DIREÇÃO-GERAL DA QUALIFICAÇÃO
DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS

VALORIZAÇÃO

17 mar

DAS

PESSOAS

Évora

Liderança | Comunicação | Motivação | Satisfação

Em 2015 o INA iniciou o projeto Showcasing de Boas Práticas de Valorização das Pessoas.
Em 2016 pretende-se destacar algumas das Boas Práticas participantes, através da
apresentação em várias cidades do país dos projetos selecionados pelo público,
apresentadas pelos próprios impulsionadores.
O objetivo é dar continuidade a este tema de crucial importância para o Desenvolvimento
Organizacional, e que coloca a tónica na motivação e na valorização das Pessoas.
Participe no próximo dia 17 de março na quarta sessão.
14h30 | 17h30

ANFITEATRO 131 DO COLÉGIO DO ESPÍRITO SANTO*
Largo dos Colegiais, 2, Universidade de Évora

Sessão de abertura:
Sandra Sant’Ana - Subdiretora-Geral do INA
Cesaltina Frade - Administradora da Universidade de Évora
Carla Semedo - Professora Auxiliar na Universidade de Évora (Oradora)
A importância da conciliação entre o trabalho e a família
como estratégia de valorização das pessoas.

Apresentação de Boas Práticas:
Pedido de Autorização Para Deslocação | Categoria Cooperação Interna e Entre Organismos
Madalena Osório de Barros e João Torres Paulo Duarte - Universidade de Évora
Gestão de Recursos Humanos Centrada nas Pessoas | Categoria Liderar Pessoas
Fátima Fonseca - Câmara Municipal de Lisboa

**A entrada é livre, mas requer inscrição em www.ina.pt.
Conceito de “valorização das pessoas” estabelecido no Regulamento do Showcasing:
Reconhecimento da centralidade do factor-pessoas na organização e portanto da indispensável implementação de práticas que promovam a responsabilidade pessoal e das equipas, mas também as diferentes
formas de motivação, para além de níveis adequados de autonomia das atitudes e dos comportamentos,
tudo no sentido de criar nas pessoas o sentimento de realização e satisfação profissional.
O objetivo é, e será sempre, uma Administração Pública melhor.
O programa continua em Faro, Torres Vedras, Braga, Funchal e Lisboa.

