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• Robótica e Inteligência Artificial
• Pessoas e Competências

• Trabalho e Emprego
• Neurociência e Gestão

Inscreva-se já no site da APG

Formação APG: setembro-dezembro 2017
Já se encontra disponível no nosso site, informação completa sobre os cursos de formação
que decorrem durante os próximos meses na sede da associação.
A APG elaborou o seu plano de formação para os últimos meses
de 2017 orientada por uma perspetiva que se pretende
suficientemente abrangente mas igualmente diferenciada, como
sempre tem sido apanágio da nossa associação.
Consulte na página da formação quais as ações agendadas e inscreva-se.
info
Os sócios beneficiam de condições especiais de participação.

iformação

Curso de Formação APG em Gestão da Formação
Realiza-se nos próximos dias 26 e 27 de setembro nas instalações da Sede Nacional da APG
uma ação de formação cujo objetivo geral é dotar os profissionais que estejam ligados à
área da formação com as competências técnicas essenciais para que
possam gerir e desenvolver formação profissional, cumprindo os
requisitos exigidos pela DGERT.
Pretende-se que no final do curso, os participantes estejam aptos a
compreender as especificidades do funcionamento da formação
profissional e a analisar e intervir sobre o ciclo formativo bem como a
estarem sensibilizados para os processos da certificação.
O curso tem a duração de 14 horas e as inscrições poderão ser efetuadas na página da
internet da APG, em www.apg.pt.
info

Revista «Pessoal» - julho/agosto 2017
Na edição de julho/agosto da nossa revista, três temáticas ocupam o cerne do debate:
wellness, trabalho temporário e tecnologias de informação.
Na primeira, analisa-se a evolução do trabalho, o surgimento do conceito “corporate
wellness” ou “bem-estar no trabalho” e a visibilidade que tem vindo a ganhar pelo
impacto positivo que se verifica na produtividade e desenvolvimento, tanto individual
como organizacional.
Na segunda temática, aborda-se o trabalho temporário como
garantia de flexibilidade permitindo aos trabalhadores o
acesso ao emprego e criando oportunidades para, desta
forma, adquirirem experiência ou desenvolverem capacidades
atrativas para os empregadores.
Na secção dedicada às tecnologias de informação,
abordam-se as transformações registadas nesta área e o seu
reflexo nos departamentos de RH que se tentam adaptar na
forma como gerem os colaboradores nas suas organizações.
Destaque ainda para o excerto do livro «Victory Through
Organization», de Dave Ulrich, que descreve as competências
essenciais para os profissionais de RH e que serviu de mote para um painel de debate
sobre a temática com vários DRH’s e CEO’s e para o artigo comemorativo dos 15 anos do
Observatório Nacional de Recursos Humanos.
Realce também para a Carta Portuguesa para a Diversidade, uma iniciativa da Comissão
Europeia que tem por objetivo desenvolver políticas e práticas internas de promoção da
diversidade nas organizações, e para uma reportagem sobre o GEPE – Grupo de
Entreajuda na Procura de Emprego, promovido pelo Instituto Padre António Vieira com o
propósito de tentar ajudar a colmatar a situação do desemprego em Portugal.
Na secção «Pessoas Abroad», as associações de Recursos Humanos da Estónia e da
Turquia escrevem sobre o que está a acontecer nos respetivos países.
Tudo isto e muito mais na sua «Pessoal» de julho/agosto que todos os sócios já receberam.

Melhores Fornecedores RH 2018
Decorrem até ao próximo dia 16 de outubro as inscrições para os 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 sejam sócias coletivas da APG beneficiam de um desconto de 10%
info
nas taxas de inscrição.

Comissão Europeia edita classificação europeia
de competências, profissões e qualificações
A Comissão Europeia lançou a primeira versão completa da
Classificação Europeia de Competências, Profissões e Qualificações
(«ESCO - European Classification of Skills, Competences, Occupations
and Qualifications»), a qual está disponível em 26 línguas, incluindo a
portuguesa.
A ESCO é a taxonomia multilingue das qualificações, competências e
profissões europeias e está integrada na estratégia Europa 2020,
facilitando o diálogo entre o mercado de trabalho e o setor de
educação/formação e fornecendo uma linguagem comum que
poderá ajudar a superar os desequilíbrios do mercado de trabalho e a
aumentar a mobilidade ocupacional e geográfica na UE.

info

Business Transformation Summit 2017
Inteligência artificial, machine learning, interação entre humanos e máquinas, realidade
aumentada, tecnologias exponenciais e inovação na aprendizagem, são temas que vão estar
em destaque no «Business Transformation Summit».
A CEGOC organiza a segunda edição deste evento que acontece já
no dia 17 de outubro, no Centro de Congressos Lagoas Park o qual
está organizado em dois formatos: Conferência Internacional,
durante a parte da manhã, onde irão marcar presença 3 oradores
internacionais, e Transformation Labs, que decorrem à tarde e que
permitem aos participantes um nível de imersão mais profundo.
info
Mais informações em https://www.btsummit-cegos.com/pt/.

Congresso Europeu RH realiza-se em Paris
O 28º Congresso Europeu da EAPM – European Association for People Management,
realiza-se no dia 27 de outubro em Paris organizado pela ANDRH, a associação francesa de
recursos humanos. O tema do evento é «European HR New
Landscapes».
O congresso realiza-se num momento crítico para a história
da UE com acontecimentos como o Brexit, a nova cooperação
franco-alemã, a «Declaração de Roma» que reafirma uma
Europa social, os desafios da digitalização e da robotização, o
lançamento do pilar europeu dos direitos sociais, a revisão da diretiva sobre os
trabalhadores destacados, etc.
Todas estas transformações terão um grande impacto no campo dos recursos humanos e
serão debatidas neste congresso.
A inscrição é gratuita para os sócios da APG desde que desempenhem uma função na área
dos RH e se encontrem no ativo.
info
Para efetuar a sua inscrição e saber mais sobre o evento consulte a página web.
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