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Ficam aqui os testemunhos de alguns 
participantes e oradores:

“A interação e a partilha fazem-nos sempre crescer. Os 
webinarios do GPC da APG, devido à excelência dos 
oradores, foram, sem dúvida, maravilhosos momentos de 
crescimento coletivo.”

Aurora Sá da Bandeira

"Grande iniciativa da  APG, por via do GPC!! Oportuno, 
necessário e acrescentado valor. O meu agradecimento 
pelos excelentes momentos de aprendizagem e de partilha. 
De facto, as pessoas é que contam."

Rui Guilhoto Loureiro

 
"Thanks for inviting me to by your guest in the 5 days 5 
sessions at 5 series for International Week.  It was my 
pleasure to give a broad introduction to Systemic Coaching 
with some exercises for your very attentive participants to 
try. Thanks to the participants for their engagement and 
sharing." 

Benita Stafford-Smith

 
"Gostei imenso dos webinares da Semana International do 
Coaching em Maio/2020.  Paula Rocha e Catarina Olim 
trouxeram insights sobre os fundamentos de coaching e 
provocaram positivas reflexões relacionadas ao tema. Benita 
Stafford-Smith fechou a semana com exercícios práticos em 
coaching sistêmico que nos proporcionaram algumas 
partilhas significativas, incluindo as que tive com Alexandra 
Lemos. Parabéns à GPC e APG pela iniciativa em promover 
esse evento, e pelos excelentes profissionais, que além de 
grande experiência em coaching, foram muito eficazes e 
sérios na pontualidade."

Adriana Milanez

 
"Em tempos estranhos de isolamento como os que vivemos, 
estes webminars foram uma forma muito interessante de 
interagir com pessoas com as quais temos interesses em 
comum, e que se juntam para ouvir e aprender com as 
perspetivas de coachs com uma vasta experiência numa 
variedade de temas, tão bem selecionados pela organização 
deste evento.
Foram prova de que é possível transmitir conhecimento e 
partilhar experiências num formato até então pouco usual e 
conseguir a interação de todos os intervenientes, tornando o 
evento bastante dinâmico.

"Foi a primeira experiência que tive tanto com o GPC, tanto como um ciclo de webinares 
tanto online, como presencial.
Posso dizer que não tinha qualquer expectativa , nem de temáticas, ou dos conteúdos 
discutidos e abordados, e fiquei surpreendida e agradada pela positiva com os webinares da 
Semana Internacional do Coaching.
Tanto os oradores principais, como a equipa que prestou os serviços do GPC, estão de 
parabéns pelo conhecimento divulgado, pela experiência prática e no terreno de cada um 
dos oradores, souberam adaptar os webinares às situações imprevistas que puderam acontecer 
em ambiente on-line, e deram resposta e palavra a todos os participantes que quiserem 
também contribuir e partilhar de alguma forma os seus conteúdos sobre as diversas temáticas, 
e experiências adquiridas.
Obrigada e muitos parabéns pela oportunidade que me deram em ter estado presente, na 1ª 
edição Ciclo de Webinares 555, do GPC."

Liliana Brazuna

Estando ainda a estudar para vir a ser coach, valorizo o facto de ser um evento aberto a 
qualquer pessoa interessada nos temas relacionados com o coaching, potenciando a 
intervenção de pessoas com variados backgrounds, o que se torna uma mais valia não só para o 
evento mas também para a difusão de informação acerca desta atividade.
Parabéns pela iniciativa, pela organização detalhada e pela seleção dos temas e dos speakers."

Lia Costa
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Celebrando a Semana Internacional
de Coaching Maio 2020

À volta do Coaching 
– à conversa com a Comissão Executiva do GPC

Dia 22 de Junho das 17H às 18h30 por zoom

Marque na sua agenda
Webinar de Coaching em Junho

Esta e as anteriores newsletters encontram-se
disponíveis para consulta na página do GPC do site da APG aqui. 

Já somos mais de 1000 membros na comunidade 
do Facebook do GPC 
e mais de 2300 membros no LinkedIn!

Basta fazer pedir para aderir nestas respetivas páginas!

A Semana Internacional de Coaching celebrou-se entre 4 e 8 de Maio de 2020.
Este ano o GPC manifestou a sua presença ativa nesta celebração, com uma série de Coaching 
webinars seguindo a ideia - 5 dias, 5 temas, às 5 da tarde.
Contando com mais de 350 participantes ao longo da semana, cada evento esteve 
subordinado a um tema específico e foram convidados oradores reconhecidos dentro de cada 
área, como pode ver na imagem.

Inscrições aqui 

Quer fazer parte?


