Foram divulgados os Melhores Gestores de Pessoas 2012
Ricardo Figueiredo é o Melhor Gestor de Pessoas 2012

Lisboa, 13 de dezembro de 2012 – A cerimónia de atribuição dos prémios Melhores
Gestores de Pessoas 2012 realizou-se ontem, dia 12 de dezembro, nas instalações do
Centro Cultura de Belém, em Lisboa. Ricardo Figueiredo, Diretor de Produção na
empresa Gelpeixe - Alimentos Congelados, recebeu a distinção de Melhor Gestor de
Pessoas 2012 das mãos de Afonso Carvalho (Diretor-geral da Kelly Services). Em
segundo lugar surge José Manuel Carvalho, Diretor Administrativo e Financeiro na SRS
Advogados; seguido de Filipa Esteves, Diretora de Recursos Humanos &
Desenvolvimento na empresa Páginas Amarelas; Pedro Ramos, Diretor de Gestão de
Pessoas e Capital Humano na Companhia CARRIS de Ferro de Lisboa; e Vítor Silva,
Diretor Regional de Recursos Humanos no Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa e Porto. São
estes os 5 Melhores Gestores de Pessoas 2012, uma iniciativa pioneira da Tema
Central e da Qmetrics que tem por objetivo principal identificar, entre um conjunto de
candidatos, os melhores gestores de pessoas em Portugal.
O ranking “Melhores Gestores de Pessoas” conta com o apoio institucional da APGAssociação Portuguesa de Gestão das Pessoas e com o apoio na divulgação da tvi24
através do programa Marca Pessoal, revista Pessoal, site www.rhonline.pt e site
www.rhtv.com.
Margarida Pinto Correia, Tomaz Morais, Jorge Vaz Carvalho e Nuno Artur Silva foram
os oradores principais da cerimónia de atribuição dos prémios Melhores Gestores de
Pessoas 2012. O evento, apresentado por Catarina Guerra Barosa, teve início com a
intervenção de Filipe Vaz, Diretor-geral da Tema Central.
Filipe Vaz refere: “estamos muito satisfeitos por termos alcançado os principais
objetivos nesta primeira edição, obter uma elevada participação e encontrar os
melhores gestores de pessoas nas funções mais variadas e até improváveis. Vamos
avançar para o ranking Melhores Gestores de Pessoas 2013 com a certeza de termos
dado início a um estudo que está focado no mais importante: as pessoas”.
Susana Justo, Diretora-geral da Qmetrics, empresa que assume a responsabilidade
técnica do ranking, salienta que “esta primeira iniciativa do estudo MGP foi um
sucesso. O sucesso é visível não só pelo elevado número de candidatos, considerando
que estamos a falar do primeiro ano do estudo, mas também pela elevada participação

de todos os que foram convidados a dar a sua opinião sobre o seu gestor. Verificamos
que para 70% dos candidatos toda a equipa colaborou, respondendo ao questionário”.
A empresa de Recursos Humanos Kelly Services Portugal é Main Sponsor dos
“Melhores Gestores de Pessoas 2012”. Afonso Carvalho, Diretor-geral, refere: “Foi um
evento fantástico. Desde os oradores que nos proporcionaram momentos de reflexão
e de inspiração, até à subida ao palco dos 20 Melhores Gestores de Pessoas. Foi
igualmente recompensador para a Kelly Services ver uma sala cheia de Gestores de
Pessoas, Gestores esses que exercem funções distintas dentro das suas organizações e
que pela primeira vez são premiados pela diferença que fazem no dia-a-dia. O nosso
especial reconhecimento aos 20 Melhores e claro, ao Ricardo Figueiredo e à Gelpeixe”.
A Profiforma é Sponsor dos “Melhores Gestores de Pessoas 2012”. Ricardo Lopes,
Diretor de Marketing, refere: “Foi com muito gosto que a Profiforma, enquanto
entidade formadora e preocupada com a valorização dos Recursos Humanos, se
associou à iniciativa ‘Melhores Gestores de Pessoas’, que premiou aqueles que se
destacaram à frente das suas empresas ou instituições. Esperamos que os prémios
tenham sido um incentivo para continuarem a trabalhar tão bem ou melhor do que até
aqui e que os quatro oradores da tarde tenham sido uma inspiração para atingir
patamares mais altos de desempenho. Parabéns aos premiados!”

Para além da divulgação dos 5 grandes vencedores, foram ainda distinguidos os
vencedores de quatro diferentes categorias: Setor Público; Dimensão de Equipa 5 a 9
colaboradores; Dimensão de Equipa 10 a 19 colaboradores; e Dimensão de Equipa +20
colaboradores. Também foram anunciados, por ordem alfabética, os 20 gestores de
pessoas que obtiveram uma avaliação suficientemente elevada para integrarem o
ranking.

