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Profissionais de recursos humanos debatem “gestão por competências”
Escrito por CienciaPT
09-Nov-2011

A primeira sessão acontece amanhã, na Católica Porto
Iniciativa da Escola de Gestão Empresarial composta por um conjunto de
workshops a realizar ao longo do ano

A Escola de Gestão Empresarial (EGE) da Universidade Católica no Porto promove um fórum de
profissionais de recursos humanos designado de “Gestão de Pessoas em Debate”. A iniciativa – composta
por um conjunto de workshops a realizar ao longo do ano lectivo – pretende mobilizar os especialistas da
área para partilhar experiências, questionar práticas e procurar pistas de resolução para possíveis
problemas. O propósito é o de, em todos os casos, promover o bem-estar dos colaboradores e a
eficiências das organizações.
José Nuno Ferreira da Costa, managing partner da Global Consulting e director de Recursos Humanos da
agência interactiva digital Innovagency, é o convidado do primeiro workshop, subordinado ao tema "Gestão
por competências". A sessão decorre amanhã, quinta-feira, 10 de Novembro, entre as 9h30 e as 12h30, no
Edifício Américo Amorim do Campus Foz. Perceber as tendências actuais do sector, comparar com os
pares e fazer benchmarking com identificação de boas práticas são algumas das principais finalidades.

Fórum de profissionais de recursos humanos
O fórum “Gestão de Pessoas em Debate” concretiza-se em encontros de acesso livre, com a duração
aproximada de três horas, incluindo tempo para networking. Um grupo com um máximo de 30 pessoas
aborda um tema específico, sob a orientação de um convidado diferente em cada sessão. É então
estimulado o intercâmbio de conhecimentos e experiências, sendo que no encerramento da sessão o
facilitador devolve aos participantes uma visão panorâmica das perspectivas abordadas.
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