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APG distinguida pelo Millennium bcp
Happiness Works distinguiu empresas felizes 2017
O projeto «Happiness Works», coordenado em Portugal pela empresa Lukap com o apoio da
revista “Exame”, da Winning, da Universidade Atlântica e da APG, distinguiu no passado dia 23
de maio as 10 empresas mais felizes em Portugal. São elas: Hilti (1º lugar),
PHC Software (2º lugar), Omega Pharma (3º lugar), Grupo Your (4º lugar),
Solfut (5º lugar), Real Vida Seguros (6º lugar), Mendes Gonçalves (7º lugar),
F. Fonseca (8º lugar), Nova óptica de Loures (9º lugar) e Selmatron
(10º lugar).
O «Happiness Works» pretende verificar o nível de felicidade organizacional
em Portugal e tem como base um projeto de investigação realizado por universidades
portuguesas e espanholas que teve início em 2011 com o objetivo de identificar os
info
fatores, na organização e função, que fazem os profissionais ser felizes.
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ROI da Formação. Contributo para o Negócio e o
Valor Económico da Ação de Formação
Objetivo Geral: entender a importância da avaliação de iniciativas ou programas de
formação e qual o valor acrescentado que trazem para
Inscreva-se aqui
as organizações.

Melhores Fornecedores RH 2018
Continuam a decorrer as inscrições para a edição 2018 dos Melhores Fornecedores de
Recursos Humanos, uma iniciativa da APG em parceria com as empresas Minímos Quadrados
e Qmetrics.
Podem participar neste estudo todas as empresas que sejam fornecedoras de produtos e serviços
para recursos humanos nas organizações, enquadráveis nos nove escalões e categorias.
Para além da distinção por categoria serão também distinguidos os três
“Melhores Fornecedores RH 2018”, dentro de cada escalão (Fornecedores
RH de Grande Dimensão e Fornecedores RH de Pequena e Média
Dimensão).
Aos candidatos que integrem a listagem final dos “Melhores Fornecedores
RH” será permitida a utilização do logo da iniciativa durante o ano
respetivo.
As empresas de RH que se inscrevam até dia 28 de julho usufruem de um significativo
desconto o qual pode ser acumulado com outro desconto se a empresa for sócia coletiva da
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APG ou da APESPE-RH.

Colabore no questionário que pretende fazer o mapeamento
da função RH e dos seus profissionais.
responda aqui

APDSI debate o futuro da educação
A APDSI - Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, vai
realizar no próximo dia 23 de junho, em Lisboa, um workshop intitulado "O Futuro da
Educação: Teaching is dead? Long live Learning!" coordenado por Minjuan Wang, professora
de Learning Design e Tecnologia na School of Journalism and Media Studies, especializada
nos aspetos socioculturais da educação online.
Com este workshop, numa fase de transição entre a sociedade industrial
e a sociedade da informação, pretende-se questionar até que ponto o
atual sistema educativo está adequado às reais necessidades dos alunos
que, dispondo de um arsenal de conhecimentos e de instrumentos de
aprendizagem cada vez mais vasto e ubíquos, continuam a precisar de
um sistema de ensino/aprendizagem capaz de enfrentar o futuro e o mundo que os rodeia.
A inscrição no evento é gratuita mas obrigatória e deve ser efetuada no
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site da APDSI.

Montepio Geral cria programa de trainees
para recrutar jovens
A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) está a recrutar recém-licenciados para diferentes
áreas do banco.
Trata-se de um programa de trainees que tem por objetivo encontrar jovens talentos
curiosos e assertivos a quem é oferecida a possibilidade de integrarem a instituição no final
do estágio de 12 meses.
Os trainees irão integrar diferentes áreas do banco: do Marketing a
Compliance, passando pela Assessoria Jurídica, Finanças e
Contabilidade, Risco, Contencioso, Sistemas de Informação, Serviços e
Operações, Comercial ou Recursos Humanos. Para que fiquem a
conhecer bem o banco e as suas diferentes áreas de negócios, os jovens terão ainda a
oportunidade de participar num ou mais projetos transversais à organização, que
respondem a desafios identificados pela CEMG e que, na reta final, serão apresentados ao
Conselho de Administração Executivo.
O processo de candidatura termina a 18 de junho e deve ser efetuado em
info
www.trainees.montepio.pt.

COTEC e IAPMEI disponibilizam plataforma
que avalia inovação das empresas
A COTEC Portugal, em parceria com o IAPMEI, acaba de
disponibilizar online uma plataforma gratuita que permite avaliar o
desempenho de inovação das empresas.
Trata-se do sistema Innovation Scoring® cuja primeira versão foi
desenvolvida em 2007, sendo utilizada sistematicamente por cerca
de 700 empresas em Portugal. Quase uma década depois, foi feito
um estudo de avaliação do primeiro modelo deste sistema, dando origem a uma nova
versão, o Innovation Scoring® 2.0.
Esta plataforma assenta em cinco dimensões de análise principais - Estratégia, Organização,
Processos de ID, Potenciadores e Impacto -, que se dividem em 14 subdimensões, sobre as
quais são colocadas um total de 30 questões.
Com base nas respostas dadas, o sistema atribui uma pontuação relativa ao grau de
inovação da empresa e disponibiliza um relatório que elenca um conjunto de ações que
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podem vir a melhorar a performance da empresa.

ManpowerGroup divulga «Employment
Outlook Survey»
O estudo do ManpowerGroup, realizado com base num inquérito a 625 empregadores em
Portugal, revela que as empresas manifestam intenções otimistas de contratação para o
terceiro trimestre de 2017, com especial destaque para os setores
ligados ao Turismo (setor da Restauração e Hotelaria), que fazem uma
projeção para a criação líquida de emprego de 29%, seguidos pelas
empresas dos setores das Finanças, Seguros, Imobiliário e Serviços,
também com uma projeção bastante favorável, na ordem dos 23%.
Em comparação com o trimestre anterior, as previsões de contratação melhoram em seis dos
nove setores identificados. Contudo, as previsões decrescem em três setores, incluindo o de
Agricultura, Florestas e Pescas.
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Livro «Portugal Agora: Estratégia e Ação»
No próximo dia 21, pelas 19 horas, a Plataforma Portugal Agora vai apresentar no Hotel Vila
Galé Ópera, em Lisboa, o livro «Portugal Agora: Estratégia e Ação», editado pela Caminho das
Palavras.
A plataforma defende, desde o seu lançamento, uma visão estratégica
assente em três pilares: um Portugal atrativo, um Portugal do
conhecimento e um Portugal empreendedor.
Depois de cerca de três anos de atividade, propôs-se conceber este livro
com contributos de personalidades reputadas, correspondentes a cada
um dos eixos do projeto. Pretende-se com esta iniciativa consolidar
consensos e facilitar a passagem da estratégia à ação, gerando propostas concretas para
políticas públicas ou iniciativas da sociedade civil.
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Business TransformationSummit 2017
Na 2ª edição do Business TransformationSummit, a CEGOC traz a
Portugal 3 oradores internacionais para debater temas do futuro
que impactam o mundo do trabalho e dos negócios, fruto das
profundas alterações tecnológicas.
Este evento acontece no próximo dia 17 de outubro, no Centro
de Congressos Lagoas Park, e é composto por uma Conferência
Internacional, que decorre durante a manhã, e cinco
Transformation Labs (workshops), que acontecem em simultâneo
durante a parte da tarde.
Um evento transformador que conta com os seguintes oradores: Gerd Leonhard, Manuela
Veloso, Laura Overton, Luís Martins, Alberto Rendo.
Mediante um acordo firmado com a Cegoc, os sócios da APG usufruem de 10% de desconto
info
na inscrição.
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