Comunicado de Imprensa
Conheça os Melhores Gestores de Pessoas 2013

Os resultados do estudo Melhores Gestores de Pessoas 2013 serão
divulgados no dia 30 de outubro.

Lisboa, 22 de outubro de 2013 – A cerimónia de entrega dos prémios do
estudo “Melhores Gestores de Pessoas 2013” está agendada para o dia 30 de
outubro, no hotel EPIC SANA, em Lisboa.
O evento, que terá como momento mais marcante o anúncio e
reconhecimento daqueles que em 2013 se destacaram como “Melhores
Gestores de Pessoas”, começará às 16h30 com um cocktail de boas vindas a
todos os participantes e convidados, seguindo-se as intervenções dos
oradores convidados, a apresentação da iniciativa e a entrega de prémios. A
cerimónia encerrará com uma atuação musical a cargo da Banda de Empresa
“One Night Band”, da Sociedade de Advogados Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira.
Nadim Habib, CEO da Formação de Executivos da NOVA School of Business
& Economics, falará sobre “O talento como acelerador de estratégia”.
Fernando Alvim, empresário, gestor e apresentador de televisão, Paulo
Ferreira, diretor de informação da RTP, e Luís Mesquita Dias, diretor-geral
da Vitacress, juntar-se-ão numa mesa redonda para conversarem sobre
“Gestão de Pessoas”.
O estudo “Melhores Gestores de Pessoas 2013” realiza-se pelo segundo ano
consecutivo e é o primeiro ranking português dos melhores gestores de
pessoas, uma iniciativa pioneira da Tema Central e da Qmetrics. O
objetivo principal deste estudo é identificar, entre um conjunto de candidatos,
os melhores gestores de pessoas em Portugal.
Tal como explica Susana Justo, diretora-geral da QMetrics: “A segunda
edição do estudo ‘Melhores Gestores de Pessoas’ veio reafirmar o interesse
das empresas portuguesas em premiar a boa gestão das suas equipas. Este
ano, para além de se ter verificado um elevado número de empresas
participantes pela segunda vez, registou-se igualmente uma boa adesão de
novos participantes.”

Após o sucesso da primeira edição do estudo “Melhores Gestores de Pessoas”
“é com enorme satisfação que assistimos, este ano, ao aumento de
participações de candidatos, assim como de empresas e parceiros, que
decidiram associar-se ao evento. O crescente interesse que esta iniciativa
está a registar é bem demonstrativo de que as organizações reconhecem que
as atuais dificuldades só se ultrapassam com uma clara aposta nas pessoas”,
sublinha Filipe Vaz, diretor-geral da Tema Central.
O ranking “Melhores Gestores de Pessoas” conta com o apoio institucional da
Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas (APG) e do
Observatório Nacional de Recursos Humanos (ONRH); e com o apoio
na divulgação da revista Pessoal, site www.rhonline.pt e site
www.rhtv.com.pt.
A Kelly Services Portugal é Main Sponsor dos “Melhores Gestores de
Pessoas” e a Profiforma e a Escola Europeia de Coaching Gold Sponsors.
A entrada é gratuita, sujeita a
geral@melhoresgestorespessoas.com.
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