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ENQUADRAMENTO

Numa época de constante mudança, complexidade e incertezas, as empresas têm vindo a

reinventar-se e a adaptar-se a essa realidade para se manterem competitivas. Neste

sentido, a GRH assume-se como uma preocupação estratégica prioritária, pois os

principais desafios que têm surgido nos últimos tempos prendem-se com as mudanças na

forma de estar, de pensar e de agir das pessoas. É por isso fundamental perceber como é

que a GRH está a fazer face a esses desafios.

OBJECTIVOS

• Identificar as mudanças que têm vindo a influenciar a GRH

• Conhecer as principais tendências em práticas e políticas de GRH em contexto atual e 

futuro

• Capacitar os participantes para as poderem aplicar nas suas empresas 

• Capacitar os participantes para aumentarem a performance das suas empresas por via 

da GRH

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1: As mudanças que estão a influenciar o modo como as empresas operam:

- VUCA

- Novas gerações

- Necessidades pessoais

Módulo 2: O marketing 3.0 e a sua ligação à GRH – o impacto no negócio

Módulo 3: Os principais desafios da GRH

Módulo 4: Práticas e políticas RH clássicas: novas abordagens

Módulo 5: Principais tendências: práticas e políticas RH

DESTINATÁRIOS

 Responsáveis e técnicos de GRH nas empresas

 Outros profissionais que se interessem pelo tema

DURAÇÃO: 8 Horas | HORÁRIO: 9h às 18h

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Hotel Tryp Oriente, Lisboa
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EQUIPA FORMADORA

PAULA SIMÕES

Licenciada em Gestão de Recursos Humanos e Mestre em Sociologia Económica

e das Organizações com pós graduações em Políticas de Desenvolvimento e

Gestão de Recursos Humanos e no Programa Geral de Gestão (Universidade

Católica) . Exerceu o cargo de especialista em GRH na ANA Aeroportos, empresa

onde exerceu funções de 2001 a 2015 tendo sido anteriormente Responsável

pelo Desenvolvimento Estratégico de Recursos Humanos.

Ocupa atualmente o cargo de Diretora de Recursos Humanos da Portway,

Handling de Portugal, S.A.

Licenciada em Psicologia e Mestre em Psicologia do Trabalho e das

Organizações. Está, neste momento, a colaborar com a Pessoas – Consultoria de

RH, empresa que tem como missão “ajudar os gestores de recursos humanos a

tornar cada iniciativa um sucesso.”

MARTA LOURENÇO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Os valores apresentados incluem:

• Participação na acção, documentação, almoço,

coffee breaks e certificado.

*A todos os valores acresce IVA à taxa legal em

vigor.

Nº participantes

/ Empresa

Valor*

1 275€

2 525€

3 725€

Para inscrições ou informações adicionais contacte-nos:

Tlf: 218 094 405 | Tlm: 930 406 877 | Email: eicformacao@eicformacao.pt


