Forúm de reflexão sobre
o capital humano nas
instituições de ensino superior

Numa realidade complexa, as questões relacionadas com o capital
humano são mais importantes do que nunca, e estão, cada vez mais, na
ordem do dia, associadas a políticas de gestão de recursos humanos
potenciadores do envolvimento das pessoas nas organizações, com
vista a elevar as instituições a um desempenho excecional.
Neste âmbito, prosseguindo a reflexão crítica acerca dos temas e
indicadores de desempenho para as instituições de ensino superior
politécnicas, especialmente sublinhadas no processo de avaliação
institucional em curso, o ISEC LISBOA | INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS e o INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
organizam o 2º SIMPÓSIO IBÉRICO POLITECH subordinado ao tema:

A valorização do capital humano como forma de retenção do talento, a
gestão do conhecimento informal, o capital intelectual, a memória
organizacional, a inovação na gestão de recursos humanos, e a
consideração do talento como elemento verdadeiramente diferenciador
das instituições, surgem aqui como o principal foco de discussão.

PROGRAMA
09:30 | Receção aos participantes

13:00 | Almoço Livre

10:00 | Painel I CAPTAÇÃO

15:00 | Painel III ENGAGEMENT

11:15 | Coffee Break

16:30 | Get Together Drink

11:30 | Painel II LIDERANÇA

PAINÉIS
I CAPTAÇÃO

Como conciliar as
obrigações legais que
se impõem às
instituições de ensino
superior e os
constrangimentos
orçamentais, com as
necessidades de
captação de talento?
Como atrair o melhor
talento?

Pedro Dominguinhos

Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal

Célio Alberto Sousa

Presidente do Instituto Politécnico da Maia

Maria José Fernandes

Presidente do Instituto Politécnico
do Cavado e Ave

Artur Ferraz

Partner na International Business Consulting
MODERADOR:

João Coroado

Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Tomar

II LIDERANÇA

Quais as formas de
inovar na gestão do
capital humano?
Como assegurar uma
gestão e motivação
adequadas aos vários
interesses e
expectativas de
todos? Como
promover o
desenvolvimento de
talento nas várias
gerações de
trabalhadores?

Eliana Medeiros

Diretora Executiva de Recursos Humanos
da Netjets Europe

Cristina Ventura

Presidente do ISEC Lisboa Instituto Superior
de Educação e Ciências

Miguel Copetto

Diretor Executivo da APESP Associação
Portuguesa do Ensino Superior Privado
MODERADORA:

Maria Graciete Honrado

Diretora dos cursos na área de Recursos
Humanos da ESGT do Instituto Politécnico
de Tomar

PAINÉIS
III ENGAGEMENT

Quais os pontos fortes e as
oportunidades que melhor
potenciam a fidelização e a
retenção do talento nas
instituições de ensino
superior? Quais os
compromissos
organizacionais
necessários e de que
forma se pode inovar no
reconhecimento desse
compromisso
organizacional? Qual a
valorização atribuída à
avaliação de desempenho?

Maria de Lourdes Machado
Investigadora da A3ES

Isabel Araújo

Diretora do Departamento de Ciências da
Saúde da Escola Superior de Saúde do Vale
do Ave

Gonçalo Velho

Docente do Instituto Politécnico de Tomar

Tânia Ribeiro

Principal da Mercer
MODERADORA:

Tânia Carraquico

Secretária Geral do ISEC Lisboa Instituto
Superior de Educação e Ciências

LOCAL
Campus do Instituto
Politécnico de Tomar
Bloco A
Estrada da Serra
Quinta do Contador
2300-313 TOMAR

Estrada da Serra

HTTP://POLITECH.ISECLISBOA.PT/

