
Best Full Digital

6 Team Conditions
Condições para aumentar a Eficácia das Equipas e a sua avaliação através do Team Diagnostic Survey

Á distância

Duração : 8h30 Referência : 1293

Preço : 500,00 € + IVA

A abordagem às 6 Condições para a Eficácia das Equipas resulta de décadas de pesquisa levadas a cabo por
investigadores de renome da Universidade de Harvard. Ruth Wageman, Richard Hackman e seus alunos e colegas
estudaram milhares de equipas em todo mundo, de diversos setores, indústrias e contextos culturais. O seu trabalho
identificou as 6 Condições práticas, aplicáveis e úteis para equipas, que em conjunto promovem a performance, a
excelência do trabalho em equipa e as realizações e conquistas significativas ao longo do tempo. O modelo das 6
Condições para a Eficácia das Equipas foi amplamente testado para prever o desempenho em equipas do “mundo real”
e os seus resultados têm sido comprovados e publicados em muitos livros e artigos.

No decorrer desta investigação, Ruth Wageman, Richard Hackman e Erin Lehman desenvolveram na Universidade de
Harvard o Team Diagnostic Survey (TDS): um instrumento revisto e validado pelos seus pares, concebido para
diagnosticar os pontos fortes e fracos das equipas.

Factos-chave sobre o TDS:

Sólido a nível psicométrico, foi também revisto e validado por pares, utilizando dados recolhidos junto de mais de
1.000 equipas em todo o mundo;
Apresenta um relatório de 27 páginas que inclui feedback detalhado sobre os tópicos “6 Conditions”, “3 Key Task
Processes” e “3 Team Effectiveness Outcomes”, assim como feedback qualitativo e quantitativo (consulte um
exemplo de relatório);
Distribuído através de uma rede global de profissionais certificados em TDS;
Utilizado pelas melhores equipas das maiores empresas globais listadas na Fortune 500, entre as quais se incluem
desde equipas do setor público a organizações sem fins lucrativos;
Aplicado a equipas de liderança, equipas de start-ups, equipas agile, tripulações de voo, equipas médico-cirúrgicas,
equipas de projeto, equipas comerciais, equipas de operações, equipas financeiras, equipas de serviços profissionais,
entre outras;
Disponível nos seguintes idiomas: inglês, francês, holandês, português (e em breve: espanhol, chinês, italiano e
alemão, árabe e persa).

https://6teamconditions.com/wp-content/uploads/2019/11/TDS-sample-report.pdf
https://6teamconditions.com/wp-content/uploads/2019/11/TDS-sample-report.pdf


 

Objetivos

Através deste percurso de aprendizagem os participantes irão:

Compreender os principais fatores que impulsionam a eficácia da uma equipa;
Ser capazes de usar o TDS: o instrumento mais validado a nível global para avaliar a eficácia da uma equipa;
Saber utilizar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas ao trabalhar com líderes de equipas;
Construir ou melhorar as suas práticas de Team Coaching.

Destinatários

Consultores, coaches, profissionais nas áreas de Learning & Development e líderes de equipas que pretendam
utilizar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o Team Diagnostic Survey (TDS) para promover a
colaboração eficaz e produtiva no seio das suas equipas.

Percurso de aprendizagem

Visão geral do percurso

 

Este curso atribui um certificado equivalente ao Foundational Certification in the Team Diagnostic Survey and 6
Conditions. Esta é uma certificação que lhe dá acesso a um conjunto de know-how e de ferramentas, bem como uma
comunidade global de profissionais certificados previamente e que o podem apoiar.

 

Este programa é composto por dois ativos centrais:

1 – Vídeos online, realizáveis onde e quando quiser de acordo com o seu ritmo pessoal, estruturados para
fornecer os conhecimentos essenciais necessários para incorporar as 6 Condições para a Eficácia das Equipas
e o Team Diagnostic Survey (TDS) nas suas práticas organizacionais quotidianas. Esta Foundational
Certification* permite-lhe conhecer as 6 Condições para a Eficácia das Equipas, a forma como o TDS mede as
6 Condições, apoiando-o ainda na interpretação dos relatórios do TDS e ajudando-o a incorporar um
diagnóstico TDS no seu trabalho com equipas.

*A inscrição direta no curso online custaria normalmente $1097 USD.

 

2 – Três classes virtuais conduzidas por Ruth Wageman e Krister Lowe, concebidas para ajudá-lo a incorporar
as 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o TDS no seu quotidiano e empresa.

No decorrer destas classes virtuais, Ruth Wageman e Krister Lowe irão realizar demonstrações e exercícios



práticos para explicar a estrutura das 6 Condições para a Eficácia das Equipas, abordar e apresentar
conselhos práticos para desenvolver o Coaching de equipas e as relações colaborativas, desafiando
simultaneamente os líderes de equipas e os seus membros para a interpretação dos resultados do TDS.

1ª Parte – Aprendizagem Online

Módulo 1:

Visão geral do curso;
O melhor e o pior das equipas;
“Condições do pensamento”.

Módulo 2:

Compreender a eficácia das equipas.

Módulo 3:

As 6 Condições.

2ª Parte- Classe Virtual (90 minutos)

Revisão das 6 Condições (introdução de novos exemplos e dados);
Praticar as 6 Condições de pensamento no trabalho com equipas (estudos de caso e partilha);
Diagnosticar as equipas: discussão em grupos.

3ª Parte - Aprendizagem Online

Módulo 4:

Team Diagnostic Survey(™) e um estudo de caso.

Módulo 5:

Recursos adicionais sobre o TDS: equipas e líderes.

4ª Parte: Classe Virtual (90 minutos)

Como realizar um diagnóstico junto de um líder de equipa: estudo de caso resolvido em grupos de trabalho;
Como utilizar o TDS.

5ª Parte – Classe Virtual (90 minutos)

Desenvolver a prática de Team Coaching.

 

Métodos pedagógicos

Este percurso é composto por:

4h00 de aprendizagem online
4h30 horas de classes virtuais
Estudos de caso de equipas reais, incluindo relatórios do TDS
Demonstrações de técnicas de Coaching por parte dos formadores



Trabalhos práticos em pares ou grupos

Pontos fortes

Os participantes:

Recebem um certicado equivalente ao Foundational Certification in the Team Diagnostic Survey and 6 Conditions
Adquirem o acesso a uma comunidade global de mais de 700 profissionais que regularmente utilizam a
abordagem 6 Team Conditions

 

Oradores

Ruth Wageman

Ruth Wageman é uma das maiores e mais reconhecidas investigadoras e especialistas em trabalho com equipas,
sobretudo equipas de liderança. A sua experiência está focada nas condições que influenciam o elevado
desempenho das equipas – com destaque para as equipas cujo propósito é resolver problemas complexos, processos
de reorganização, mudança cultural ou liderar a transformação do sistema.

Ruth ajuda a construir a capacidade de liderança colaborativa dentro e através das organizações, especialmente
junto de equipas de liderança multissetoriais (nas áreas de saúde, negócios, serviço social, universidades, ONGs…).

Ruth possui experiência como professora nas Universidades de Columbia, Dartmouth e Harvard, instituições onde
liderou muitos programas de investigação inéditos. É coautora das obras “Senior Leadership Teams: What it Takes to
Make them Great”, “Developing and Enhancing High-Performance teams in Organizations” e “Practitioner’s
Handbook of Team Coaching”, entre outras, tendo também escrito artigos de referência revistos por pares. 

Ruth desenhou a ferramenta Team Diagnostic Survey (TDS) – juntamente com Richard Hackman e Erin Lehman – um
sistema de avaliação poderoso e amplamente validado que mede o quão bem as 6 Condições que impulsionam a
eficácia estão estabelecidas numa equipa. Ruth também lidera workshops certificados e dá formação a profissionais
na área de desenvolvimento de equipas onde utiliza e aplica o TDS.

A nível académico, Ruth Wageman é doutorada em Comportamento Organizacional pela Universidade de Harvard e
possui um Bacharelato nas áreas de Arte e Psicologia pelo Columbia College da Universidade de Columbia.

 

Krister Lowe

https://www.linkedin.com/in/ruth-wageman-9860388/


Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1293
Criado em 22/12/2021

Krister Lowe é um reconhecido Psicólogo Organizacional, Team Coach e Podcaster, cuja paixão é aplicar o coaching a
equipas de liderança sénior.

Krister é Senior Partner da 6TeamConditions.com e co-host do 6 Conditions Podcast. Concebe e realiza programas de
aprendizagem e certificação, bem como intervenções personalizadas na área de Team Coaching para organizações
que utilizam o framework das 6 Condições para a Eficácia das Equipas e o Team Diagnostic Survey (TCS).

Ao longo dos últimos 5 anos, o foco de Krister tem sido contribuir para o desenvolvimento da área de Team
Coaching.  Neste âmbito, é o criador e antigo host do “The Team Coaching Zone Podcast” – um podcast que explora
a arte e ciência do coaching de equipas com coaches organizacionais de referência e que continua a ter uma
audiência que abrange mais de 135 países em todo o mundo.  Atualmente, presta serviços e consultoria em Team
Coaching a uma série de clientes selecionados, junto dos quais já introduziu programas de liderança e coaching
diferenciados; trabalha ainda na supervisão dos profissionais especializados na área de Team Coaching.

Krister possui mais de 20 anos de experiência na área de Learning&Development em mais de 40 países, tendo
trabalho em diversos ramos de negócio, incluindo: organizações internacionais, tecnologia, telecomunicações,
energia, saúde, moda, ensino superior, fundações, ONGs, grandes empresas de contabilidade, entre outros. Krister é
também o co-criador da “This Nautilus Experience” – um programa experiencial de liderança colaborativa e equipas
realizado a bordo do navio-escola holandês “Wylde Swan”.

A nível académico, Krister Lowe possui um Mestrado e um Doutoramento em Psicologia Social-Organizacional pela
Universidade de Columbia.  Completou o Programa de Certificação CTI Co-Active Coach Training Certification
Program (CPCC), o Team Advantage™ team coach training program, o programa de certificação Systemic Team
Coaching – Níveis 1, 2 e 3, o 6 Team Conditions & Team Diagnostic Survey™, assim como a certificação em Team
Emotional Intelligence Survey.  É também mediador certificado no Estado de Nova Iorque e possui um certificado em
resolução de conflitos pela Universidade de Columbia.

https://www.linkedin.com/in/kristerlowe/
http://www.6TeamConditions.com


Best

Systemic Team Coaching Programme - Level 1
Coaching Sistémico de Equipas

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1162

Preço : 1.950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Este programa certificado capacita os seus participantes a usarem o modelo das cinco disciplinas de Coaching Sistémico
de Equipas que tem sido adotado em mais de 30 países e em diversos continentes. Após a sua participação, os
participantes terão adquirido um domínio superior sobre cada uma das cinco disciplinas e como fazer coaching a uma
equipa em cada uma das diferentes disciplinas.

Os três dias de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo de
base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do Diploma
Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.

Este curso atribui 16 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 3 unidades CCE da ICF
na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Objetivos

Uma formação que permite aos participantes:

Adquirir uma compreensão mais profunda acerca da teoria e prática do Coaching Sistémico de Equipas.
Compreender porque é que o coaching de equipas e a investigação sobre equipas de alto desempenho está a
tornar-se cada vez mais importante.
Adotar uma definição de Equipas e Coaching que pode ser utilizada e testada em termos práticos.
Aprender o Modelo das 5 disciplinas de Hawkins, em Coaching de Equipas (Leadership Team Coaching por Peter
Hawkins, publicado por Kogan Page):

Validação;
Esclarecimento;
Cocriação;
Comunicação;
Aprendizagens Essenciais.

Identificar e apreender as diferentes intervenções de coaching para cada uma das cinco disciplinas.



Dominar o modelo CIDCLEAR para gerir eficazmente uma relação de coaching, incluindo a forma como se
estabelecem compromissos com toda a equipa.
Conhecer um instrumento de diagnóstico de Perfil de Equipa de Alto Desempenho a uma equipa com quem
trabalhe, lidere ou faça parte.
Aprofundar o autoconhecimento do Self como instrumento - utilizando os sentidos físicos, a racionalidade, a
intuição o e o corporal

Destinatários

Facilitadores e líderes de equipas que pretendam desenvolver capacidades para fazerem coaching de equipas;
consultores e coaches experientes.

Percurso de aprendizagem

Primeiro dia

Introdução.
Visão geral do programa.
Compromissos de grupo.
Porquê o coaching de equipa? - Para o mundo, para as organizações e para o coach.
O que é uma equipa?
O que é o coaching de equipa?
O continuum do coaching de equipa.
A jornada do coaching de equipa.
O modelo CIDCLEAR.
Compromissos de coaching de equipa.
Exercício – questionário de coaching de equipas de alto desempenho, sobre uma equipa em que esteja a fazer
coaching, a liderar ou da qual faça parte.

Segundo dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Coaching de pares sobre o “questionário de equipa” (Team Q)
As 5 disciplinas do coaching de equipa.
Validar as 5 disciplinas: desafios, métodos e abordagens de coaching, simulações de coaching de equipa.
Clarificar as 5 disciplinas: desafios emergentes.
Métodos e abordagens de coaching e simulações de coaching de equipa.

Terceiro dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Co-criar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Inter-relacionar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Aprendizagens essenciais: desafios, métodos e abordagens de coaching e das simulações de coaching de equipa.
Planear a aplicação prática e individualizada das aprendizagens e o seu respetivo desenvolvimento.

Métodos pedagógicos

Práticas simuladas para exploração detalhada das diferentes etapas de uma intervenção de coaching, em
ambiente de equipas.
Exercícios “experienciais” para cada uma das 5 disciplinas de coaching de equipas.
Estudos de caso que permitem uma maior clarividência e discernimento acerca da oportunidade de uma
intervenção de coaching de equipas.
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Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”, que possibilitam a utilização prática e “real” das
técnicas e conceitos preconizados no programa.
Análise de “estudos de caso” sobre intervenções de coaching de equipas, em diferentes setores de atividade,
países e ambientes culturais.

Pontos fortes

Os três dias de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo
de base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do
Diploma Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.

 

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e
ainda Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também
investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção,
mudança de cultura, Coaching executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação
organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page,
2018), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books,
2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Best

Systemic Team Coaching Advanced Workshop – Level 2
Aplicar o coaching sistémico de equipas a equipas executivas e/ou a várias equipas dentro da mesma organização

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1228

Preço : 1.950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O coaching sistémico de equipas permite que os elementos de equipas identifiquem e resolvam os seus desafios
quotidianos e se concentram nos vários sistemas em que operam, nomeadamente nos sistemas e influências externas à
equipe e que, muitas vezes, impactam nos resultados.

Este curso atribui 16 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 3 unidades CCE da ICF
na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Objetivos

No final da formação os participantes serão capazes de:

Conhecer as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas;
Realizar um diagnóstico ao estado atual da equipa e respetivo processo de co-diagnóstico e co-descoberta;
Desenhar um programa de Coaching para equipas (com a duração de um ano);
Promover o Coaching de equipa através das disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying);
Trabalhar com a dinâmica de equipa na disciplina de Co-criação (Co-Creating);
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting);
Capacitar uma equipa para que esta se torne uma Learning Team;
Trabalhar com abordagens complementares ao Coaching de equipa – conceitos de constellation e sculpting;
Passar do Coaching de equipa para o Coaching da "equipa das equipas" – promover o Coaching aplicado às
conexões entre várias equipas dentro da mesma organização.

Destinatários

Para quem

Este workshop destina-se a todos aqueles que concluíram o Systemic Team Coaching Programme e pretendem



elevar os seus conhecimentos de forma a aplicarem o Coaching a equipas executivas e/ou a várias equipas dentro
da mesma organização.

Pré-requisitos

Conclusão do Systemic Team Coaching Programme - Level 1

Percurso de aprendizagem

Primeiro dia

Definir do plano geral para os três dias de formação.
Revisitar as Cinco Disciplinas e os Modelos CIDCLEAR.
Explorar as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas.
Desenhar um programa anual de Coaching Sistémico de Equipas.

Segundo dia

Como criar uma Team Charter eficaz - trabalhar com as disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento
(Clarifying).
Como implementar abordagens complementares - Team Constellations e Team Sculpting.
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting).
Explorar os cinco métodos para o desenvolvimento de uma Learning Team.

Terceiro dia

Promover o Coaching na "equipa das equipas", abordagem e metodologia.
Explorar o modelo de Supervisão de Coaching Sistémico de Equipas segundo Hawkins: exercício de supervisão em
pequenos grupos.
Aplicação prática:

Trabalhar com desafios e estudos de caso trazidos pelos próprios participantes;
Aplicar os conhecimentos adquiridos através de exercícios em pequenos grupos.

Métodos pedagógicos

Práticas simuladas, exercícios “experienciais” e estudos de caso que permitem uma maior clarividência e
discernimento acerca da oportunidade de uma intervenção de coaching de equipas.
Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”, que possibilitam a utilização prática e “real” das
técnicas e conceitos preconizados no programa.

Pontos fortes

Os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria experiência de equipa ou
proveniente de uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de forma a explorarem e
colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o programa.

 

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e
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ainda Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também
investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção,
mudança de cultura, Coaching executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação
organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page,
2018), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books,
2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Best

Ciclo: Systemic Team Coaching
Coaching Sistémico de Equipas

Presencial

Duração : 6 dias (42 horas) Referência : 1229

Preço : 3.350,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O coaching sistémico de equipas permite que os elementos de equipas identifiquem e resolvam os seus desafios
quotidianos e se concentram nos vários sistemas em que operam, nomeadamente nos sistemas e influências externas à
equipe e que, muitas vezes, impactam nos resultados.

Este programa certificado capacita os seus participantes a usarem o modelo das cinco disciplinas de Coaching Sistémico
de Equipas que tem sido adotado em mais de 30 países e em diversos continentes. Após a sua participação, os
participantes terão adquirido um domínio superior sobre cada uma das cinco disciplinas e como fazer coaching a uma
equipa em cada uma das diferentes disciplinas.

Os três dias iniciais de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo
de base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do Diploma
Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.

Na segunda parte deste ciclo os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria
experiência de equipa ou proveniente de uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de forma
a explorarem e colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o programa.

Este curso atribui 32 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 6 unidades CCE da ICF
na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-programme-level-1
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-advanced-workshop-level-2


Objetivos

Uma formação que permite aos participantes:

Adquirir uma compreensão mais profunda acerca da teoria e prática do Coaching Sistémico de Equipas;
Compreender porque é que o coaching de equipas e a investigação sobre equipas de alto desempenho está a
tornar-se cada vez mais importante;
Adotar uma definição de Equipas e Coaching que pode ser utilizada e testada em termos práticos;
Aprender o Modelo das 5 disciplinas de Hawkins, em Coaching de Equipas (Leadership Team Coaching por Peter
Hawkins, publicado por Kogan Page):

Validação;
Esclarecimento;
Cocriação;
Comunicação;
Aprendizagens Essenciais.

Identificar e apreender as diferentes intervenções de coaching para cada uma das cinco disciplinas;
Dominar o modelo CIDCLEAR para gerir eficazmente uma relação de coaching, incluindo a forma como se
estabelecem compromissos com toda a equipa;
Conhecer um instrumento de diagnóstico de Perfil de Equipa de Alto Desempenho a uma equipa com quem
trabalhe, lidere ou faça parte;
Aprofundar o autoconhecimento do Self como instrumento - utilizando os sentidos físicos, a racionalidade, a
intuição o e o corporal;
Conhecer as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas;
Realizar um diagnóstico ao estado atual da equipa e respetivo processo de co-diagnóstico e co-descoberta;
Desenhar um programa de Coaching para equipas (com a duração de um ano);
Promover o Coaching de equipa através das disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying);
Trabalhar com a dinâmica de equipa na disciplina de Co-criação (Co-Creating);
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting);
Capacitar uma equipa para que esta se torne uma Learning Team;
Trabalhar com abordagens complementares ao Coaching de equipa – conceitos de constellation e sculpting;
Passar do Coaching de equipa para o Coaching da "equipa das equipas" – promover o Coaching aplicado às
conexões entre várias equipas dentro da mesma organização.

Destinatários

Facilitadores e líderes de equipas que pretendam desenvolver capacidades para fazerem coaching de equipas;
consultores e coaches experientes.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte - Systemic Team Coaching Programme - Level 1

Primeiro dia
Introdução.
Visão geral do programa.
Compromissos de grupo.
Porquê o coaching de equipa? - Para o mundo, para as organizações e para o coach.
O que é uma equipa?
O que é o coaching de equipa?
O continuum do coaching de equipa.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-programme/


A jornada do coaching de equipa.
O modelo CIDCLEAR.
Compromissos de coaching de equipa.
Exercício – questionário de coaching de equipas de alto desempenho, sobre uma equipa em que esteja a fazer
coaching, a liderar ou da qual faça parte.

 
Segundo dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Coaching de pares sobre o “questionário de equipa” (Team Q)
As 5 disciplinas do coaching de equipa.
Validar as 5 disciplinas: desafios, métodos e abordagens de coaching, simulações de coaching de equipa.
Clarificar as 5 disciplinas: desafios emergentes.
Métodos e abordagens de coaching e simulações de coaching de equipa.

 
Terceiro dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Co-criar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Inter-relacionar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Aprendizagens essenciais: desafios, métodos e abordagens de coaching e das simulações de coaching de equipa.
Planear a aplicação prática e individualizada das aprendizagens e o seu respetivo desenvolvimento.

 

2ª Parte - Systemic Team Coaching Advanced Workshop – Level 2

Primeiro dia
Definir do plano geral para os três dias de formação.
Revisitar as Cinco Disciplinas e os Modelos CIDCLEAR.
Explorar as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas.
Desenhar um programa anual de Coaching Sistémico de Equipas.

 
Segundo dia

Como criar uma Team Charter eficaz - trabalhar com as disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento
(Clarifying).
Como implementar abordagens complementares - Team Constellations e Team Sculpting.
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting).
Explorar os cinco métodos para o desenvolvimento de uma Learning Team.

 
Terceiro dia

Promover o Coaching na "equipa das equipas", abordagem e metodologia.
Explorar o modelo de Supervisão de Coaching Sistémico de Equipas segundo Hawkins: exercício de supervisão em
pequenos grupos.
Aplicação prática:

Trabalhar com desafios e estudos de caso trazidos pelos próprios participantes;
Aplicar os conhecimentos adquiridos através de exercícios em pequenos grupos.

Métodos pedagógicos

Práticas simuladas para exploração detalhada das diferentes etapas de uma intervenção de coaching, em
ambiente de equipas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-advanced-workshop-level-2/
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Exercícios “experienciais” para cada uma das 5 disciplinas de coaching de equipas.
Estudos de caso que permitem uma maior clarividência e discernimento acerca da oportunidade de uma
intervenção de coaching de equipas.
Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”, que possibilitam a utilização prática e “real” das
técnicas e conceitos preconizados no programa.
Análise de “estudos de caso” sobre intervenções de coaching de equipas, em diferentes setores de atividade,
países e ambientes culturais.

Pontos fortes

Os três dias iniciais de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao
módulo de base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição
do Diploma Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.
Na segunda parte deste ciclo os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria
experiência de equipa ou proveniente de uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de
forma a explorarem e colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o programa.

 

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e
ainda Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também
investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção,
mudança de cultura, Coaching executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação
organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page,
2018), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books,
2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Best

Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Inicial
Compreender e vivenciar o mundo do coaching ICF

Presencial

Duração : 3 dias (20 horas) Referência : 1108

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A formação de Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos técnicos e conceptuais do coaching profissional, bem
como o desenvolvimento do perfil de competências do “Coach ICF”, através de uma metodologia predominantemente
prática e com referência a exemplos específicos e acesso direto à experiência profissional dos docentes do curso.

Todos os conteúdos, documentos e ferramentas de apoio ao nosso Módulo Inicial do Programa de Formação de
Coaches Profissional (ACTP - ICF), estão disponíveis, online, na nossa plataforma LEARNING HUB.
A LEARNING HUB funcionará, para os novos alunos, como uma área de preparação e apoio ao seu percurso
pedagógico. Após a conclusão do curso funcionará como uma plataforma que ajudará os alunos a honrar o
seu compromisso, ético e deontológico, de desenvolverem continuamente as suas competências de coaching
profissional.
Todos os alunos, depois de concluído o Módulo Inicial, terão acesso direto, autónomo e contínuo, a todas as
ferramentas e documentos de apoio, bem como aos respetivos conteúdos que são periodicamente revistos e
atualizados.

Objetivos

A formação no Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos teóricos do Coaching e a compreensão de quais são
as principais competências do Coach Profissional.

No final desta formação os formandos vão:

Compreender o que é o coaching, na sua essência, e também aquilo que o distingue de outras abordagens no
domínio do desenvolvimento pessoal;
Alargar o conhecimento acerca dos contextos de utilização do coaching, bem como das suas fontes de
conhecimento e tipologias de abordagem;
Conhecer as 11 competências centrais de coaching da ICF e compreender as suas implicações na forma como se
estrutura um processo de coaching e nos próprios requisitos de desenvolvimento do coach;
Iniciar o percurso da condução prática de uma conversação de coaching profissional;
Vivenciar o poder transformador do Coaching;

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-formacao-coaches-profissionais-nivel-inicial-digital


Dominar algumas das ferramentas mais essenciais em coaching.

Destinatários

Profissionais que pretendam adquirir competências de Coaching, numa perspetiva prática e alicerçada nas 11
competências centrais da ICF, para sua valorização profissional e/ou obter uma credenciação ICF como coaches
profissionais; Dirigentes, quadros e líderes que pretendam utilizar o coaching numa perspetiva de liderança e
como uma ferramenta de desenvolvimento dos colaboradores.

Percurso de aprendizagem

O que é o coaching e o que não é o coaching profissional

Introdução ao conceito e filosofia de coaching da ICF.
Diferença entre o coaching e outros domínios de intervenção na área do desenvolvimento humano.
Os elementos chave do processo de Coaching.
Contextos de utilização, fontes de conhecimento e tipologias de abordagem em Coaching.

As competências de coaching profissional da ICF

Introdução às 11 competências centrais de coaching da ICF.
A estrutura e a essência de cada uma das fases de um processo de Coaching.
A aplicação das 11 competências da ICF na conversação de Coaching.

O perfil do coach

Perfil de características e de competências do coach.
Os principais obstáculos à eficácia do Coaching.
As crenças do coach.

A indagação poderosa

A arte e a prática da indagação no coaching profissional.
Características de uma pergunta poderosa.
As perguntas enquanto elemento estruturante de uma conversação de Coaching.

A escuta ativa

O impacto da escuta no estabelecimento da relação de Coaching.
Os diferentes níveis de escuta e as suas aplicações no coaching profissional.
Da escuta ativa à escuta empática.

A comunicação direta e a prática do feedback em coaching

O que é, para que serve e como se aplica o feedback interpessoal.
O uso do feedback e do feedforward em Coaching.
Dar e receber feedback para melhorar a efetividade de um coach.

Desenho de futuro e fecho do módulo de formação

Objetivos, resultados e compromissos de ação.
Conclusões e encerramento do módulo.
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Métodos pedagógicos

Metodologias centradas na prática das competências centrais da ICF e que posicionam, através de práticas
assistidas, o formando nas diferentes perspetivas ou papéis “aluno, coachee e coach”.
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de nível PCC-ICF (Professional Certified Coach), com
uma ampla experiência nos vários domínios do coaching profissional, numa cultura de partilha absoluta de
conhecimento.

Pontos fortes

Curso acreditado, com a sua mais alta distinção, pela maior e mais reputada confederação mundial de coaching
(ICF).
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de nível PCC-ICF (Professional Certified Coach), com
ampla experiência em treino, mentoring e supervisão de coaches profissionais e na entrega de serviços de
executive e team coaching, em ambientes empresariais multinacionais e multiculturais.



Best Full Digital

Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Inicial
Compreender e vivenciar o mundo do coaching ICF

Á distância

Duração : 20 horas Referência : 1108E

Preço : 950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

A formação de Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos técnicos e conceptuais do coaching profissional, bem
como o desenvolvimento do perfil de competências do “Coach ICF”, através de uma metodologia predominantemente
prática e com referência a exemplos específicos e acesso direto à experiência profissional dos docentes do curso.

Todos os conteúdos, documentos e ferramentas de apoio ao nosso Módulo Inicial do Programa de Formação de
Coaches Profissional (ACTP - ICF), estão disponíveis, online, na nossa plataforma LEARNING HUB.
A LEARNING HUB funcionará, para os novos alunos, como uma área de preparação e apoio ao seu percurso
pedagógico. Após a conclusão do curso funcionará como uma plataforma que ajudará os alunos a honrar o
seu compromisso, ético e deontológico, de desenvolverem continuamente as suas competências de coaching
profissional.
Todos os alunos, depois de concluído o Módulo Inicial, terão acesso direto, autónomo e contínuo, a todas as
ferramentas e documentos de apoio, bem como aos respetivos conteúdos que são periodicamente revistos e
atualizados.

Objetivos

A formação no Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos teóricos do Coaching e a compreensão de quais são
as principais competências do Coach Profissional.

No final desta formação os formandos vão:
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Compreender o que é o coaching, na sua essência, e também aquilo que o distingue de outras abordagens no
domínio do desenvolvimento pessoal;
Alargar o conhecimento acerca dos contextos de utilização do coaching, bem como das suas fontes de
conhecimento e tipologias de abordagem;
Conhecer as 11 competências centrais de coaching da ICF e compreender as suas implicações na forma como se
estrutura um processo de coaching e nos próprios requisitos de desenvolvimento do coach;
Iniciar o percurso da condução prática de uma conversação de coaching profissional;
Vivenciar o poder transformador do Coaching;
Dominar algumas das ferramentas mais essenciais em coaching.

Destinatários

Profissionais que pretendam adquirir competências de Coaching, numa perspetiva prática e alicerçada nas 11
competências centrais da ICF, para sua valorização profissional e/ou obter uma credenciação ICF como coaches
profissionais; Dirigentes, quadros e líderes que pretendam utilizar o coaching numa perspetiva de liderança e
como uma ferramenta de desenvolvimento dos colaboradores.

Percurso de aprendizagem

O que é o coaching e o que não é o coaching profissional

Introdução ao conceito e filosofia de coaching da ICF.
Diferença entre o coaching e outros domínios de intervenção na área do desenvolvimento humano.
Os elementos chave do processo de Coaching.
Contextos de utilização, fontes de conhecimento e tipologias de abordagem em Coaching.

As competências de coaching profissional da ICF

Introdução às 11 competências centrais de coaching da ICF.
A estrutura e a essência de cada uma das fases de um processo de Coaching.
A aplicação das 11 competências da ICF na conversação de Coaching.

O perfil do coach

Perfil de características e de competências do coach.
Os principais obstáculos à eficácia do Coaching.
As crenças do coach.

A indagação poderosa

A arte e a prática da indagação no coaching profissional.
Características de uma pergunta poderosa.
As perguntas enquanto elemento estruturante de uma conversação de Coaching.

A escuta ativa

O impacto da escuta no estabelecimento da relação de Coaching.
Os diferentes níveis de escuta e as suas aplicações no coaching profissional.
Da escuta ativa à escuta empática.

A comunicação direta e a prática do feedback em coaching

O que é, para que serve e como se aplica o feedback interpessoal.
O uso do feedback e do feedforward em Coaching.
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Dar e receber feedback para melhorar a efetividade de um coach.

Desenho de futuro e fecho do módulo de formação

Objetivos, resultados e compromissos de ação.
Conclusões e encerramento do módulo.

Métodos pedagógicos

Metodologias centradas na prática das competências centrais da ICF e que posicionam, através de práticas
assistidas, o formando nas diferentes perspetivas ou papéis “aluno, coachee e coach”.
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de nível PCC-ICF (Professional Certified Coach), com
uma ampla experiência nos vários domínios do coaching profissional, numa cultura de partilha absoluta de
conhecimento.

Pontos fortes

Curso acreditado, com a sua mais alta distinção, pela maior e mais reputada confederação mundial de coaching
(ICF).
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de nível PCC-ICF (Professional Certified Coach), com
ampla experiência em treino, mentoring e supervisão de coaches profissionais e na entrega de serviços de
executive e team coaching, em ambientes empresariais multinacionais e multiculturais.



Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Avançado
Praticar, em profundidade, o coaching ICF

Presencial

Duração : 16 dias (80 horas) Referência : 1109

Preço : 3.750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Nível Avançado tem como objetivo que os participantes adquiram, de forma experiencial, as diferentes técnicas de
coaching de acordo com a perspetiva metodológica da ICF.

Objetivos

O curso proporciona ao participante o treino das técnicas de coaching, com o apoio de um mentor, que lhe
permitem atingir um nível intermédio na sua ação como coach.

Destinatários

Para quem

Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao Coaching e contribuir para o desenvolvimento profissional
de dirigentes e quadros; dirigentes e quadros que queiram dominar a técnica e a filosofia de coaching, para as
incorporarem nas suas práticas de liderança.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-avancado-digital
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Pré-requisitos

Frequência do Curso de Coaching Profissional-Nível Inicial (só para os participantes que pretendam seguir o
programa completo de certificação como coach profissional.

Percurso de aprendizagem

Mapas mentais, crenças e valores

Modelo do mundo e esquemas mentais.
A atitude e as crenças limitadoras.
Trabalho com crenças.
Trabalho com valores.

Modelo GROW e linguagem

As fases da sessão de coaching.
O modelo GROW.
A sessão no contexto de um processo.
O poder da linguagem.
MBTI.

Linguagem não-verbal e paraverbal

Os tipos de perceção, processamento e linguagem.
Aprender a calibrar para gerar um clima de confiança e intimidade com o cliente.
Aprender a melhorar o rapport com o coachee.
Modificar o estado de espírito do coachee.
Ferramentas ao dispor do coach.

A inteligência emocional no coaching

O modelo de inteligência emocional e as suas relações com o coaching.
Autoconhecimento.
Importância das competências emocionais no coaching.
Desenvolver o autoconhecimento através do trabalho corporal.

Métodos pedagógicos

A metodologia de formação é eminentemente prática. Está orientada para o desenvolvimento das competências
do participante como coach, com base na perspetiva de que o coaching só se aprende pela prática.
No Nível Avançado, a formação centra-se no conhecimento de si próprio, são exploradas as crenças, os valores e o
modelo do mundo de cada pessoa, e são analisadas as barreiras internas e os recursos próprios que permitirão ao
coach fazer o “acompanhamento” do coachee. Os participantes realizam trabalhos práticos de coaching, com
feedback individualizado por parte dos mentores.

Pontos fortes

O Nível Avançado permite a cada participante realizar um treino “mentorizado”, ou seja apoiado e supervisado
diretamente pelos formadores e mentores responsáveis pelo curso. Este facto permite a cada participante uma
aprendizagem mais consolidada, eficaz e profunda das competências que determinam a verdadeira qualidade do
exercício da prática profissional neste domínio.
Formação acreditada pela ICF.



New Full Digital

Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Avançado
Praticar, em profundidade, o coaching ICF

Á distância

Duração : 80 horas Referência : 1109E

Preço : 3.750,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Nível Avançado tem como objetivo que os participantes adquiram, de forma experiencial, as diferentes técnicas de
coaching de acordo com a perspetiva metodológica da ICF.

Objetivos

O curso proporciona ao participante o treino das técnicas de coaching, com o apoio de um mentor, que lhe
permitem atingir um nível intermédio na sua ação como coach.

Destinatários

Dirigido a

Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao Coaching e contribuir para o desenvolvimento profissional
de dirigentes e quadros; dirigentes e quadros que queiram dominar a técnica e a filosofia de coaching, para as
incorporarem nas suas práticas de liderança.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-avancado
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Pré-requisitos

Frequência do Curso de Coaching Profissional-Nível Inicial (só para os participantes que pretendam seguir o
programa completo de certificação como coach profissional.

Percurso de aprendizagem

Mapas mentais, crenças e valores

Modelo do mundo e esquemas mentais.
A atitude e as crenças limitadoras.
Trabalho com crenças.
Trabalho com valores.

Modelo GROW e linguagem

As fases da sessão de coaching.
O modelo GROW.
A sessão no contexto de um processo.
O poder da linguagem.
MBTI.

Linguagem não-verbal e paraverbal

Os tipos de perceção, processamento e linguagem.
Aprender a calibrar para gerar um clima de confiança e intimidade com o cliente.
Aprender a melhorar o rapport com o coachee.
Modificar o estado de espírito do coachee.
Ferramentas ao dispor do coach.

A inteligência emocional no coaching

O modelo de inteligência emocional e as suas relações com o coaching.
Autoconhecimento.
Importância das competências emocionais no coaching.
Desenvolver o autoconhecimento através do trabalho corporal.

Métodos pedagógicos

A metodologia de formação é eminentemente prática. Está orientada para o desenvolvimento das competências
do participante como coach, com base na perspetiva de que o coaching só se aprende pela prática.
No Nível Avançado, a formação centra-se no conhecimento de si próprio, são exploradas as crenças, os valores e o
modelo do mundo de cada pessoa, e são analisadas as barreiras internas e os recursos próprios que permitirão ao
coach fazer o “acompanhamento” do coachee. Os participantes realizam trabalhos práticos de coaching, com
feedback individualizado por parte dos mentores.

Pontos fortes

O Nível Avançado permite a cada participante realizar um treino “mentorizado”, ou seja apoiado e supervisado
diretamente pelos formadores e mentores responsáveis pelo curso. Este facto permite a cada participante uma
aprendizagem mais consolidada, eficaz e profunda das competências que determinam a verdadeira qualidade do
exercício da prática profissional neste domínio.
Formação acreditada pela ICF.



Programa de formação de Coaches profissionais – Nível Superior
Capacitar coaches profissionais para o nível PCC

Blended

Duração : 6 dias (37 horas) Referência : 1110

Preço : 2.000,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O Nível Superior tem como objetivo possibilitar aos alunos a consolidação das 11 competências da ICF, a nível
profissional (PCC), que lhes permitirá aceder à acreditação como coach profissional, uma vez cumpridas as exigências
estabelecidas pela Escola de Coaching Executivo da Cegoc.

Objetivos

O Nível Superior tem como objetivo possibilitar aos alunos a consolidação das 11 competências da ICF, a nível
profissional (PCC), que lhes permitirá aceder à acreditação como coach profissional, uma vez cumpridas as
exigências estabelecidas pela Escola de Coaching Executivo da Cegos.

Destinatários

Para quem

Profissionais que se queiram dedicar profissionalmente ao Coaching e que queiram contribuir para o
desenvolvimento profissional de dirigentes e quadros.



Pré-requisitos

Realização, com aproveitamento, do Nível Avançado (exclusivamente para os participantes que queiram obter a
credenciação de coach profissional pela ICF).

Diploma ACTP

Condições para a obtenção do diploma ACTP

Total - 37h
Aulas teóricas - 12h
Mentoring grupo - 12h
Mentoring individual - 5h
Trabalhos de grupo e individuais - 8h

É realizado integralmente à distância, da seguinte forma:

6 sessões de 4h - 2h teóricas + 2h de mentoring de grupo com um espaçamento de cerca de 3 semanas
5 sessões de 1h de mentoring individual
Exame teórico e prático para fechar o módulo

Observações importantes:

A obtenção do diploma ACTP está dependente da realização bem-sucedida dos trabalhos individuais e de grupo e
dos exames escritos e orais.
Será igualmente da responsabilidade dos alunos o envolvimento de 3 clientes (coachees), no mínimo, para as
sessões de mentoring de coaching.
Será possível realizar presencialmente algumas das sessões previstas se houver acordo integral do grupo de
alunos.

Percurso de aprendizagem

Cumprimento das prescrições éticas e dos standards profissionais

Compreender as prescrições éticas e os standards do coaching e dominar as competências para os
aplicar apropriadamente em todas as situações do coaching.

Estabelecer o acordo de coaching

Perfil de características e de competências do coach profissional.
A competência de compreensão do que se requer numa interação específica de coaching e estabelecer
acordos com o futuro cliente sobre o processo de coaching e a relação a estabelecer.

Estabelecer proximidade e confiança com o cliente

A competência de criar um ambiente de segurança e de apoio que permita gerar respeito permanente e confiança
mútua.

Presença do coach

A competência de estar totalmente consciente e de criar uma relação espontânea com o cliente, usando um
estilo de comunicação aberto, flexível e confiável.
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Escuta Ativa

A competência de se focalizar totalmente no que o cliente diz e não diz, para compreender o significado da
linguagem no contexto dos desejos do cliente e apoiar a sua autoexpressão.

Perguntas poderosas

A competência para fazer perguntas que suscitem a informação necessária para se obter um máximo benefício
para o cliente, na relação de coaching.

Comunicação direta

A competência de praticar uma comunicação eficaz durante as sessões de coaching e utilizar uma linguagem que
tenha um forte impacto positivo no cliente.

Fomentar a autoconsciência

A competência para integrar e avaliar com precisão múltiplas fontes de informação e fornecer feedback que ajude
o cliente a aumentar a sua autoconsciência e, por esta via, a alcançar os resultados desejados.

Desenho de ações

A competência para criar, com o cliente, as oportunidades de aprendizagem contínua, tanto no contexto
profissional como na vida pessoal quotidiana, que potenciarão uma maior eficácia na concretização dos objetivos
definidos no acordo de coaching.

Planificar e estabelecer as metas

A competência para desenvolver e manter um plano eficaz de coaching com o cliente.

Gerir os progressos e a responsabilidade pessoal

A competência para manter a atenção concentrada no que é importante para o cliente e incitá-lo a assumir a
responsabilidade própria pelo desencadeamento de ações consequentes.

Métodos pedagógicos

A metodologia de formação é eminentemente prática e está focalizada no desenvolvimento das 11 competências
da ICF.
Neste nível, a formação centra-se na experiência. Cada participante realiza práticas de coaching ao longo de 5
meses, gravadas e comentadas por mentores.

Pontos fortes

Neste nível, a formação centra-se na experiência direta do participante, no treino intensivo supervisado por um
mentor.
Cada participante cria uma autoconsciência apurada e muito poderosa sobre as suas próprias capacidades para
desenvolver uma prática profissional de “nível superior” como coach.
Formação acreditada pela ICF.



Ciclo: Programa de formação de Coaches profissionais
Compreender e praticar o coaching, capacitando coaches para o nível PCC

Blended

Duração : 25 dias (137 horas) Referência : 1185

Preço : 6.050,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Através do Ciclo: Programa de formação de Coaches profissionais pode, no Nível Inicial, aprofundar o conhecimento
acerca do que é e de como se utiliza o Coaching de acordo com a perspetiva da ICF (International Coach Federation).

O Nível Avançado permite-lhe adquirir, de forma experiencial, as diferentes técnicas de coaching de acordo com a
perspetiva metodológica da ICF.

O Nível Superior tem como objetivo possibilitar aos alunos a consolidação das 11 competências da ICF, a nível
profissional (PCC), o que lhes permitirá aceder à acreditação como coach profissional, uma vez cumpridas as exigências
estabelecidas pela Escola de Coaching Executivo da Cegoc.

Objetivos

A formação de Nível Inicial contempla a aquisição dos conceitos técnicos e conceptuais do coaching profissional,
bem como o desenvolvimento do perfil de competências do “Coach ICF”, através de uma metodologia
predominantemente prática e com referência a exemplos específicos e acesso direto à experiência profissional
dos docentes do curso.
O curso de Nível Avançado proporciona ao participante o treino das técnicas de coaching, com o apoio de um



mentor, que lhe permitem atingir um nível intermédio na sua ação como coach.
O Nível Superior tem como objetivo possibilitar aos alunos a consolidação das 11 competências da ICF, a nível
profissional (PCC), que lhes permitirá aceder à acreditação como coach profissional, uma vez cumpridas as
exigências estabelecidas pela Escola de Coaching Executivo da Cegos.

Destinatários

Para quem

Todos os que se queiram dedicar profissionalmente ao coaching e que queiram contribuir para o desenvolvimento
profissional de dirigentes e quadros.

 

Pré-requisitos

Condições para a obtenção do diploma ACTP

Realização, com aproveitamento, do Nível Avançado (exclusivamente para os participantes que queiram obter a
credenciação de coach profissional pela ICF). 

Frequência de Nível Superior constituído por um total de 37 horas:

Aulas teóricas - 12h
Mentoring grupo - 12h
Mentoring individual - 5h
Trabalhos de grupo e individuais - 8h

É realizado integralmente à distância, da seguinte forma:

6 sessões de 4h - 2h teóricas + 2h de mentoring de grupo com um espaçamento de cerca de 3 semanas
5 sessões de 1h de mentoring individual
Exame teórico e prático para fechar o módulo

Observações importantes:

A obtenção do diploma ACTP está dependente da realização bem-sucedida dos trabalhos individuais e de grupo e
dos exames escritos e orais.
Será igualmente da responsabilidade dos alunos o envolvimento de 3 clientes (coachees), no mínimo, para as
sessões de mentoring de coaching
Será possível realizar presencialmente algumas das sessões previstas se houver acordo integral do grupo de
alunos.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte: Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Inicial

O que é o coaching e o que não é o coaching
Introdução ao conceito e filosofia de coaching da ICF.
Diferença entre o coaching e outros domínios de intervenção
Diferentes tipos e abordagens de coaching.
Os elementos chave do processo de coaching.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-inicial/


As competências do coach profissional
Perfil de características e de competências do coach profissional.
Os principais obstáculos ao papel de coach.

Introdução às 11 competências centrais de coaching da ICF.
Introdução à estrutura da conversação de coaching

A indagação poderosa
Os diferentes tipos de perguntas.
A prática da indagação no coaching profissional.
Características de uma pergunta poderosa.

Perguntas poderosas versus indagação poderosa.

A escuta ativa
Níveis de escuta.
O impacto da escuta no estabelecimento da relação de coaching.
Da escuta ativa à escuta empática.

Requisitos para o uso da escuta empateis em coaching

Praticar o feedback e o feedforward
O que é o feedback e o feedforward de acordo com o modelo de John Whitmore.
Para que serve e como se aplica.
Dar e receber feedback para melhorar a efetividade de um coach.

Desenho do futuro e encerramento do módulo
Desenho de metas e compromissos de ação.
Conclusões e encerramento do módulo.

2ª Parte: Programa de formação de Coaches profissionais - Nível Avançado

Mapas mentais, crenças e valores
Modelo do mundo e esquemas mentais.
A atitude e as crenças limitadoras.
Trabalho com crenças.
Trabalho com valores.

Modelo GROW e linguagem
As fases da sessão de coaching.
O modelo GROW.
A sessão no contexto de um processo.
O poder da linguagem.
MBTI.

Linguagem não-verbal e paraverbal
Os tipos de perceção, processamento e linguagem.
Aprender a calibrar para gerar um clima de confiança e intimidade com o cliente.
Aprender a melhorar o rapport com o coachee.
Modificar o estado de espírito do coachee.
Ferramentas ao dispor do coach.

A inteligência emocional no coaching
O modelo de inteligência emocional e as suas relações com o coaching.
Autoconhecimento.
Importância das competências emocionais no coaching.
Desenvolver o autoconhecimento através do trabalho corporal.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-avancado/


3ª Parte: Programa de formação de Coaches profissionais – Nível Superior

Cumprimento das prescrições éticas e dos standards profissionais
Compreender as prescrições éticas e os standards do coaching e dominar as competências para os
aplicar apropriadamente em todas as situações do coaching.

Estabelecer o acordo de coaching
Perfil de características e de competências do coach profissional.
A competência de compreensão do que se requer numa interação específica de coaching e estabelecer
acordos com o futuro cliente sobre o processo de coaching e a relação a estabelecer.

Estabelecer proximidade e confiança com o cliente
A competência de criar um ambiente de segurança e de apoio que permita gerar respeito permanente e confiança
mútua.

Presença do coach
A competência de estar totalmente consciente e de criar uma relação espontânea com o cliente, usando um
estilo de comunicação aberto, flexível e confiável.

Escuta Ativa
A competência de se focalizar totalmente no que o cliente diz e não diz, para compreender o significado da
linguagem no contexto dos desejos do cliente e apoiar a sua autoexpressão.

Perguntas poderosas
A competência para fazer perguntas que suscitem a informação necessária para se obter um máximo benefício
para o cliente, na relação de coaching.

Comunicação direta
A competência de praticar uma comunicação eficaz durante as sessões de coaching e utilizar uma linguagem que
tenha um forte impacto positivo no cliente.

Fomentar a autoconsciência
A competência para integrar e avaliar com precisão múltiplas fontes de informação e fornecer feedback que ajude
o cliente a aumentar a sua autoconsciência e, por esta via, a alcançar os resultados desejados.

Desenho de ações
A competência para criar, com o cliente, as oportunidades de aprendizagem contínua, tanto no contexto
profissional como na vida pessoal quotidiana, que potenciarão uma maior eficácia na concretização dos objetivos
definidos no acordo de coaching.

Planificar e estabelecer as metas
A competência para desenvolver e manter um plano eficaz de coaching com o cliente.

Gerir os progressos e a responsabilidade pessoal
A competência para manter a atenção concentrada no que é importante para o cliente e incitá-lo a assumir a
responsabilidade própria pelo desencadeamento de ações consequentes.

Métodos pedagógicos

No nível inicial a metodologia de formação é eminentemente prática: está orientada para o desenvolvimento das
competências do participante como coach, com base na perspetiva de que o coaching só se aprende pela prática.
No Nível Avançado, a formação centra-se no conhecimento de si próprio: são exploradas as crenças, os valores e o
modelo do mundo de cada pessoa, e são analisadas as barreiras internas e os recursos próprios que permitirão ao
coach fazer o “acompanhamento” do coachee. Os participantes realizam trabalhos práticos de coaching, com
feedback individualizado por parte dos mentores.
No Nível superior, a formação centra-se na experiência: cada participante realiza práticas de coaching ao longo de
5 meses, gravadas e comentadas por mentores.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/programa-de-formacao-de-coaches-profissionais-nivel-superior/
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Pontos fortes

Curso acreditado, com a sua mais alta distinção, pela maior e mais reputada confederação mundial de coaching
(ICF).
Formação ministrada por coaches detentores de credenciais de nível PCC (Professional Certified Coach), com uma
ampla experiência nos vários domínios do coaching profissional, numa cultura de partilha absoluta de
conhecimento.
Metodologias centradas na prática das competências centrais da ICF e que posicionam, através de práticas
assistidas, o formando nas diferentes perspetivas ou papéis “aluno, coachee e coach”.
No nível superior:

A formação centra-se na experiência direta do participante, no treino intensivo supervisado por um mentor.
Cada participante cria uma autoconsciência apurada e muito poderosa sobre as suas próprias capacidades para
desenvolver uma prática profissional de “nível superior” como coach.



Full Digital

Individual Systemic Coaching
Adotar uma abordagem sistémica em processos de coaching individual

Á distância

Duração : 18 horas Referência : 1336

Preço : 1.365,00 € + IVA

O coaching teve um grande desenvolvimento nos últimos quarenta anos mas, atualmente é confrontado com a
necessidade de evoluir, sendo a criação de valor, não só para os clientes enquanto indivíduos, mas também para todos
os stakeholders dos clientes um dos principais desafios que os coachs, ao nível global, enfrentam.

O Professor Peter Hawkins tem sido um dos principais pioneiros do Coaching Sistémico, da Supervisão de Coaching e do
Coaching Sistémico de Equipas. O seu novo livro com Eve Turner “Systemic Coaching - Delivering Value Beyond the
Individual” (Routledge, Dezembro de 2019), tem vindo a ser elogiado por muitos dos principais coaches do mundo, bem
como por clientes organizacionais, e ao longo dos últimos anos o Professor Peter Hawkins tem dinamizado diversas
formações em Systemic Coaching e Systemic Team Coaching em todo o mundo, da China à América e da África do Sul à
Escandinávia.

Neste percurso 100% digital em Individual Systemic Coaching, Peter Hawkins apresenta, de forma interativa e
participativa, o modelo e as ferramentas de trabalho que permitem aos coachs adotar uma abordagem sistémica em
processos de coaching individual, incluindo a contratação de múltiplos stakeholders, o foco nos stakeholders e na
sustentabilidade ambiental, bem como a relevância e utilização da supervisão e avaliação para assegurar o máximo
impacto e a criação de valor ao longo de processos de coaching individual.

Oferta do livro no formato ebook de Peter Hawkins e Eve Turner “Systemic Coaching - Delivering Value Beyond
the Individual” (Routledge, Dezembro de 2019).

Veja aqui a brochura interativa

Objetivos

Aumentar o impacto dos processos de coaching não só para os clientes, mas também para os seus stakeholders,
sistemas e ecossistemas:

https://indd.adobe.com/view/f042b090-e872-413c-b827-0446e53c7337


Compreender como deve o coaching evoluir e tornar-se radicalmente diferente para ser "ajustado ao futuro",
criando e entregando um valor adicional que ultrapassa o simples coaching individual;
Superar a perspetiva de “o coachee enquanto cliente” e saber adotar a perspetiva de “o coachee enquanto
parceiro” de modo a criarem, em conjunto, valor para diferentes stakeholders;
Compreender os elementos-chave do Coaching Sistémico que criam valor junto de todos os stakeholder do
coachee;
Trabalhar a sustentabilidade e ecologia de forma ampla e alargada:

Compreender e saber como evoluir pessoalmente e como facilitar a evolução dos seus clientes no decorrer de
processos de Coaching individual, ao longo de 5 etapas: eco-curioso, eco-informado, eco-consciente, eco-
comprometido e eco-activo;

Saber como realizar, enquanto parte do processo de criação de valor, contratos com múltiplos stakeholders e
como lhes dar relevância e voz em todas as conversas de Coaching;

Descobrir como podemos aumentar o impacto individual que cada um de nós tem no mundo.

Aprender a trabalhar munidos dos necessários recursos internos para não nos sentirmos em esforço e sermos
capazes de superar desafios maiores.

Destinatários

Life, Executive e Team Coachs que pretendam desenvolver as suas competências e saber como integrar uma
abordagem sistémica em processos de Coaching individual.

Percurso de aprendizagem

1ª Etapa – Preparação / Leituras prévias

Disponibilização de um conjunto de leituras recomendadas para cada um dos dias da Master Class.

2ª Etapa – Digital Master Class

1º Dia (6 horas)

A incontornável e necessária Revolução no Coaching

Apresentação geral do programa.
A necessária Revolução no Coaching.
As principais abordagens, ferramentas e métodos do Coaching Sistémico.

 
2º Dia (6 horas)

Ferramentas e métodos chave do Coaching Sistémico

Incorporar e integrar os Stakeholders no processo de Coaching.
Facilitar o Coaching com a equipa e a organização em mente.
O modelo das cinco etapas de Coaching Ecológico Consciente.

 
3º Dia (6 horas)

Como aumentar o nosso impacto no mundo e nos munirmos de mais recursos internos

Aumentar o impacto individual e coletivo dos coachs no mundo.
Como se munir dos recursos internos necessários para ser bem-sucedido.
Integrar a aprendizagem e desenvolver um plano de aprendizagem para o futuro.



Métodos pedagógicos

Disponibilização de um conjunto alargado de leituras recomendadas a realizar antes do início do percurso de
aprendizagem.
Sessões interativas e participativas, 100% digitais, ao longo das quais Peter Hawkins irá desafiar, através de
exercícios, trabalhos de grupo, etc., todos os participantes a refletir sobre as suas atuais práticas de coaching
inidividual, dotando-os de métodos e ferramentas que permitem a adoção da abordagem sistémica em processos
individuais de coaching.

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Professor de Liderança na Henley Business School e ainda Fundador e
Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e
também investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança,
desenvolvimento de equipas de direção, mudança de cultura, Coaching executivo e
Coaching Sistémico de Equipas.  

Liderou recentemente um grande projeto de investigação de escala global sobre Liderança intitulado Tomorrow’s
Leadership and the Necessary Revolution in Today’s Leadership Development.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais de diversos setores de atividade na
promoção da transformação organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas
estratégias para o futuro. Responsável pela cocriação e facilitação desses projetos, bem como pelo Coaching dos
elementos dos Conselhos de Administração e das equipas de liderança dessas organizações, destaca-se nas
seguintes áreas:

Coaching sistémico de equipas
Coaching de equipas para criar alta performance
Criação de uma cultura de coaching

Peter é também co-fundador e a principal referência da parceria existente entre a Renewal Associates e a AoEC
International Training em Systemic Team Coaching.

É autor de vários best-sellers incluindo “Systemic Coaching – Delivering Value Beyond the Individual”, co-escrito com
Eve Turner (Routledge, Dezembro 2019), “Integrative Psychotherapy in Theory and Practice”, co-escrito com Judy
Ryde (Jessica Kingsley, Dezembro 2019), “Leadership Team Coaching in Practice“ (2ª edição, Kogan Page, Junho
2018), “Leadership Team Coaching” (3ª edição, Kogan Page, July 2017), “Coaching, Mentoring and Organizational
Consultancy: Supervision, Skills and Development” (com Nick Smith, 2ª edição, McGraw-Hill/Open University Press,
2013), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012), “Supervision in the Helping Professions” (com Robin
Shohet, 5ª edição, McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books, 2005).   

É também professor convidado em Liderança e Mudança na Escola de Gestão da Universidade de Bath, e em
Executive Coaching na Oxford Brookes University School of Management. É presidente honorário da Academy of
Executive Coaching  (www.aoec.com), através da qual desenvolve formações em Coaching Sistémico de Equipas a
nível internacional, e da Association of Professional Executive Coaching and Supervision (www.apecs.org). É também
presidente e membro do conselho de administração de várias pequenas empresas e fundos de beneficência. Peter foi
co-fundador, em 1986, do Bath Consultancy Group e seu presidente até 2010.

http://www.renewalassociates.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Tomorrows-Leadership-and-the-Necessary-Revolution-in-Todays-Leadership-Development.pdf
http://www.renewalassociates.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Research-Report-Tomorrows-Leadership-and-the-Necessary-Revolution-in-Todays-Leadership-Development.pdf
https://www.renewalassociates.co.uk/book-systemic-coaching-peter-hawkins-eve-turner/
https://www.renewalassociates.co.uk/book-systemic-coaching/
https://www.koganpage.com/product/leadership-team-coaching-in-practice-9780749482381
http://www.aoec.com
http://www.apecs.org
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Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Best

Systemic Team Coaching Programme - Level 1
Coaching Sistémico de Equipas

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1162

Preço : 1.950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

Este programa certificado capacita os seus participantes a usarem o modelo das cinco disciplinas de Coaching Sistémico
de Equipas que tem sido adotado em mais de 30 países e em diversos continentes. Após a sua participação, os
participantes terão adquirido um domínio superior sobre cada uma das cinco disciplinas e como fazer coaching a uma
equipa em cada uma das diferentes disciplinas.

Os três dias de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo de
base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do Diploma
Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.

Este curso atribui 16 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 3 unidades CCE da ICF
na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Objetivos

Uma formação que permite aos participantes:

Adquirir uma compreensão mais profunda acerca da teoria e prática do Coaching Sistémico de Equipas.
Compreender porque é que o coaching de equipas e a investigação sobre equipas de alto desempenho está a
tornar-se cada vez mais importante.
Adotar uma definição de Equipas e Coaching que pode ser utilizada e testada em termos práticos.
Aprender o Modelo das 5 disciplinas de Hawkins, em Coaching de Equipas (Leadership Team Coaching por Peter
Hawkins, publicado por Kogan Page):

Validação;
Esclarecimento;
Cocriação;
Comunicação;
Aprendizagens Essenciais.

Identificar e apreender as diferentes intervenções de coaching para cada uma das cinco disciplinas.



Dominar o modelo CIDCLEAR para gerir eficazmente uma relação de coaching, incluindo a forma como se
estabelecem compromissos com toda a equipa.
Conhecer um instrumento de diagnóstico de Perfil de Equipa de Alto Desempenho a uma equipa com quem
trabalhe, lidere ou faça parte.
Aprofundar o autoconhecimento do Self como instrumento - utilizando os sentidos físicos, a racionalidade, a
intuição o e o corporal

Destinatários

Facilitadores e líderes de equipas que pretendam desenvolver capacidades para fazerem coaching de equipas;
consultores e coaches experientes.

Percurso de aprendizagem

Primeiro dia

Introdução.
Visão geral do programa.
Compromissos de grupo.
Porquê o coaching de equipa? - Para o mundo, para as organizações e para o coach.
O que é uma equipa?
O que é o coaching de equipa?
O continuum do coaching de equipa.
A jornada do coaching de equipa.
O modelo CIDCLEAR.
Compromissos de coaching de equipa.
Exercício – questionário de coaching de equipas de alto desempenho, sobre uma equipa em que esteja a fazer
coaching, a liderar ou da qual faça parte.

Segundo dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Coaching de pares sobre o “questionário de equipa” (Team Q)
As 5 disciplinas do coaching de equipa.
Validar as 5 disciplinas: desafios, métodos e abordagens de coaching, simulações de coaching de equipa.
Clarificar as 5 disciplinas: desafios emergentes.
Métodos e abordagens de coaching e simulações de coaching de equipa.

Terceiro dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Co-criar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Inter-relacionar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Aprendizagens essenciais: desafios, métodos e abordagens de coaching e das simulações de coaching de equipa.
Planear a aplicação prática e individualizada das aprendizagens e o seu respetivo desenvolvimento.

Métodos pedagógicos

Práticas simuladas para exploração detalhada das diferentes etapas de uma intervenção de coaching, em
ambiente de equipas.
Exercícios “experienciais” para cada uma das 5 disciplinas de coaching de equipas.
Estudos de caso que permitem uma maior clarividência e discernimento acerca da oportunidade de uma
intervenção de coaching de equipas.
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Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”, que possibilitam a utilização prática e “real” das
técnicas e conceitos preconizados no programa.
Análise de “estudos de caso” sobre intervenções de coaching de equipas, em diferentes setores de atividade,
países e ambientes culturais.

Pontos fortes

Os três dias de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo
de base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do
Diploma Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.

 

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e
ainda Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também
investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção,
mudança de cultura, Coaching executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação
organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page,
2018), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books,
2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Best

Systemic Team Coaching Advanced Workshop – Level 2
Aplicar o coaching sistémico de equipas a equipas executivas e/ou a várias equipas dentro da mesma organização

Presencial

Duração : 3 dias (21 horas) Referência : 1228

Preço : 1.950,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O coaching sistémico de equipas permite que os elementos de equipas identifiquem e resolvam os seus desafios
quotidianos e se concentram nos vários sistemas em que operam, nomeadamente nos sistemas e influências externas à
equipe e que, muitas vezes, impactam nos resultados.

Este curso atribui 16 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 3 unidades CCE da ICF
na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Objetivos

No final da formação os participantes serão capazes de:

Conhecer as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas;
Realizar um diagnóstico ao estado atual da equipa e respetivo processo de co-diagnóstico e co-descoberta;
Desenhar um programa de Coaching para equipas (com a duração de um ano);
Promover o Coaching de equipa através das disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying);
Trabalhar com a dinâmica de equipa na disciplina de Co-criação (Co-Creating);
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting);
Capacitar uma equipa para que esta se torne uma Learning Team;
Trabalhar com abordagens complementares ao Coaching de equipa – conceitos de constellation e sculpting;
Passar do Coaching de equipa para o Coaching da "equipa das equipas" – promover o Coaching aplicado às
conexões entre várias equipas dentro da mesma organização.

Destinatários

Para quem

Este workshop destina-se a todos aqueles que concluíram o Systemic Team Coaching Programme e pretendem



elevar os seus conhecimentos de forma a aplicarem o Coaching a equipas executivas e/ou a várias equipas dentro
da mesma organização.

Pré-requisitos

Conclusão do Systemic Team Coaching Programme - Level 1

Percurso de aprendizagem

Primeiro dia

Definir do plano geral para os três dias de formação.
Revisitar as Cinco Disciplinas e os Modelos CIDCLEAR.
Explorar as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas.
Desenhar um programa anual de Coaching Sistémico de Equipas.

Segundo dia

Como criar uma Team Charter eficaz - trabalhar com as disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento
(Clarifying).
Como implementar abordagens complementares - Team Constellations e Team Sculpting.
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting).
Explorar os cinco métodos para o desenvolvimento de uma Learning Team.

Terceiro dia

Promover o Coaching na "equipa das equipas", abordagem e metodologia.
Explorar o modelo de Supervisão de Coaching Sistémico de Equipas segundo Hawkins: exercício de supervisão em
pequenos grupos.
Aplicação prática:

Trabalhar com desafios e estudos de caso trazidos pelos próprios participantes;
Aplicar os conhecimentos adquiridos através de exercícios em pequenos grupos.

Métodos pedagógicos

Práticas simuladas, exercícios “experienciais” e estudos de caso que permitem uma maior clarividência e
discernimento acerca da oportunidade de uma intervenção de coaching de equipas.
Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”, que possibilitam a utilização prática e “real” das
técnicas e conceitos preconizados no programa.

Pontos fortes

Os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria experiência de equipa ou
proveniente de uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de forma a explorarem e
colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o programa.

 

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e



Tel. 213 303 166
https://www.cegoc.pt/1228
Criado em 22/12/2021

ainda Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também
investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção,
mudança de cultura, Coaching executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação
organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page,
2018), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books,
2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.



Best

Ciclo: Systemic Team Coaching
Coaching Sistémico de Equipas

Presencial

Duração : 6 dias (42 horas) Referência : 1229

Preço : 3.350,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

O coaching sistémico de equipas permite que os elementos de equipas identifiquem e resolvam os seus desafios
quotidianos e se concentram nos vários sistemas em que operam, nomeadamente nos sistemas e influências externas à
equipe e que, muitas vezes, impactam nos resultados.

Este programa certificado capacita os seus participantes a usarem o modelo das cinco disciplinas de Coaching Sistémico
de Equipas que tem sido adotado em mais de 30 países e em diversos continentes. Após a sua participação, os
participantes terão adquirido um domínio superior sobre cada uma das cinco disciplinas e como fazer coaching a uma
equipa em cada uma das diferentes disciplinas.

Os três dias iniciais de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao módulo
de base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição do Diploma
Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.

Na segunda parte deste ciclo os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria
experiência de equipa ou proveniente de uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de forma
a explorarem e colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o programa.

Este curso atribui 32 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 6 unidades CCE da ICF
na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-programme-level-1
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-advanced-workshop-level-2


Objetivos

Uma formação que permite aos participantes:

Adquirir uma compreensão mais profunda acerca da teoria e prática do Coaching Sistémico de Equipas;
Compreender porque é que o coaching de equipas e a investigação sobre equipas de alto desempenho está a
tornar-se cada vez mais importante;
Adotar uma definição de Equipas e Coaching que pode ser utilizada e testada em termos práticos;
Aprender o Modelo das 5 disciplinas de Hawkins, em Coaching de Equipas (Leadership Team Coaching por Peter
Hawkins, publicado por Kogan Page):

Validação;
Esclarecimento;
Cocriação;
Comunicação;
Aprendizagens Essenciais.

Identificar e apreender as diferentes intervenções de coaching para cada uma das cinco disciplinas;
Dominar o modelo CIDCLEAR para gerir eficazmente uma relação de coaching, incluindo a forma como se
estabelecem compromissos com toda a equipa;
Conhecer um instrumento de diagnóstico de Perfil de Equipa de Alto Desempenho a uma equipa com quem
trabalhe, lidere ou faça parte;
Aprofundar o autoconhecimento do Self como instrumento - utilizando os sentidos físicos, a racionalidade, a
intuição o e o corporal;
Conhecer as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas;
Realizar um diagnóstico ao estado atual da equipa e respetivo processo de co-diagnóstico e co-descoberta;
Desenhar um programa de Coaching para equipas (com a duração de um ano);
Promover o Coaching de equipa através das disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento (Clarifying);
Trabalhar com a dinâmica de equipa na disciplina de Co-criação (Co-Creating);
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting);
Capacitar uma equipa para que esta se torne uma Learning Team;
Trabalhar com abordagens complementares ao Coaching de equipa – conceitos de constellation e sculpting;
Passar do Coaching de equipa para o Coaching da "equipa das equipas" – promover o Coaching aplicado às
conexões entre várias equipas dentro da mesma organização.

Destinatários

Facilitadores e líderes de equipas que pretendam desenvolver capacidades para fazerem coaching de equipas;
consultores e coaches experientes.

Percurso de aprendizagem

1ª Parte - Systemic Team Coaching Programme - Level 1

Primeiro dia
Introdução.
Visão geral do programa.
Compromissos de grupo.
Porquê o coaching de equipa? - Para o mundo, para as organizações e para o coach.
O que é uma equipa?
O que é o coaching de equipa?
O continuum do coaching de equipa.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-programme/


A jornada do coaching de equipa.
O modelo CIDCLEAR.
Compromissos de coaching de equipa.
Exercício – questionário de coaching de equipas de alto desempenho, sobre uma equipa em que esteja a fazer
coaching, a liderar ou da qual faça parte.

 
Segundo dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Coaching de pares sobre o “questionário de equipa” (Team Q)
As 5 disciplinas do coaching de equipa.
Validar as 5 disciplinas: desafios, métodos e abordagens de coaching, simulações de coaching de equipa.
Clarificar as 5 disciplinas: desafios emergentes.
Métodos e abordagens de coaching e simulações de coaching de equipa.

 
Terceiro dia

Revisão de aprendizagem do dia anterior.
Co-criar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Inter-relacionar: desafios, métodos e abordagens de coaching e Simulações de coaching de equipa.
Aprendizagens essenciais: desafios, métodos e abordagens de coaching e das simulações de coaching de equipa.
Planear a aplicação prática e individualizada das aprendizagens e o seu respetivo desenvolvimento.

 

2ª Parte - Systemic Team Coaching Advanced Workshop – Level 2

Primeiro dia
Definir do plano geral para os três dias de formação.
Revisitar as Cinco Disciplinas e os Modelos CIDCLEAR.
Explorar as sete melhores formas de “vender” projetos de Coaching Sistémico de Equipas.
Desenhar um programa anual de Coaching Sistémico de Equipas.

 
Segundo dia

Como criar uma Team Charter eficaz - trabalhar com as disciplinas de Validação (Comissioning) e Esclarecimento
(Clarifying).
Como implementar abordagens complementares - Team Constellations e Team Sculpting.
Fomentar o envolvimento da equipa com os seus principais stakeholders na disciplina de Comunicação
(Connecting).
Explorar os cinco métodos para o desenvolvimento de uma Learning Team.

 
Terceiro dia

Promover o Coaching na "equipa das equipas", abordagem e metodologia.
Explorar o modelo de Supervisão de Coaching Sistémico de Equipas segundo Hawkins: exercício de supervisão em
pequenos grupos.
Aplicação prática:

Trabalhar com desafios e estudos de caso trazidos pelos próprios participantes;
Aplicar os conhecimentos adquiridos através de exercícios em pequenos grupos.

Métodos pedagógicos

Práticas simuladas para exploração detalhada das diferentes etapas de uma intervenção de coaching, em
ambiente de equipas.

https://www.cegoc.pt/curso-formacao/escola-coaching-executivo/systemic-team-coaching-advanced-workshop-level-2/
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Exercícios “experienciais” para cada uma das 5 disciplinas de coaching de equipas.
Estudos de caso que permitem uma maior clarividência e discernimento acerca da oportunidade de uma
intervenção de coaching de equipas.
Metodologias dinâmicas, com recurso a técnicas de “real-play”, que possibilitam a utilização prática e “real” das
técnicas e conceitos preconizados no programa.
Análise de “estudos de caso” sobre intervenções de coaching de equipas, em diferentes setores de atividade,
países e ambientes culturais.

Pontos fortes

Os três dias iniciais de formação conferem um certificado em Coaching Sistémico de Equipas e a equivalência ao
módulo de base para aqueles que pretendam aprofundar os seus conhecimentos nesta área através da aquisição
do Diploma Internacional em Coaching Sistémico de Equipas.
Na segunda parte deste ciclo os participantes terão a oportunidade de trazer um desafio inspirado na sua própria
experiência de equipa ou proveniente de uma outra equipa à qual tenham aplicado os princípios do Coaching, de
forma a explorarem e colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante o programa.

 

Orador

Professor Peter Hawkins

Peter Hawkins é Presidente emérito do Bath Consultancy Group, conceituado professor na Henley Business School e
ainda Fundador e Presidente da Renewal Associates. Aos méritos alcançados como consultor, escritor e também
investigador, junta o reconhecimento internacional nas áreas de Liderança, desenvolvimento de equipas de direção,
mudança de cultura, Coaching executivo e Coaching Sistémico de Equipas.

Nos últimos 35 anos, trabalhou com várias empresas líderes internacionais na promoção da transformação
organizacional, ajudando-as a desenvolver a sua missão, os seus valores e as suas estratégias para o futuro.

Entre os seus best-sellers, destacam-se títulos como “Leadership Team Coaching in Practice” (2º edição, Kogan Page,
2018), “Creating a Coaching Culture” (McGraw Hill, 2012) e ainda “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (O Books,
2005).

Hawkins é casado, tem três filhos e cinco netos. Para além de um homem de família é também um apaixonado pelos
animais e pela jardinagem, tendo a seu cargo uma propriedade rural junto à cidade de Bath, na Inglaterra.




