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N/REF. 149/11     Angra do Heroísmo, Setembro de 2011 

 

Assunto: WORKSHOP “CONVERSAS DE E SOBRE COACHING” 

 

Caro Associado,  

Melhore as suas competências pessoais participando nas “Conversas de e 

sobre o Coaching”! 

A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo vem informá-lo que a Competir – Formação e 

Serviços, S.A. irá promover no próximo dia 27 de  Setembro em Ponta Delgada e 28 de 

Setembro em Angra do Heroísmo, um Workshop intitulado “Conversas de e sobre Coaching”, 

ministrado pela Dra. Alexandra Barosa que para além de ser uma formadora certificada pela 

International Coaching Federation é autora do livro “ Coaching em Portugal – teoria e prática”. 

Ajudar a fazer mais e melhor até ao limite do desenvolvimento pessoal e profissional é o lema 

do Coaching, uma prática de consultoria que faz sucesso um pouco por todo o mundo e nos 

diferentes meios organizacionais. Partindo da convicção de que todos os indivíduos são 

portadores de um potencial enorme, o Coaching assenta a sua metodologia na eficácia da 

clarificação dos objectivos, no desenvolvimento de planos de acção, em potenciar a 

responsabilidade e incrementar a consciência sobre as capacidades individuais de cada um. 

As organizações actuam, hoje, num meio cujas características se diferenciam claramente de 

outrora e são obrigadas a desenvolver competências e a adoptar mecanismos que lhes 

permitam sobreviver e afirmar-se num mundo cada mais vez mais competitivo e 

profundamente turbulento. Por outro lado, são muitas as pessoas que recorrem cada vez mais 

a este aconselhamento profissional que reorganiza os objectivos e ajuda a tornar os caminhos 

mais claros para chegar às metas estabelecidas. 

Em anexo, segue a ficha de inscrição e informação relativamente ao programa. 

As inscrições podem ser entregues até dia 23 de Setembro para o seguinte e-mail: 

elsa.couraca@competir.com.pt 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


