
MÁRIO CEITIL

É licenciado em psicologia social e das organizações pelo ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada). 
É consultor e formador na CEGOC desde 1981, tendo participado em vários projetos de intervenção em 
algumas das principais empresas e organizações em Portugal e em países da África lusófona, tendo ainda, 
como consultor, integrado equipas internacionais do grupo CEGOS. É professor universitário, desde 
1981, nas áreas da psicologia das organizações e da gestão de recursos humanos, tendo lecionado no ISPA, 
Universidade Lusófona, ISCTE e Universidade Católica. É atualmente presidente da APG e coordenador da 
Escola de Coaching Executivo da CEGOC, tendo sido seu diretor associado até 2015. Desenvolve atividades 
como docente na Universidade Lusófona e na Universidade Católica. Publicou perto de uma centena de 
artigos em vários jornais e revistas, é coautor dos livros Recursos Humanos, Eis a Questão, Recursos Humanos, 
de Jean-Marie Peretti, e Gestão de Recursos Humanos – Contextos, Processos e Técnicas e autor de O Carro de 

Jagrená – A Gestão das Pessoas nos Contextos da Modernidade e Sociedade, Gestão e Competências.

CARLOS MOURA

Carlos Moura possui formação em gestão de empresas, engenharia eletrotécnica e psicologia organizacional.
Atualmente desempenha as seguintes funções: membro do executive board da Trivalor, SGPS, presidente do 
conselho de administração da SOGENAVE, SA, administrador da CERTIF, administrador da Fundação 
dos Armazenistas de Mercearia, presidente do conselho de administração da SERDIAL, SA e gerente da 

CATEFRU, Lda.
É ainda vice-presidente da Confederação do Turismo Português, vice-presidente da Confederação do 
Comércio e Serviços de Portugal, vice-presidente da AHRESP − Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal, vice-presidente da ADIPA − Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares e 

diretor da ANT – Associação Nacional do Turismo.
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CARLOS SEZÕES 

Carlos Sezões é desde maio de 2010 partner em Portugal da Stanton Chase International, uma das 10 
maiores multinacionais de executive search.

Carlos Sezões começou a sua carreira no Banco BPI em 1999. Assumiu depois, em 2001, funções de account 
manager do portal www.expressoemprego.pt, no qual se especializou em estratégias de employer branding. 
Entrou em 2004 na área da consultoria de gestão, passou pela SIGH International e foi consultor de corporate 
governance e performance management na BI4All Consulting. Em 2007, fundou a LearnView, empresa de 

consultoria em gestão de capital humano e formação.
Licenciado em gestão de empresas pela Universidade de Évora, possui uma pós-graduação em marketing 
pelo ISG e um Executive MBA pela UAL, estando neste momento a concluir o mestrado na área de recursos 
humanos. Obteve, em 2012, a certificação internacional em executive coaching. Professor convidado na UAL, 
tem participado como orador em conferências e seminários de âmbito profissional. É coordenador do Grupo 
de Trabalho de Capital Humano da SEDES e foi distinguido em 2013 como Consultor do Ano, pela revista 

RH Magazine.

JORGE SEQUEIRA

Jorge Sequeira é um dos maiores motivational speakers nacionais. Já participou no desenvolvimento 
comportamental de mais de uma centena de empresas, como o Carrefour, Efacec, EDP, Sonae, Worten, 
Zurich e Pepsi. A sua ação incide essencialmente nas áreas da inteligência emocional, resiliência, gestão do 
talento, liderança, motivação e condução de equipas. É docente universitário e o seu doutoramento aborda 
o treino de competências mentais. Fundou a empresa Team Building e é autor de várias crónicas e artigos 
científicos. No âmbito da sua intervenção no alto rendimento desportivo, fez parte da equipa técnica do S. 
C. de Braga, com o professor Jesualdo Ferreira. Também é comentador na TV e preletor nos cursos para 

treinadores. Nesta qualidade, foi professor de vários técnicos de nomeada, entre os quais José Mourinho.
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ELSA CARVALHO

É, desde abril de 2010, diretora de recursos humanos da REN − Redes Energéticas Nacionais. 
Desempenhou a função de diretora de recursos humanos e comunicação interna na SAG − Soluções 
Automóveis Globais (2007-2010) e no Grupo Português de Saúde (2005-2007). Foi consultora na Mercer, 

EGOR e SHL Group.
Licenciada em psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, possui ainda pós-graduações 
em gestão empresarial (ISCTE) e Direito do Trabalho (Universidade Católica Portuguesa), destacando- 
-se ainda a sua formação avançada «Advanced leadership skills for executives» pela Harvard Business School, 
«Gestão estratégica e criação de valor» pela Universidade Católica Portuguesa e o «Advanced management 
program» em economia e gestão empresarial pela Kellogg/UCP. Possui ainda a certificação de coaching, 

coaching individual e de equipas pela Activision – ICF.

PATRÍCIA JARDIM DA PALMA

É doutorada em psicologia das organizações e empreendedorismo e professora no Instituto Superior de 
Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa), sendo responsável pela coordenação 
executiva do doutoramento em comportamento organizacional. É coordenadora da pós-graduação «Gestão 
de Recursos Humanos» (GRH) deste mesmo instituto. É professora na Academia da Força Aérea, no 
mestrado em ciências militares aeronáuticas, na especialidade de «Piloto Aviador (PILAV)», na área do 
comportamento organizacional. Como investigadora, é autora de mais de duas dezenas de capítulos de livros 
e artigos científicos. É cocoordenadora das obras Psicologia Aplicada, Psicologia para Não Psicólogos: A Gestão 
à Luz da Psicologia ou Gestão e Liderança de Talentos… Para Sair da Crise e autora da obra Paixão e Talento no 

Trabalho. Em 2012, foi agraciada com o Prémio RH na Categoria «Investigação», pela RH Magazine.
É coordenadora da Escola de Liderança e Inovação do ISCSP, coordenando programas de empreendedorismo 
de base local, em parceria com municípios portugueses. É consultora e advisor em GRH e formadora no 
desenvolvimento das soft skills. De entre os projetos coordenados, destacam-se a elaboração do «Kit Europass 
CV» para a PROALV (Agência de Aprendizagem ao Longo da Vida) ou a iniciativa «Melhores Municípios 

para Viver», em parceria com o semanário SOL, sobre a qualidade de vida dos municípios portugueses.
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NELSON FERREIRA PIRES

É diretor-geral da Jaba Recordati SA desde 2010, possuindo experiência em várias funções na indústria 
farmacêutica desde 1993.

É licenciado em Direito (Universidade Moderna de Lisboa), possui um EMBA em gestão de negócio do setor 
farmacêutico (UAL Lisboa), pós-graduação em marketing (IPAM) e especialização em gestão na indústria 

farmacêutica (Universidade Católica).
É coordenador da pós-graduação em direção comercial do IPAM (Universidade Europeia) e membro do 

conselho editorial das revistas Marketeer e Executive Digest.

PEDRO HENRIQUES

É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (especialização em Relações Internacionais).
É, desde 1999, diretor de recursos humanos do Grupo Siemens/Portugal. Foi responsável de RH por quatro 
países no âmbito da Delphi A.S. (Reino Unido, Croácia, África do Sul, Botsuana) entre 1995 e 1998, diretor 
de RH do Grupo Delphi Automotive Systems entre 1989 e 1998 e diretor de RH da Fábrica-Escola Irmãos 

Stephens entre 1986 e 1988.

ISABEL MOÇO

Atualmente docente e coordenadora de programas de pós-graduação em recursos humanos e gestão da 
formação da Universidade Europeia, Isabel Moço desempenhou funções de board team member e direção 
de recursos humanos e formação em várias entidades. É formadora e consultora internacional desde 1992. 
É PhD student em comportamento organizacional, pós-graduada em recursos humanos pela Universidade 

Católica e pelo ISLA Lisboa e em comunicação pelo ISCTE e licenciada em sociologia.
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