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Dando seguimento à política de comunicação que o Grupo Português de Coaching pretende
levar a cabo junto dos seus membros, cá estamos nós com mais uma informação trimestral onde
se resumem as principais atividades que se encontram em marcha. Desta forma pretendemos
estar mais próximos dos colegas que integram este Grupo, bem como de futuros membros.

O que temos vindo fazer:
Para facilitar a organização das suas atividades, o Grupo Português de Coaching dividiu a sua
estrutura em vários comités. Destacamos o Comité especializado para a organização da
Conferência Anual do GPC. “Coaching: As Diferentes Perspetivas” é o mote para a
Conferência que se realiza no dia 3 de Outubro no Auditório 1 da Universidade Autónoma, em
Lisboa.
Foi também criado um Comité de Reconhecimento da Profissão que já foi estabelecendo
contactos com as entidades competentes, com vista à realização de reuniões que nos apoiem
e orientem na execução e cumprimento dos formalidades necessárias ao reconhecimento da
profissão de Coach.
Dando continuidade à presença regular nos media, o GPC fez-se representar com um artigo na
Revista “Pessoas” do passado mês de Maio.

Precisamos de si!
> O GPC está numa onde de mudança e por isso tem vindo a dar um maior
dinamismo à sua atividade. Para todas as áreas de intervenção do Grupo
necessitamos de apoio.
> Por essa razão foi criado um Comité de Eventos para o qual também
precisamos de ideias e sugestões de eventos, simples ou mais elaborados.
> Por outro lado, necessitamos de colegas que queiram disponibilizar um
pouco do seu tempo, ideias e talento e ideias para nos apoiar na gestão das
redes sociais do GPC (página de facebook e Linkedin)
> Sabemos que tem ideias e vontade de nos ajudar a fortalecer o Coaching
em Portugal. Por isso, estamos a contar consigo! Para se envolver mais
ativamente basta enviar um email para coaching@apg.pt

3 de outubro 2019

Universidade Autónoma de Lisboa – Auditório 1

Junte-se a nós para o debate e reflexão sobre Coaching num evento que
contará com o contributo de inúmeros profissionais e especialistas do
mundo do Coaching. Os temas em debate enquadram-se na seguinte
estrutura:
Painel 1: A perspetiva de quem investiga Coaching
Painel 2: Reconhecimento da Profissão
Painel 3: Perspetiva de quem contrata serviços de Coaching
Painel 4: As tendências futuras do Coaching
Valores de Inscrição:
Early bird (até 1 de setembro)
Sócios APG: 30 €
Não sócios: 40 €
Após 1 de setembro.:
Sócios APG: 40 €

Não sócios: 50 €

Programa detalhado será oportunamente divulgado em www.apg.pt
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