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Melhores Fornecedores RH 2019 abriram inscrições
Já estão abertas as candidaturas para a iniciativa promovida pela APG, em parceria com as
empresas Qmetrics e Minímos Quadrados, que visa eleger os Melhores Fornecedores de
Recursos Humanos com base num estudo de opinião efetuado junto de organizações
clientes de produtos e serviços para RH.
As candidaturas encontram-se abertas até 31 de outubro, decorrendo até
31 de julho o período de early registration, com um desconto de 17,5%
beneficiando ainda os associados coletivos da APG e da APESPE-RH de
um desconto adicional de 10% nas taxas de inscrição.
O estudo decorrerá entre novembro de 2018 e janeiro de 2019
decorrendo a cerimónia de reconhecimento público e de entrega de
troféus em fevereiro de 2019.
Informações adicionais sobre esta iniciativa, incluindo o regulamento, a calendarização e os
info
vencedores das edições anteriores estão disponíveis em www.melhoresfornecedores.org.

APG vai renumerar sócios
Pela 1ª vez na sua história de 55 anos, a APG vai proceder a uma
renumeração dos seus associados em janeiro do próximo ano.
Assim, se até ao momento ainda não procedeu ao pagamento da
quota do corrente ano, fuja ao constrangimento de “perder” o seu
número de sócio quando efetuarmos essa renumeração.
Se, pelo contrário, já tem a situação regularizada, receberá a partir de
janeiro um novo número bem como um novo cartão.
Em qualquer dos casos, se pretender maior comodidade, pense mesmo
em autorizar o débito direto das suas quotas cujo impresso poderá
solicitar junto dos nossos serviços.
Juntos, estamos a fortalecer a nossa associação!

Best Team Leaders 2018: inscrições abertas
Já estão a decorrer as inscrições para a 7.ª edição do estudo Best Team Leaders. Os líderes
podem inscrever-se para serem avaliados pelas equipas com quem trabalham e vir a integrar
o ranking nacional “Best Team Leaders 2018”.
Este estudo avalia os melhores gestores de equipa,
nomeadamente as competências e características de
personalidade dos líderes, dando oportunidade aos liderados
de se pronunciarem, respondendo a um questionário online ou
em papel.
Os resultados são divulgados anual e publicamente numa cerimónia onde só os que
atingem uma classificação mínima de 70% são distinguidos. Todos os candidatos,
independentemente da sua classificação, recebem um relatório com a sua avaliação e com
propostas de melhoria para os aspetos com classificações mais baixas.
As inscrições para a edição de 2018 decorrem até 31 de julho, usufruindo os sócios da APG
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de 20% de desconto sobre a taxa de inscrição.

Prémios RH 2018 recebem candidaturas
Os Prémios RH reúnem uma vez por ano a comunidade dos recursos humanos de Portugal
para celebrar a excelência no exercício da sua profissão, reconhecer talentos individuais e
coletivos e ainda premiar destacados resultados obtidos pela implementação das melhores
práticas de recursos humanos.
Os profissionais que gerem pessoas e as suas equipas podem
candidatar-se gratuitamente, individualmente ou de forma
conjunta, ou ainda, propor a candidatura de qualquer pessoa ou
organização que tenha tido um desempenho relevante durante o último ano.
Os prémios serão entregues em 2 categorias - Pessoas & Empresas - podendo as
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candidaturas ser apresentadas até dia 3 de setembro.

Nova edição da B2Run: a corrida das empresas
A B2Run, o maior circuito de corridas corporate do mundo, volta a Portugal pelo terceiro ano
consecutivo. A prova realiza-se a 27 de setembro e terá lugar no Centro Desportivo Nacional
do Jamor, em Oeiras.
O evento, destinado a empresas, pretende promover a
atividade física, saúde e bem-estar no ambiente corporativo, ao
aliar uma corrida ou caminhada de 6 Km a um ambiente de
networking e convívio, com animação e música no local.
Mais do que uma corrida, a B2Run apresenta-se como uma proposta às empresas para uma
mudança de mentalidades, ao ser uma iniciativa de team building e de fortalecimento do
espírito de equipa, que tem reflexo na motivação e envolvimento dos colaboradores.
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CEDEFOP lança concurso fotográfico
O #CedefopPhotoAward é um concurso organizado pelo CEDEFOP, o Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Formação Profissional, que visa promover a excelência em matéria de
ensino e formação profissionais.
O concurso está reservado exclusivamente a equipas de
formandos em ensino e formação profissionais (formação
inicial ou formação profissional contínua ao longo da vida)
devendo ser criada uma história fotográfica original composta
por três a cinco fotografias e um texto de acompanhamento
com até 100 palavras. Não serão aceites participações
individuais.
As três histórias fotográficas vencedoras e a segunda classificada selecionada serão expostas
no festival internacional de cinema de Salónica (em novembro de 2018) e durante a Semana
Europeia de Competências Profissionais que se realizará em Viena, de 5 a 9 de novembro.
O prazo para entrega de trabalhos termina no próximo dia 15 de julho.
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Acertar o Rumo procura 200 talentos
A Universidade de Coimbra e a empresa iTGROW, em parceria com o IEFP, lançaram a sexta
edição do programa de reconversão profissional que se dirige a quem queira desenvolver
competências nas áreas das Tecnologias de Informação nomeadamente a licenciados nas
áreas de Engenharia, Física e Matemática, mas também são elegíveis
áreas como Arquitetura, Jornalismo ou Direito.
As fases de inscrições para o programa de 22 meses serão divididas
em duas fases, sendo a primeira até dia 17 de Julho, e a segunda de
1 de agosto a 11 de setembro.
Os candidatos deverão possuir superior, boas capacidades de raciocínio lógico, preparação
matemática e motivação para as TI, assim como boas capacidades de comunicação e
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trabalho de equipa.

Livraria APG
Porque falham os líderes
Por que falham os líderes? Porque na liderança, ao contrário da mulher de
César, ao líder não basta parecê-lo, é preciso sê-lo, isto é, aquilo que
aparenta pode não ser, e a probabilidade de a teoria ser traída pela prática
não é nula.
A conjunção da investigação científica com a experiência profissional
sustenta o trabalho apresentado, agora editado pela Escolar Editora. O livro
é desprovido de receitas mágicas e poções milagrosas, analisando o processo de liderança,
na sua essência,como uma variável dependente na arte de ser seguido.
Paulo Lourenço Afonso, o autor, é oficial da Marinha Portuguesa e Mestre em
Comportamento Organizacional pelo ISPA, tendo publicado até ao momento duas obras:
“Liderança: elementos-chave do processo” e “Dilemas da Liderança”.
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