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O Grupo Português de Coaching da APG renasceu no final de 2018 com um espírito renovado 
face às circunstâncias contextuais dos últimos tempos. Assim e com vontade redobrada em 
concretizar o reconhecimento da profissão de coaching e em ajudar a enaltecer o coaching a 
nível nacional, o grupo tem vindo a reunir com regularidade e já  realizou várias ações nesse 

sentido, como poderão ler mais pormenorizadamente de seguida.

Com o intuito de envolver os membros do GPC, de informá-los sobre as 
ações realizadas e as que se estão a preparar e também de lhes suscitar 

interesse em contribuírem mais ativamente no GPC, decidimos criar uma newsletter trimestral, 
que circulará eletronicamente no final de cada trimestre!

> Criação de novo logótipo

> Criação de email dedicado ao coaching: coaching@apg.pt

> Atualização do regulamento interno

> Criação de uma página no site da APG dedicada 
inteiramente ao GPC e ao Coaching

> Criação do Comité de Ética

> Produção de um flyer explicativo sobre o GPC 

> Presença no último Encontro Nacional da APG em Novembro 2018 e distribuição do flyer

> Presença na Expo RH em Março 2019 e distribuição com a nova revista Pessoas

> Produção de um roll-up, já utilizado nestes encontros como material de divulgação do GPC

> Presença na Newsletter Pessoalmente da APG por 2 vezes desde Novembro de 2018

> Publicação de artigo de esclarecimento sobre GPC numa próxima revista Pessoas

> Preparação de newsletters trimestrais

O que estamos a fazer
> Adesão ao Código Global de Ética da Global Alliance

> Preparação da Semana Internacional do Coaching (de 29 de Abril a 3 de Maio)

> Preparação da conferência anual

> Presença nos media através de artigos escritos sobre o GPC e/ou publicidade

Envolva-se
coaching@apg.pt
www.apg.pt
Tel.: 213 522 717  |   213 580 912

O que já fizemos

Precisamos de si! 
> Neste momento, estamos a precisar de mais ajuda na gestão das redes 
sociais do GPC (página do Facebook e Linkedin). Se acha que pode 
contribuir, por favor entre em contacto connosco!

> Estamos a criar um Comité de Eventos para a organização de eventos 
regulares e gostaríamos de contar consigo. Se acha que pode voluntariar o 
seu tempo e talento, por favor fale connosco! É muito bem-vindo!

> O GPC precisa de si! Para se envolver mais ativamente no GPC, basta 
enviar um email para coaching@apg.pt
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