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Currículos

Moderadora
FILIPA CASTANHEIRA
Professora na Universidade
Nova de Lisboa

Moderadora
CONCEIÇÃO ZAGALO
Presidente da assembleia-geral
do GRACE

D

esenvolveu o seu percurso profissional
na IBM onde, até abril de 2011,
assumiu diversos cargos de gestão,
designadamente a direção da Divisão
de Marketing, Comunicações e Cidadania,
responsabilidade que acumulou com a de membro
do Conselho Diretivo da empresa. Em representação
da IBM Portugal, é membro fundador do
GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial, sendo atualmente presidente da
assembleia-geral, após ter presidido à direção entre
2008 e 2013. Preside à assembleia-geral da CAIS.
É membro do Conselho Consultivo da Acredita
Portugal, presidente do Conselho Consultivo da
AIESEC, membro do Advisory Board da Stone
Soup Consulting, presidente do Conselho Fiscal
da Maratona da Saúde, membro da EPWN –
European Professional Women Network.

P

rofessora na Nova School of Business
and Economics. A sua investigação
inclui a gestão de recursos humanos
e o comportamento organizacional,
tendo realizado formação e coaching nestas
áreas e publicado os seus estudos em revistas
internacionais da área, tais como: Human Resource
Management (2015, 2014, 2010), International
Journal of Training and Development (2012),
Journal of Managerial Psychology (2012), Economic
and Industrial Democracy (2015, 2010), Journal
of Business and Psychology (2006), Military
Psychology (2016; 2015a; 2015b), Leadership
(2016) e Journal of Organizational Behavior
(2016, 2007). É coautora dos livros Propósito:
Ideias para Trabalhar Ligado e Trabalhar num Call
Center: Dos Mitos à Realidade, pela Editora RH.
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Moderador
PEDRO BRANCO
Diretor executivo
da NextMove

MÁRIO PARRA DA SILVA
Presidente da Associação Portuguesa
de Ética Empresarial e do Corporate
Wellness International Institute

F

requentou a Faculdade de Ciências de
Lisboa em 1970/1972 e o Instituto
Superior Técnico em 1973/1975.
Enveredou pela atividade política profissional
no PS entre 1976 e 1980. Em 1979 foi assessor
do SE da Juventude e Desportos. Em 1982 foi
vereador na Câmara Municipal de Oeiras.
Trabalhou na Xerox, ICL e Alcatel. Especializou-se em
consultoria e formação nas áreas de marketing e gestão
comercial. Fundador e sócio-gerente da Softag, SA e
da Pedra Base, Lda. Empresário na área da saúde.
Fundador da APEE − Associação
Portuguesa de Ética Empresarial, de que é
atualmente o presidente da direção.
Chefe da Delegação Portuguesa ao grupo de
trabalho ISO 26000 Responsabilidade Social.
Chairman da rede europeia Prepare (Desenvolvimento
Sustentável) em 2006/2009. Fundador e presidente
da direção do Corporate Wellness International
Institute, associação para o bem-estar organizacional,
saúde ocupacional e responsabilidade social interna.
Membro do Conselho de Ética e dos Corpos
Gerentes da CCP − Confederação do Comércio
e Serviços de Portugal. Membro do Conselho
de Ética da CERTIF. Membro da Comissão de
Responsabilidade Corporativa & Anticorrupção da
ICC Portugal. Network Representative do United
Nations Global Compact em Portugal – Global
Compact Network. Presidente da Aliança para os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Portugal).
Consultor em processos de mudança,
estratégia comercial, bem-estar organizacional
e desenvolvimento sustentável.

I

ntegra em 2015 a equipa da NextMove
como diretor executivo. A NextMove é
uma empresa especializada essencialmente
no recrutamento de posições de middle
management, que adequa as metodologias
do executive search a este nível de funções.
Em anos anteriores, exerceu funções de apoio
à administração e gestão operacional de RH
na banca de investimento. Conta com uma
experiência profissional de cerca de 20 anos,
com um percurso inicial de relevo no turismo e
na gestão corporativa de viagens (sempre com
grande foco no serviço ao cliente). Pedro Branco
é licenciado em turismo e tem um mestrado
executivo em gestão de recursos humanos.
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SAMUEL ANTUNES
Vice-presidente da
Ordem dos Psicólogos

V

ice-presidente da Ordem dos Psicólogos
Portugueses e coordenador do Prémio
Healthy Workplaces − Locais de Trabalho
Saudáveis.
É doutorado em psicologia da saúde no trabalho
pela Universidade de Toulouse LeMirail e licenciado
em psicologia clínica pela Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. É
psicoterapeuta certificado pela Sociedade Portuguesa
de Psicoterapia Centrada no Cliente, onde é
formador, supervisor e vice-presidente da direção.
É docente na Faculdade de Psicologia da
Universidade de Lisboa, onde coordena a
pós-graduação em coaching psicológico.
Para além da sua atividade clínica como
psicoterapeuta, é diretor-geral da Think
People, onde coordena projetos de consultoria
em saúde ocupacional, executive e team
coaching e consultoria de gestão.
É professional coach, certificado pelo ICF e pelo
IDC – Institut de Coaching (Genève) e conselheiro
certificado em prevenção de riscos psicossociais.
Foi ainda vice-presidente da Federação Ibero-americana de Associações de Psicologia
para a Área da Certificação Profissional.

SARA FALCÃO CASACA
Professora do Instituto Superior
de Economia e Gestão
Foto by: Bárbara Caldeira

P

rofessora do Instituto Superior de Economia
e Gestão da Universidade de Lisboa
(ISEG-ULisboa) e investigadora-integrada
do Centro de Investigação em Sociologia
Económica e das Organizações (SOCIUS-CSG).
As suas temáticas de investigação inserem-se,
fundamentalmente, no âmbito do género, trabalho
e organizações. É docente externa da Universidade
Aberta, com participação no curso de mestrado
em Estudos sobre as Mulheres. É colaboradora
do Centro de Formação Internacional da OIT
(Organização Internacional do Trabalho) na área
Género e Mudança Organizacional. Coordenou
a Research Network − Gender Relations in the
Labour Market and the Welfare State, da European
Sociological Association (ESA), entre 2005 e 2010.
Coordenou o projeto Igualdade de Género nas
Empresas (Programa PT07 Integração da Igualdade
de Género e Promoção do Equilíbrio entre o
Trabalho e a Vida Privada/EEA Grants-CIG).
Integrou o Grupo de Alto Nível em Mainstreaming
de Género da União Europeia, o Conselho de
Administração do European Institute for Gender
Equality (EIGE, Vilnius – Agência da União
Europeia) e o Conselho Económico e Social (CES),
em 2010. Foi presidente da CIG – Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género (Presidência do
Conselho de Ministros). Faz parte do Management
Committee da Cost Action IS1409: Gender and
Health Impacts of Policies Extending Working Life
in Western Countries. Integra o Grupo Técnico-Científico do Conselho Consultivo da CIG −
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género,
na qualidade de perita nas áreas dos direitos das
mulheres, da igualdade de género e da cidadania.
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SUSANA CORREIA
DE CAMPOS
Diretora de relações laborais
do Grupo Jerónimo Martins

SOFIA TENREIRO
Diretora-geral da Cisco Portugal

D

iretora-geral da Cisco Portugal,
assumindo a liderança após
oito anos na Microsoft.
Formada em gestão e administração
de empresas pela Universidade Católica, Sofia
Tenreiro conta com 11 anos de experiência na área
de tecnologias de informação. Iniciou a carreira em
fast moving consumer goods na Procter & Gamble e
na L’Oréal em marketing, com responsabilidades
nos mercados português e espanhol, baseada
em Lisboa e em Madrid, e em funções globais
estratégicas para o mercado europeu, baseada
em Genebra. De regresso a Portugal, diversificou
a sua experiência ao criar o departamento de
marketing estratégico da Optimus, focado na
abordagem ao segmento jovem. De seguida,
abraçou um projeto de transformação comercial e
de marketing no jornal Público, antes de ingressar
na Microsoft como diretora do canal de retalho.
Depois de 5 anos a liderar uma equipa que
mais do que triplicou o negócio de retalho da
Microsoft, acrescentou a esta responsabilidade
a do restante negócio de consumo (canal de
Telcos), bem como o negócio on premise de
PME e a estratégia de dispositivos de todo o
mercado (consumo e empresarial) ao assumir a
direção dos canais de consumo da Microsoft.
É caraterizada por uma enorme energia e grande
paixão por tudo o que faz. Está continuamente
ao serviço das suas equipas, por forma a ajudar a
endereçar oportunidades e a ultrapassar barreiras,
sempre com grande foco nos resultados e no
crescimento do negócio. Para ela o lema é «The sky is
the limit», não acreditando que existam impossíveis.

L

icenciada em direito pela Faculdade de
Direito da Universidade Clássica de Lisboa.
Iniciou o seu percurso profissional em 1997
como delegada do Ministério Público,
no Tribunal Judicial da Comarca de Penamacor.
Em face dessa experiência profissional, foi
automaticamente admitida na Ordem dos Advogados
e, entre 1999 e 2006, trabalhou em sociedades
de advogados e em diversas áreas do direito,
com destaque para o direito do trabalho, direito
comercial ou direito do marketing e publicidade.
Entre 2006 e 2008, desempenhou as funções de
head of employee relations na empresa Carrefour,
estando responsável pelas áreas de relações
laborais, comunicação interna, segurança, higiene
e saúde no trabalho e responsabilidade social.
Em 2008, entrou no Grupo Jerónimo Martins como
diretora de relações laborais para as companhias em
Portugal. Cumulativamente com essa função, foi
responsável pela área de responsabilidade social e
comunicação interna até 2014, com destaque para a
criação do Fundo de Emergência Social do grupo.
Foi, ainda, responsável pela implementação de
um serviço de atendimento ao colaborador que,
em Portugal, conta com 7 anos de existência.
Em 2014, foi nomeada diretora de relações laborais
na área corporativa, no seguimento da estratégia de
relações laborais institucionais do grupo. Representa
o Grupo JM junto do Eurocommerce, em Bruxelas,
e de outras organizações de empregadores. Para além
disso, é responsável pelo Consultório Jurídico do
Fundo de Emergência Social e faz parte do Comité
de Responsabilidade Social Interna, criado aquando
da constituição do Fundo de Emergência Social.
Em 29 de abril de 2014, foi nomeada
presidente da Comissão de Ética do grupo.
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É

VÂNIA PINHEIRO
Assistente de gestão de
RH e employer branding |
recursos humanos | gestão
de talento da TAP

mestre em psicologia do trabalho e das
organizações pela UBI. Iniciou a sua
atividade na TAP enquanto estagiária
na área de RH, gestão de talento,
recrutamento e seleção e é atualmente assistente
de gestão de RH e employer branding da TAP.

VERA BATISTA
Gestora de RH para a TAP
Serviços e Unidade de Cuidados
de Saúde e employer branding

É

mestre em psicologia social e das
organizações pelo ISPA-IU e pós-graduada
em gestão pelo INDEG-ISCTE. Possui
experiência como docente universitária
e em várias direções na TAP, nomeadamente na
manutenção e engenharia. Nos RH, foi responsável
por programas de desenvolvimento de pessoas e
equipas de alta performance, entre outros, e gestora
de employer branding da TAP. Assumiu recentemente
a gestão de RH da TAP Serviços e UCS − Unidade
de Cuidados de Saúde da TAP e employer branding.

