
PROCESSOS DE COACHING

Team Coaching em detalhe…

Propósito Comúm 
▪ Missão 
▪ Estratégia 
▪ Objetivos 
▪ KPI’s 
▪ Papéis
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Co-creação e 
Relacionamento 

▪ Dinâmicas interpessoais e 
da equipa 

▪ Cultura da equipa

Conexão 
Envolvimento e ligação entre os 
stakeholders mais críticos

Aprendizagem & 
desenvolvimento 

▪ Reflexão 
▪ Aprendizagem 
▪ Integração

Entrega de valor 
▪ Acordo sobre o que 

deverá ser entregue pela 
equipa 

▪ Performance

ÁREAS A TRABALHAR 
- As 5 disciplinas de Peter Hawkins -

PREPARAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
- Trabalho individual com decisores e membros da equipa -

INTERVENÇÃO EM TEAM COACHING 
- Trabalho com a equipa, como um todo -

Recolha de informação relevantes acerca da 
equipa: performance, funcionamento e dinâmica. 
Pode incluir o uso de diversas ferramentas: 
▪ Entrevistas semi-estruturadas aos seus 

membros; 
▪ Feedback 360 
▪ Conversas com stakeholders

Análise da informação recolhida e uso 
da Ferramenta “Five Disciplines Model” 
para criação do desenho do modelo de 
intervenção em team Coaching 

Conversas iniciais, exploratórias, com 
sponsors, líderes, decisores acerca dos 
objetivos da intervenção e da situação 
atual da equipa.

Pré-Acordo de 
Team Coaching

1

Identificação de necessidades 
específicas de TC

2

Diagnóstico, exploração e 
desenho
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Acordo Final de 
Team Coaching

1

Acordo coletivo acerca de: 
▪ Qual será o desafio comum a todos 

os seus membros. 
▪ Onde gostaria as equipa de estar 

no fim do processo de coaching 
(objetivos) 
▪ O que teria de ser explorado e 

trabalhado durante o processo de 
TC

Plano de  
Desenvolvimento da 

Equipa

4

Resumo, sob a forma de um plano de 
ação, dos objetivos, compromissos de 
ação acordados e, no caso de 
envolvimento de um sponsor, também 
dos diferentes intervenientes 
envolvidos e recursos necessários.

Acompanhamento 
dos resultados

5

Acompanhamento do PDE de modo a 
promover a autonomia da equipa 
através da criação de ferramentas de 
monitorização do progresso e da 
responsabilização.

Propósito

Performance

Conexão

Aprendizagem

Exploração de 
coaching em torno 

das 5 Disciplinas

3

Relacionamento

Trabalhar como 
uma Equipa

2

Exploração acerca de como a equipa 
terá de trabalhar para superar o seu 
desafio comum, atingir os seus 
resultados e responder às 
necessidades dos seus stakeholders


