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Disponível plano de formação APG 2019
Já se encontra disponível o plano de formação da APG para o 1º semestre do corrente ano o
qual foi delineado tendo sempre em conta os dois princípios que a associação tem vindo a
considerar fundamentais na sua atividade formativa:
inovação e continuidade.
O plano foi ainda desenhado tendo por base o resultado das
respostas ao questionário de necessidades de formação
respondido por sócios e não sócios.
Relembramos que os membros da APG, sejam eles
individuais ou coletivos, beneficiam de condições especiais
de inscrição.
No nossa página da internet encontra-se informação completa sobre as ações de formação.
info
Inscreva-se.

Quotas 2019
Já se encontra a pagamento a quotização referente a 2019 a qual deverá ser regularizada
com a brevidade possível.
O valor das quotas não sofreu qualquer alteração relativamente a 2018 mantendo-se os
30,00€ anuais para os sócios aderentes (estudantes) e desempregados e os 70,00€ para os
sócios efetivos (profissionais).
Os sócios que liquidam as quotas através do sistema de débito direto ou
transferência automática não têm que se preocupar pois o valor da quota
ser-lhes-á debitado automaticamente na sua conta bancária, caso contrário
terão de efetuar o pagamento por transferência bancária ou cheque.
Também os sócios coletivos já receberam a fatura respetiva com o valor da quota
correspondente ao seu escalão.

Próximas ações
de formação
12 de fevereiro

iformação APG 2019
das 9h30 às 17h30 (7 horas)

Recrutar através do Linkedin – Nível 2 (Recruiter)
Objetivo Geral: Aumentar a capacidade de recrutamento e seleção de candidatos e
dominar as técnicas mais avançadas de utilização do Linkedin, aumentando a taxa de
captação e identificação de profissionais e melhorando, desta forma, a qualidade dos
candidatos pré-selecionados à escala global.
Inscreva-se aqui

20 de fevereiro

das 9h30 às 17h30 (7 horas)

Noções Fundamentais de Gestão RH para não Especialistas
Objetivo Geral: Identificar e descrever os principais processos de Gestão de Recursos
Humanos.
Inscreva-se aqui

27 de fevereiro

das 9h30 às 17h30 (7 horas)

Protocolo e Imagem Empresarial
Objetivo Geral: Proporcionar aos participantes conhecimentos sobre protocolo e imagem
pessoal e empresarial, suas aplicações e interações com os
Inscreva-se aqui
outros protocolos e culturas.

"#Humanize” é o tema do CONARH 2019
Em 2019, o CONARH (Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas), um dos maiores eventos
do género no mundo, completa 45 edições. Promovido pela ABRH-Brasil, acontecerá entre
13 e 15 de agosto, no São Paulo Expo, com o tema “#Humanize”, e trará mais conteúdos e
fóruns exclusivos, palestras magnas, experiências, arte, cultura e emoção.
“Rodeada pelas tecnologias do nosso dia-a-dia, como inteligência artificial,
carros autónomos, realidade virtual, impressoras 3D, drones, internet das
coisas, entre outras, será mais competitiva e reterá mais talentos a empresa
que valorizar o que é essencial no profissional, os seus sentimentos. Temos de humanizar as
nossas organizações e relações”, destaca Sandra Gioffi, diretora do CONARH.
info

Estudo Ética no Trabalho 2018
Os portugueses têm melhor opinião sobre as empresas onde trabalham em matéria de ética,
quando comparados com trabalhadores de outros sete países europeus, mas
paradoxalmente são dos que mais se queixam de sentir pressão, são dos que mais admitem
terem presenciado casos duvidosos e são os que menos actuam quando assistem a
comportamentos censuráveis.
Em linhas gerais, estas são as conclusões do estudo «A Ética no Trabalho», um
levantamento europeu conduzido pelo Institute of Business Ethics (Reino
Unido) e que pela primeira vez inclui as percepções dos trabalhadores
portugueses.
A vertente nacional do estudo foi assumida pela Universidade Católica, através da escola de
negócios do Porto, segundo o qual 85% dos inquiridos afirmam que a honestidade é
praticada sempre ou muito frequentemente dentro da organização em que trabalham,
info
ficando acima da média europeia (78%) e apenas atrás da Irlanda (88%).

Livraria APG
Gestão do Talento em Organizações da Península Ibérica
No sentido de ajudar a preparar os novos desafios da gestão de talento,
este livro da Editora RH conjuga um enquadramento reflexivo do ciclo de
gestão de talento com testemunhos de 15 empresas ligadas à indústria e
consultoria, assim como organizações de economia social com atuação no
domínio da ação social, saúde e bem-estar. Privilegia uma abordagem atual
sobre o contexto organizacional ibérico, valorizando um conteúdo abrangente − atração,
retenção e desenvolvimento do talento através de uma gestão integrada de práticas de
gestão e desenvolvimento de pessoas, alinhada com a cultura organizacional e
competitividade do negócio.
A pluralidade de perspetivas e os diferentes desafios que caraterizam a gestão de talento
enriquecem o debate que pretende ser inspirador dos que agora estão a iniciar a exploração
do tema enquanto domínio de investigação ou de intervenção ou somente daqueles que
procuram aperfeiçoar as suas estratégias de atuação.
info

Binómio Tecnologia & Sustentabilidade – 7 Lições de
Colaboração, Inovação e Liderança em Portugal e na Europa
Este livro editado pela Tema Central apresenta uma abordagem inovadora
à dinâmica entre a tecnologia e a sustentabilidade, bem como o seu
impacto no mundo atual. De aviões e satélites espaciais cada vez mais
sustentáveis, até à utilização de drones e inteligência artificial para
combater a crise dos oceanos. Da máquina que visa recriar os primeiros instantes do
Universo e entender a explosão do Big Bang, até à produção de energia na Terra através do
mesmo processo do Sol. Da indústria 4.0 até à revolução digital na agricultura.
Através da referência a famosos provérbios portugueses como “Nem tudo o que vem à rede
é peixe” ou “O saber não ocupa espaço”, os autores aprofundam sete lições de colaboração,
inovação e liderança derivadas de projetos e testemunhos reais ligados aos quatro
elementos da natureza.
Este binómio foca-se no ser humano enquanto centro de produção de conhecimento e nas
competências necessárias para se viver e sobreviver ao longo do século XXI, com drivers
cada vez mais tecnológicos e sustentáveis.
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