
LEARNING GROUPS

Os Learning Groups são uma metodologia de 
aprendizagem-ação (action learning), inovadora e flexível, 
que procura ir ao encontro das expetativas de melhoria 
e desenvolvimento permanentes dos participantes, 
criando condições para que cada participante encontre 
novas formas de pensar sobre si próprio, os outros e 
o que o rodeia: ver uma perspetiva mais alargada das 
situações, compreender melhor desafios complexos e que 
tipicamente não têm uma resposta certa, rever e explorar 

opções para ação, e aprender com a ação implementada 
entre sessões. Num Learning Group (LG), um grupo 
de 6 a 8 pessoas reúne-se periodicamente para apoiar 
cada um dos participantes no atingimento dos seus 
objetivos de aprendizagem individuais. As sessões do 
grupo são facilitadas por um(a) coach e a aprendizagem 
é conseguida através da partilha de informação e 
experiências entre os presentes, e da interação gerada 
durante essa partilha.

O QUE É UM LEARNING GROUP?

A RESPOSTA PARA SUPERAR 
OS SEUS DESAFIOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS

Católica Lisbon School of Business & Economics is ranked among 
Europe’s Top 25 Business Schools. Consistently ranked the 
Best Business School in Portugal. Triple Crown Accredited.



QUAIS AS VANTAGENS DE PARTICIPAR 
NUM LEARNING GROUP?

• Alargar a compreensão dos seus desafios e as suas possibilidades de ação, 
colocando o seu desafio ao grupo e ouvindo questões, feedback e sugestões 
(e beneficiando da discussão dos desafios dos seus pares),  colocando-os em 
ação entre sessões, e refletindo sobre o seu progresso na sessão seguinte;

• Fortalecer as suas competências interpessoais e de Liderança – a 
investigação mostra-nos que os participantes dos Learning Groups 
desenvolvem a capacidade de questionar, escutar, empatizar e exprimir-se com 
maior clareza e síntese, sendo mais capazes de tomar decisões complexas.

QUE DESAFIOS SE ADEQUAM 
MELHOR A UM LEARNING GROUP?

Cada participante definirá um objetivo de auto-desenvolvimento para o 
programa, considerando os seguintes critérios:

• É importante para si e quer trabalhar sobre ele;
• Pode ter um impacto positivo nas pessoas que o(a) rodeiam;
• Sente que há espaço de melhoria;
• É uma mudança que o implica a si: a sua maneira de sentir, pensar e fazer.

COMO DECORRERÁ O LEARNING GROUP?

As sessões do LG serão facilitadas por um(a) coach e os participantes (6 
a 8) serão responsáveis por apresentar os desafios que consideram mais 
relevantes para o desempenho da sua função. 
Os grupos serão constituídos procurando equilibrar interesses comuns e 
complementaridade de experiências. Serão disponibilizados vários horários, 
e funcionarão os que convenham ao maior número de participantes.
Também poderão ser constituídos grupos específicos para empresas, 
através de proposta customizada.

Exemplos de objetivos que poderá trabalhar:
• Envolver mais outras pessoas de cujo trabalho depende;
• Tornar a relação com a sua chefia e pares mais eficaz;
• Criar um ambiente mais cooperante no seu grupo de trabalho;
• Estabelecer relações mais positivas com a sua equipa;
• Melhorar a sua capacidade de gestão do tempo e prioridades;
• Conseguir mais equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional;
• Gerir a sua carreira e desenvolver networking interno e externo;
• Delegar e atingir resultados através de outras pessoas;
• Criar e gerir uma mudança importante;
• Gerir relações com múltiplos stakeholders.

COACHES

ANA DUARTE RIBEIRO
Diretora Executiva do Career Development Center 
(Career Development Office & Career Learning 
Lab) da CATÓLICA-LISBON School of Business & 
Economics, onde é docente de Desenvolvimento 
do Desempenho e Coaching nos Programas para 
Executivos, área em que desempenha ainda a 
função de Provedora do Cliente. Mestre em Políticas 
de Gestão de Recursos Humanos e licenciada em 
Sociologia (ISCTE). 
Executive Coach desde 2005, fez em 2008 a 
formação de ACSTH acreditada pela International 
Coaching Federation, da qual é membro e da qual 
obteve a credencial de Associate Certified Coach 
(ACC) em 2013. Tem acompanhado, nos seus 
esforços de desenvolvimento, ao longo destes anos, 
dezenas de executivos em Portugal.

JOANA DOMINGUES
Coach de Executivos e Equipas e Consultora / Facilitadora 
de Desenvolvimento Organizacional, também facilita 
a aprendizagem sobre Gestão da Mudança e Inteligência 
Emocional em Programas para Executivos na 
CATÓLICA-LISBON. Coordenou durante 6 anos 
o Desenvolvimento de Competências de Liderança nos 
Programas pré-experiência da CATÓLICA-LISBON 
e foi consultora de gestão durante 8 anos na McKinsey 
& Company, onde se especializou em Desenvolvimento 
Organizacional e Liderança. MBA pelo INSEAD 
e licenciada em Gestão (CATÓLICA-LISBON). Trabalha 
como Executive Coach desde 2005, tendo formação 
acreditada pela International Coaching Federation, pela 
qual é certificada como Associate Certified Coach desde 
2011. Acompanhou várias dezenas de executivos, 
e várias equipas e Learning Groups.

TERESA OLIVEIRA
Colabora na Formação de Executivos da 
CATÓLICA-LISBON nas áreas de Liderança e Gestão 
de Recursos Humanos, onde é co-coordenadora do 
Programa “Energizing Teams for Performance”. 
Na CLSBE colabora também como formadora no 
Leadership Lab dos Master of Science. Desenvolve, 
desde 2005, atividade como coach de indivíduos e 
grupos, tendo a certificação de Associate Certified 
Coach pela ICF. Trabalha como consultora nas áreas 
de Performance Development e Gestão da Mudança. 
Colabora no The LisbonMBA, coordenando os 
Friday Forums e animando os módulos de Business 
Presentation Skills. Doutorada em Economia da 
Inovação, Mestre em Políticas e Gestão de Recursos 
Humanos e licenciada em Sociologia pelo ISCTE.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

CONTACTOS

Preço: 950 euros pelas 8 sessões – primeira sessão de 3 horas 
e restantes sete sessões de 1h30m.

Deverá expressar o seu interesse preenchendo a ficha de inscrição 
online e posteriormente responder ao questionário que lhe será 
enviado pela equipa da Formação de Executivos.

Tel: 217 214 220 | 217 227 801
Email: executivos@ucp.pt
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/learninggroups


