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É 
com o aproximar das 12 badaladas, já com 12 passas na mão, que 
costumamos fazer o balanço do ano anterior e pedir desejos para 
o novo ano que se avizinha. A RH Magazine antecipa esta tra-
dição, pois 2013 foi um ano de intensa atividade e prevemos que 
2014 seja um ano de reforço dessa atividade, trazendo também 
novidades que queremos partilhar consigo.
Abril foi o mês do Fórum RH, que contou com a sua 19.ª 

edição. Em maio 2zemos regressar ao Porto o Congresso RH, que teve forte 
participação. Em outubro, o Fórum RH viajou pela primeira vez até Luanda, 
onde os pro2ssionais de gestão de recursos humanos partilharam o seu 
conhecimento da realidade das organizações angolanas. Ainda em outubro, 
a conferência A Gestão do Capital Humano no Século XXI contou com um 
painel de oradores de excelência.

Outubro foi também o mês em que apresentámos o novo diretor da revista. 
Uma das suas primeiras medidas foi a criação do estatuto editorial da RH 
Magazine, que publicamos nesta edição.

No próximo ano, queremos continuar a fazer mais por si. É por isso que 
vamos levar o Congresso RH até Coimbra, já no mês de fevereiro, com o 
objetivo de partilhar as melhores práticas da região centro. Celebramos 
também 20 anos de Fórum RH. Venha soprar as velas connosco nos dias 9 
e 10 de abril, em Lisboa.

É tempo ainda de começar a preparar a sua candidatura aos Prémios RH. 
Com sete categorias distintas, esta iniciativa constitui um testemunho de 
apreço e uma forma de homenagear os pro2ssionais que mais se tenham 
distinguido na área da gestão de pessoas.

Mais e melhor – são as nossas ambições para 2014. Contamos consigo 
para nos acompanhar neste percurso. Boas festas!  

TEMPO DE BALANÇO

NIVERSO RHU 

1. A RH MAGAZINE é uma revis-
ta bimestral de informação especiali-
zada que pretende dar, através do texto 
e da imagem, uma ampla cobertura dos 
mais importantes e signi2cativos aconte-
cimentos nacionais e internacionais, em 
todos os domínios de interesse para a 
gestão de pessoas;

2. Faz parte da missão da RH MAGAZINE 
a divulgação de pensamento e conheci-
mento cientí2co relevantes, produzidos a 
nível nacional ou internacional, sobre os 
temas ligados à gestão de pessoas;

3. A RH MAGAZINE é independente do 
poder político, do poder económico e de 
quaisquer grupos de pressão;

4. A RH MAGAZINE é produzida por 
uma equipa que se compromete a res-
peitar os direitos e deveres previstos na 
Constituição da República Portuguesa, 
na Lei de Imprensa e no Código de Éti-
ca na Gestão das Pessoas (APG), assim 
como a boa-fé dos leitores;

5. A RH MAGAZINE possui um diretor 
totalmente independente, sem qualquer 
ligação à estrutura societária da revista, 
sem vínculo laboral e sem remuneração, 
por forma a garantir a total transparên-
cia do seu contributo. O exercício deste 
papel é produto de convite individualiza-
do feito pela RH MAGAZINE, que é 
livre de renomear o diretor quando con-
siderar oportuno;

6. A RH MAGAZINE possui um conse-
lho editorial totalmente independente, 
sem qualquer ligação à estrutura societá-
ria da revista, sem vínculo laboral e sem 
remuneração, por forma a garantir a total 
transparência do seu contributo. Este 
órgão consultivo é composto por indivi-
dualidades que são alvo de convite nomi-
nal feito pela RH MAGAZINE, que é 
livre de reestruturar o conselho editorial 
sempre que considerar oportuno;

7. A RH MAGAZINE defende o plura-
lismo de opinião, sem prejuízo de poder 
assumir as suas próprias posições;

8. A RH MAGAZINE pauta-se pelo 
princípio de que os factos e as opiniões 
devem ser claramente separadas: os pri-
meiros são intocáveis e as segundas são 
livres;

9. Todos os conteúdos fornecidos à RH 
MAGAZINE são da inteira responsabi-
lidade dos autores. 

Em vigor desde outubro de 2013. 

Estatuto editorial


