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Num contexto marcado por acentuadas alterações demográficas, torna-se 

imperativo que o tecido empresarial esteja consciente e sensível dos desafios 

e oportunidades decorrentes de tais alterações, sendo capaz tirar partido da 

diversidade etária e da cooperação entre gerações.  

No webinar Talento Sénior: mitos e oportunidades vamos utilizar dados e 

casos para conversar sobre a forma como a diversidade etária, quando 

efetivamente incluída na dinâmica de trabalho, apresenta um potencial de 

vantagem competitiva para as empresas.  

Vamos falar sobre si, enquanto líder e/ou profissional da área de gestão de 

pessoas. Vamos falar sobre a sua empresa.  

Confirme a sua presença: www.apd.pt

https://www.apd.pt/actividad/talento-senior-mitos-e-oportunidades-como-mobilizar-a-empregabilidade/
https://www.apd.pt/actividad/talento-senior-mitos-e-oportunidades-como-mobilizar-a-empregabilidade/
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TALENTO SÉNIOR

Abertura – Boas-vindas  
Dália Petiz | Diretora Geral APD Portugal 

Bartolomé Pidal | Presidente da NORTEMPO  

Provocar para sensibilizar (FPCEUP) 
Maria Antónia Cadilhe | Investigadora e Docente da UP 

Tendências e impacto: no trabalho, nas pessoas e nas empresas  
Escassez de Talento: diversificar as fontes e perfis de recrutamento  
Mitos associados à idade: o que sabemos  
Bons exemplos no mundo empresarial  

Partilhar para evoluir  
Fernando Torres | CEO da Torrestir 

Luis Wissmann | Diretor de Recursos Humanos na Bondalti e na holding 
do Grupo José de Mello  

Ricardo Valente | Vereador do Pelouro da Economia, Turismo e Comércio 

Maria Antónia Cadilhe | Investigadora e Docente da UP 

Q&A 

Encerramento

17H00 

17H45

18H00

COMO MOBILIZAR A EMPREGABILIDADE
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Bartolomé Pidal, Presidente do Grupo Nortempo, criou a 

Nortempo a partir do Grupo Clave, que foi a primeira 

marca do Grupo.  Licenciado em Psicologia pela 

Universidade de Santiago de Compostela, tem sido um 

reconhecido empresário na área de RH, destacando-se o 

seu caráter empreendedor, com empresas também 

ligadas ao setor hoteleiro ou alimentar. 

A Nortempo, é uma empresa líder na gestão integral de 

Recursos Humanos, com mais de 25 anos de experiência 

no setor. A empresa, com capital 100% ibérico, conta com 

mais de 300 colaboradores, uma carteira de clientes de 

mais de 5.000 empresas, com mais de 50 escritórios em 

Espanha e Portugal, e realiza mais de 16.000 contratações 

por ano. 

Experiência, know-how e um amplo portfólio de serviços 

são os atributos que fazem da Nortempo um verdadeiro 

parceiro com o objetivo principal de servir e fidelizar os 

seus clientes, otimizar recursos e contribuir para o 

crescimento social e empresarial. 
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Maria Antónia Cadilhe, Investigadora na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto e docente convidada na Porto Business School e 

Nova School of Business and Economics. 

Os principais interesses de investigação estão 

relacionados com impacto das alterações demográficas 

no contexto de trabalho e com a promoção da autonomia 

do indivíduo na (re)construção de percursos profissionais 

ao longo do ciclo de vida. 

Durante 22 anos assumiu a direção das áreas de Gestão e 

Desenvolvimento de Talento, Cultura e Comunicação na 

Sonae e Grupo Mota-Engil e de Consultora na Deloitte e 

Hay Group. 

A frequentar o programa doutoral em Psicologia, detém 

licenciatura e mestrado em Psicologia pela Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto. Membro da Comunidade de prática Life Design 

Studio da Universidade de Stanford. 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/macadilhe/ 

Ciênciavitae: www.cienciavitae.pt/portal/561C-4CE8-71F8 
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Fernando Torres é Presidente do Conselho de 

Administração da Torrestir há mais de 50 anos. Iniciou-se 

em 1967 no mundo do trabalho na empresa fundada pelo 

seu pai Manuel Joaquim Torres que em Setembro de 1970 

se passa a designar-se Torres & Cª Lda. 

Com um MBA em Gestão Avançada de Recursos 

Humanos na Universidade Católica Portuguesa, mais de 

25 anos de trabalho em prol da ANTRAM – Associação 

Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de 

Mercadorias  onde desempenhou, os cargos de vice-

presidente, presidente da direção nacional e  presidente 

da assembleia geral. Em Janeiro de 2020 passa o 

testemunho, curiosamente ao seu filho mais velho.  

Resultado do seu nível de gestão, assente na capacidade 

de inovar e de responder aos desafios e exigências dos 

tempos e dos mercados, promoveu filiais em Espanha, 

França, Alemanha e Moçambique, mercados que têm 

sido o motor do crescimento da empresa e se revelaram 

surpreendentes ao nível da procura e da relação com os 

seus clientes. Hoje a empresa tem a responsabilidade de 

empregar mais de 2 mil pessoas. 
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Luis Wissmann é licenciado em Direito pela Universidade 

Católica Portuguesa e ocupa, atualmente, o cargo de 

Diretor de Recursos Humanos na Bondalti e na holding 

do Grupo José de Mello. Tem-se empenhado em 

implementar diversas iniciativas inovadoras ao nível da 

gestão de recursos humanos e da promoção da 

sustentabilidade social que a Bondalti apelida de “ações 

que unem”.  

Sustentabilidade social esta que passa também pela 

capacitação e profissionalização dos colaboradores da 

Bondalti, com um investimento permanente no 

desenvolvimento das suas pessoas e equipas. 

A Bondalti tem vindo a apostar na dinamização de 

matérias para disponibilização na plataforma 4Learn, 

tanto conteúdos desenvolvidos internamente como 

conteúdos formativos adquiridos a fornecedores externos. 

Iniciativas anuais como “DIA dos RH”, organizadas pela 

equipa de recursos humanos que dirige, têm vindo a 

permitir um alinhamento e um envolvimento por parte de 

todos os colaboradores da organização com os desafios 

estratégicos da Bondalti, e o conhecimento dos principais 

resultados alcançados pela organização em cada ano. 
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Ricardo Valente,  Vereador do Pelouro da Economia, 

Turismo e Comércio - Pelouro da Gestão de Fundos 

Comunitários da Camara Municipal do Porto.  

É Mestre em Finanças e tem um MBA em Finanças pela 

Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da 

Universidade Católica de Lisboa.   

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto. 

Autor de livros nas áreas de gestão de riscos financeiros. 

Exerceu a sua atividade profissional entre 1992 e 2016 na 

área de consultoria em gestão de risco, na área do 

mercado de capitais (onde foi Diretor e Administrador de 

Sociedades Corretoras), gestão de patrimónios (onde foi 

CEO de uma das maiores gestoras independentes 

nacionais), área da Banca de Investimentos (como 

Administrador de um Banco) e foi Consultor de 

Investimentos. 
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Jornada Virtual

10 de dezembro de 2020 

Informações 
geral@apd.pt 
223 242 076 

Confirme a sua presença: www.apd.pt
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A COMUNIDADE GLOBAL 
DE DIRETORES

APD Portugal 
Rua de Ceuta, n.º 118, 5.º piso, n.º 38 

4050-191 Porto 
geral@apd.pt 
223 242 076


