
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 72

  Cores: Cor

  Área: 21,00 x 26,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 95535650 31-10-2021

Coaching POR 

Redação RHmagazine 

CAMINHAR 
EM EQUIPA 

PARA PASSAR DA 
TEORIA A PRATICA 

Numa altura em que as mais-valias da interação humana 
ao ar livre foram, mais do que nunca, reconhecidas 

como essenciais, a CEGOC em associação com a Walking 
Mentorship lança um programa de mentoring e coaching 

de equipas, suportado por ferramentas e tecnologias 
de aprendizagem experiencial e à distância, que convida 
os participantes a desenvolver o seu potencial individual 

e coletivo em contacto com a natureza. 

prender através da experiência en-
quanto se caminha na natureza é o 
método, adotar novas práticas que 
aprofundam o espírito colaborativo 
das equipas o objetivo. As ferramen-
tas de aprendizagem usadas são, 
instrumentos de mentoria e team 

coaching, tecnologias colaborativas à distância e... cami-
nhada. Sim, não é por acaso que o mais recente programa 
de mentoria e coaching de equipas da CEGOC se chama 
Walk the Talk: cada sessão do programa é uma caminhada 
— não só em sentido figurado, mas também literal. 

A primeira edição decorreu entre 5 e 9 de julho e contou 
com mais de 40 participantes do ManpowerGroup Por-

  

nham em plena natureza, 
num local à sua escolha, que 
tem de ter bom acesso à in-
ternet. Os desafios vão sendo 
resolvidos através da reflexão 
individual e da interação, por 
via remota, com colegas, pro-
fissionais de outras empresas 
e mentores. Na sessão final, 
os participantes reúnem-
-se todos no mesmo espaço 
físico para uma derradeira 
caminhada na natureza e 
partilham vivências. "Nunca 
saí de uma caminhada sem 
ter a resposta ou, pelo menos, 
o princípio de resposta para 
algum desafio ou dificuldade 
que tenha entre mãos", revela 
Ricardo Martins, diretor-geral 
da CEGOC, que desenvolveu 
este programa em parceria 

tugal, Turismo de Portugal, 
Sport Lisboa e Benfica, No-
vabase e Laboratórios Vitó-
ria. No regresso ao trabalho 
após o período pandémico, 
o programa pode ajudar a 
renovar a energia de equi-
pas que voltam a reunir-se 
presencialmente ou em mo-
delos de trabalho híbridos. 

Cinco sessões na natureza 

Em cada uma das cinco ses-
sões, os participantes cami-
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"Baixámos as defesas 

e falámos abertamente 

de muitos temas. No 

final ganhámos todos, 
individualmente e 

enquanto equipa" 

Pedro Crespo, Manager 

na Novabase 

- • Pt'f-:, 

, 

com a Walking Mentorship 
(ver caixa). 

Do 'eu' para o 'nós' 

A reflexão conjunta com pa-
res — profissionais de outras 
empresas que, afinal, muitas 
vezes experienciam situações 
semelhantes — é apontada co-
mo uma mais-valia por vários 
participantes. "A partilha do 
nosso 'processo' com pares 
de outras empresas, muitas 
vezes desconhecidos, obri-
gou-nos a uma grande dose 
de humildade e exposição. 
Baixámos as defesas e falá-
mos abertamente de muitos 
temas. No final ganhámos 
todos, individualmente e 
enquanto equipa", recorda 
Pedro Crespo, Manager na 

2 EDIÇÕES 
POR ANO 
O WALK THE 
TALK DEVERÁ 
ACONTECER 
NA PRIMAVERA 
E NO OUTONO, 
JUNTANDO ATÉ 
10 ORGANIZAÇÕES 

Novabase, no balanço da pri-
meira edição. Por outro lado, o 
programa combina a vertente 
individual e coletiva. "É uma 
reflexão individual podero-
sa, com grande impacto na 
equipa. Bem utilizada, pode 
clarificar regras e objetivos, 
conciliando objetivos indivi-
duais e de grupo", sintetiza o 
profissional. 

Determinar a meta 
"É o propósito que faz as equi-
pas e não o contrário", afirma 
Ricardo Martins. Reforçar a 
coesão e o alinhamento do 
grupo é, por isso, um objetivo 
assumido e os participantes  

reconhecem-no. "Refletimos 
sobre o nosso foco, os nossos 
modelos de funcionamento 
e interação, identificámos 
oportunidades de melhoria, 
definimos expectativas, es-
tabelecemos compromissos. 
Ficámos mais alinhados do 
que nunca no nosso propó-
sito, como equipa", admite 
Andreia Almeida, country 
hr manager no Manpower 
Group Portugal. 

Vários participantes desta-
cam a possibilidade de refle-
tirem sobre o que pretendem 
a nível pessoal e profissional 
e de encontrarem uma 'li-
nha condutora. "Tendo em 
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É "  UM PROGRAMA 
DESENHADO PARA 

PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO 

INDIVIDUAL E COLETIVO" 

• Como surgiu esta parceria? 
Começou com uma experiência de walking mentorship 
que fizemos com a equipa da CEGOC que correu muito 
bem. Estávamos a sair do primeiro confinamento e a 
equipa precisava de se reencontrar. Aí nasceu a ideia 
de juntarmos ferramentas de mentoria e caminhada 
na natureza com um processo de team coaching para 
desenvolver uma solução transformadora para as 
organizações. 

• Quais as vantagens de ser na natureza? 
O processo de caminhar promove a libertação de neuro-
transmissores úteis para resolver problemas do dia a dia. 
Nunca sai de uma caminhada sem ter a resposta ou, pelo 
menos, o princípio de resposta para algum desafio ou 
dificuldade que tenha entre mãos. 

• A que problemáticas se adequa o Walk the Talk? 
É um programa desenhado para promover o desenvolvi-

 

mento individual e coletivo dos elementos de uma equipa. 
Caminhando lado a lado, desafiamos os participantes 
para reflexões individuais e conversas profundas em 
pares ou em equipa que, muitas vezes, na azáfama do 
dia a dia do escritório não conseguem realizar. 
Conversas essas que ajudam a apro-

 

fundar a coesão e o espírito 
de equipa num mundo que 
se quer cada vez mais 
colaborativo e plural. É um 
programa de slow down 
num tempo de aceleração 
que aprofunda o auto, 
mas também o mútuo 
conhecimento, e nos ajuda 
a focar no essencial para, 
deste modo, podermos de-

 

finir melhor as nossas 
prioridades pessoais 
e de equipa. 

Ricardo Martins,  Diretor-Geral da CEGOC 

/ • 

conta a nossa experiência, 
este programa pode ser útil 
para alinhar os conceitos de 
visão, propósito e objetivos, 
apoiando o empowerment e 
o desenvolvimento de cola-
boradores e equipas", resume 
Sónia Silva, head of unit, di-
gital qualification no Turismo 
de Portugal. 

O ritmo da descontração 

Para que a reflexão seja 
produtiva, é fundamental 
coragem e transparência, 
dois termos utilizados para 
descrever as partilhas da 
primeira edição. Só assim é 
possível "potenciar e gerar 
compromisso com os exercí-
cios, aprofundando o espírito 
colaborativo dos elementos 
que constituem cada equi-
pa", como refere Nuno Santos 
Fernandes, partner e mentor 
da Walking Mentorship. 

Criar um ambiente propício 
é, por isso, um fator crítico de 
sucesso. "O facto de o pro-
grama ter tido como 'pano 
de fundo' o meio ambiente 
e a caminhada na natureza, 
influenciaram o modo de 
pensar da equipa", considera 
Pedro Félix, diretor de insta-
lações no Sport Lisboa e Ben-
fica, para quem "o ambiente 
descontraído foi um dos 
principais fatores de suces-
so". Também Sónia Silva re-
conhece na informalidade um 
fator facilitador: "Quase sem 
nos apercebermos, fomos 
chegando a conclusões e no-
vas ideias, com uma conversa 
informal que se transforma 
numa ferramenta poderosa 
de gestão de pessoas". 
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Ajustar a rota 

Os resultados do trabalho 
desenvolvido permanecem. 
"Pessoalmente, continuo a 
seguir algumas dicas dos 
mentores e sinto-me muito 
mais leve, presente e serena, 
comigo e com os outros", con-
fessa Sónia Silva. Já Andreia 
Almeida diz que as reflexões 
daquela semana permitiram 
"o estabelecimento de bases 
para um trabalho continuado 
na procura de melhorarmos 
a nossa performance como 
equipa". Por este motivo, 
considera que esta "pode 
ser uma experiência inte-
ressante para equipas que já 
têm algum tempo de trabalho 
em conjunto. Para refletirem 
sobre o seu modelo de fun-
cionamento e/ou interação 
e sobre os processos imple-
mentados e para projetarem 
planos de otimização". 

Por tudo isto, o formato é 
para continuar, embora es-
teja já a ser revisto: "Quando 
trabalhamos soluções como 
estas, há sempre necessi-
dade de melhorar ou adap-
tar continuamente alguma 
coisa. Por exemplo, o tempo 
proposto para refletir e dige-
rir algumas perguntas, que 
são muito poderosas, pare-
ceu-nos insuficiente, o que 
nos desafia a redesenhar, ex-
perimentar e adaptar o pro-
grama já na próxima edição", 
admite Ricardo Martins.* 


