MANUELA PAULA SILVA MARQUES
Nacionalidade portuguesa
manuelapaula.marques@gmail.com
linkedin.com/in/mpm65
http://www.makingpeoplematter.pt/
Tlm.: +351 930 519 189
Consultora empresarial.
Data protection officer, inscrita na APDPO, Portugal.
Larga experiência em gestão de Recursos Humanos (RH) em funções de direção e em processos de gestão
de mudança organizacional. Com experiência em funções de Non Executive Director (NED).
Reconhecida como uma pessoa focada, produtiva e proativa, atuando ao nível de top management.
Especializada na realização de projetos de gestão de mudança, planeamento e implementação de
processos mais eficientes e/ou avaliação e revisão das melhores práticas de RH, cumprimento da
legislação laboral e regulamentação aplicável.
Conhecimento profundo de direito laboral (inscrita na Ordem dos Advogados) com experiência em
negociação, no âmbito da contratação coletiva de trabalho do sector bancário.
Formadora profissional com certificação CCP.

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Planeamento e implementação das estratégias de RH alinhadas com as estratégias de negócio
Gestão das relações com empregados e estruturas sindicais
Gestão e controlo da área de recrutamento e seleção e formação
Desenvolvimento de planos de gestão de desempenho e motivação
Implementação e monotorização das estratégicas de RH gerais e dos diversos sistemas de suporte
Criação de estratégias para melhoria e manutenção de climas laborais mais positivos e produtivos
Gestão e controlo da áreas de compensação e benefícios
Cumprimento de toda a legislação e regulamentação aplicável bem como as linhas de orientação em
matéria de Auditoria e Compliance
Representação no âmbito das negociações coletivas de trabalho e responsável pela área de relações
laborais incluindo contencioso laboral
Direção de projetos de reestruturação e eficiência de RH
Formadora na área de gestão de recursos Humanos
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PERFIL
Orientada para resultados; boa ouvinte e com elevada capacidade de negociação; capacidade de criação
de relações interpessoais; excelente capacidade de comunicação; profundo conhecimento da legislação
laboral portuguesa e das melhores práticas; experiência no estabelecimento de parcerias com vista à
implementação de processos de eficiência organizativa de empresas ou grupos económicos.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Oradora convidada e Júri nos projectos da licenciatura em Gestão
Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto
2014/…

Oradora convidada
Atlantic business school
2015/…

Porto, Portugal

2019/…

Consultora empresarial

1988/2018

2016/2018

Porto, Portugal

Diretora Central
Representante nas negociações coletivas do setor bancário
Banco BPI, SA
Porto, Portugal

Vogal do Conselho de Administração
Techsource, serviços informáticos, ACE
Lisboa, Portugal

2016/2018

Vogal da Comissão de vencimentos
BCI - Banco Comercial e de Investimentos Mozambique
Moçambique

COMPETÊNCIAS

Planeamento estratégico; Comunicação; Liderança; Pensamento analítico; Orientação para
resolução de problemas; Inteligência emocional; Pensamento criativo.
Português – língua materna; Inglês- intermédio; Espanhol - conversação
Ferramentas Microsoft tools (Word, Excel, PowerPoint)
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HABILITAÇÕES
1983/1988

Universidade Católica Portuguesa
Licenciatura em Direito

2018

CEDE - Management and executives spanish confederation
Liderança
ICDL international center for leadership and development

2019

Corporate Governance: Liderança de Boards
Nova School of Business and Economics

Formadora certificada
IEFP

Inscrita na Ordem dos Advogados
Associada da APDPO - Associação dos Profissionais de Proteção e de Segurança de
Dados

VOLUNTARIADO
Consultora jurídico laboral e de RH
2019/…
2013/2014

Voluntária

Olhar o futuro

INTERESSES PESSOAIS
Fitness (prática regular de ginásio e bicicleta; Meditação e Yoga; viagens leitura e cinema.
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