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Feliz Ano Novo!

A APG deseja a todos os sócios
e suas famílias um excelente 2018

O Melhor do Mundo está nas Pessoas

Questionário sobre necessidades de formação 2018
A APG alargou até ao próximo dia 15 de janeiro o prazo para os sócios poderem responder ao
“Questionário de Necessidades de Formação”.
O objetivo deste estudo é obtermos um maior conhecimento das
necessidades de formação dos sócios e do público em geral para
posteriormente podermos desenhar uma oferta formativa de acordo com
a procura expressa.
O questionário para 2018 insere-se numa estratégia contínua de recolha
de dados que permita equacionar o alargamento da oferta formativa bem como sustentar
metodologias de formação alinhadas com os princípios da DGERT/DSQA, no âmbito da
certificação da APG.
responda aqui

Curso de formação: aplicação de questionários
aos colaboradores
Realiza-se no próximo dia 30 de janeiro uma ação de formação organizada pela nossa
associação cujo objetivo é identificar as vantagens da utilização dos questionários para a
recolha das opiniões dos colaboradores nas organizações.
A recolha e análise destas opiniões é fundamental para uma avaliação da
situação atual e o planeamento de ações de melhoria assumindo-se assim
como uma ferramenta estratégica ao serviço das organizações, sendo os
departamentos e os profissionais de RH um vetor fundamental para a sua
operacionalização.
Os sócios usufruem de condições especiais de participação neste curso. Mais informações
em breve na página web da APG.

Revista «Pessoal» – novembro/dezembro 2017
O último número de 2017 da revista «Pessoal» deixa-nos algumas questões:“De que forma o
futuro está a afetar, já hoje, o recurso mais valioso das empresas? Como reagem os líderes aos
desafios que este ‘futuro-hoje’ despoleta? Afinal, como vamos continuar a gerir pessoas a partir
daqui?”
Em destaque nesta edição está o estudo Best Team Leaders (BTL), cujos prémios foram
entregues no passado dia 29 de novembro e que premiou os líderes que se distinguiram pela
melhor avaliação dos liderados bem como o 50º Encontro Nacional da
APG, este ano subordinado ao tema “Back to People: A Rutura de
Paradigmas na Gestão das Pessoas”, que se realizou no passado dia 16 de
novembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Continuamos com o painel de debate sobre o livro Victory Through
Organization, de Dave Ulrich, cujo excerto neste número explica a
importância de os profissionais de RH participarem nas discussões de
negócio para conseguirem acrescentar valor comercial às empresas.
Nas reportagens especiais, a nossa revista esteve à conversa com Catarina Oliveira,
coordenadora do Centro Nacional Europass; com Sofia Sousa, CEO do Holmes Place Portugal,
que abordou a aquisição da Virgin Active Ibéria por parte do Holmes Place Europa; e com Paula
Garrido, diretora de Gestão e Suporte ao Talento da Liberty Seguros.
Finalmente, destaque ainda para o diretório para 2018 das empresas que prestam serviços na
área da Saúde no Trabalho e que estão devidamente autorizadas pela Direção-Geral da Saúde,
encartado nesta edição especial.
Não perca esta edição Gold e despeça-se do ano da melhor forma, com a revista «Pessoal».

Clube de Vantagens APG. Adira gratuitamente!
No âmbito do acordo de colaboração com a Inspiring Benefits,
a APG disponibiliza a todos os seus sócios e familiares uma
vasta gama de descontos, só acessível através da nossa
associação.
Trata-se de uma plataforma onde os sócios podem usufruir de
uma grande variedade de benefícios e descontos diferenciados
e categorizados dentro de um portal acessível através do
próprio site da APG.
Viagens, restaurantes, serviços bancários passando por
tecnologia, desporto, saúde, beleza ou tempos livres são algumas das categorias dos serviços
que se podem encontrar no portal do Clube de Vantagens da APG.
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Registe-se hoje mesmo.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey:
intenções de contratação optimistas para 2018
O ManpowerGroup Employment Outlook Survey para o primeiro trimestre de 2018, realizado
com base num inquérito a 627 empregadores portugueses, prevê que a contratação aumente
nos nove setores de atividade considerados no inquérito.
O setor com maior projeção para a criação líquida de emprego é o de
Transportes, Logística e Comunicações, com uma previsão de 30%. O de
Agricultura, Florestas e Pescas prevê também um bom ritmo de
contratação, com uma projeção de 21%, e o de Finanças, Seguros,
Imobiliário e Serviços prevê um ritmo mais lento mas ainda assim
significativo, com uma projeção de 14%.
Os setores Público e de Construção apontam 12% na criação líquida de emprego, e no setor de
Indústria, 11%. Por oposição, o setor com a projeção mais cautelosa é o de Fornecimento de
info
Eletricidade, Gás e Água com uma previsão de apenas 4%.

Fujitsu divulga tendências RH para 2018
A Fujitsu divulgou as previsões tecnológicas para 2018 aplicadas aos Recursos Humanos
assinadas pelos seus especialistas desta área.
Assim, no campo da força de trabalho, o próximo ano será caraterizado por grandes mudanças
no modo como as decisões surgirão através de perspetivas impulsionadas pelos dados.
Vai-se ainda assistir a uma afirmação da automatização, especialmente na sua capacidade de
gerir os colaboradores de forma mais eficaz, com menos tempo para o tradicional caça
talentos mas mais tempo para conversas personalizadas e eficazes com esses talentos.
Com a nova regulamentação sobre a proteção de dados, as equipas de RH vão precisar de
revisitar processos, programas e procedimentos atuais para assegurarem que estão totalmente
em conformidade com o regulamentos.
Segundo a Fujitsu, haverá uma grande mudança na nossa compreensão
das competências digitais que são realmente importantes com uma
procura crescente de candidatos que tenham empatia e agilidade, já
para não falar da aptidão para cocriar e adaptarem-se à mudança.
Finalmente, quanto às questões relacionadas com o assédio, nomeadamente sexual, haverá
uma expetativa crescente de que as empresas consigam assegurar que estas questões são
devidamente abordadas e solucionadas, bem como que criem ambientes em que o assédio
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não seja tolerado de forma alguma.

Nova plataforma online para freelancers e empresas
O Grupo Adecco, em parceria com a Microsoft, anunciou o lançamento internacional da
«YOSS», uma plataforma online especialmente concebida para freelancers e empresas.
O objetivo passa por melhorar e agilizar a relação entre freelancers e empresas oferecendo
uma forma rápida, flexível e segura às empresas de identificarem e entrarem em contacto com
profissionais freelancers que satisfaçam as suas necessidades numa
determinada área de trabalho.
Proporciona ainda uma série de serviços on demand aos freelancers,
onde se incluem benefícios como seguros e aconselhamento,
nomeadamente o legal, para que estes se possam focar no seu
trabalho.
Através de um único portal é possivel oferecer um suporte comercial e administrativo que
comporta novos níveis de segurança e confiança para a chamada gig economy, como a
proteção e a segurança de dados, cedida pela Microsoft.
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