
PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS - NíVEL INICIAL
Compreender e vivenciar o mundo do coaching ICF

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que queiram conhecer os aspetos
essenciais do coaching profissional, numa perspetiva muito prática,
alicerçada nas 11 competências centrais da ICF.
Profissionais que queiram vir a obter uma credenciação ICF como
coaches profissionais.
“Decisores” nos domínios da gestão, do desenvolvimento RH,
consultoria, educação desporto ou de outros que possam requerer
a contratação dos serviços de um coach profissional.
Dirigentes e quadros empresariais que pretendam utilizar o
coaching como uma ferramenta de desenvolvimento dos
colaboradores.
Líderes empresariais que pretendam utilizar o coaching numa
perspetiva de liderança.
Profissionais das áreas de formação, consultoria, terapia, educação
ou desporto que pretendam adquirir competências de coaching
para sua valorização profissional.

Referência: 1108

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;
Dominar algumas das ferramentas mais essenciais em coaching.

Métodos: 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”.

 Best   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.

Programa

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.

Pontos Fortes

Formação dada por Coaches credenciados com a distinção PCC-ICF, com ampla experiência em treino, mentoring e supervisão
de coaches profissinais e na entrega de serviços de executive e team coaching, em ambientes empresariais multinacionais e
multiculturais.
Formação acreditada pela ICF, com a sua mais alta distinção, ACTP-ICF.
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PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS – NíVEL SUPERIOR
Capacitar coaches profissionais para o nível PCC

Duração: 6 dias

Tipologia: Master Class Blended

Para quem: Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao
coaching e que queiram contribuir para o desenvolvimento
profissional dos dirigentes e quadros.
Pessoas das áreas da formação, consultoria, educação e desporto
que queiram adquirir competências avançadas em coaching.
Pessoas que tenham completado a formação equivalente ao Nível
Avançado da Escola de Coaching Executivo.
 

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

Referência: 1110

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.

Métodos: 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.

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.

 



Programa

Cumprimento das prescrições éticas e dos standards profissionais

Compreender as prescrições éticas e o 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 auto expressão.

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.
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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.

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

Duração: 25 dias

Tipologia: Master Class Presencial

Para quem: Profissionais que queiram vir a obter uma credenciação
ICF como coaches profissionais.
Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao coaching e
que queiram contribuir para o desenvolvimento profissional dos
dirigentes e quadros.
Pessoas das áreas da formação, consultoria, educação e desporto
que queiram adquirir competências avançadas em coaching.
 

Pré-requisitos: Condições para a obtenção do diploma ACTP
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.

Referência: 1185

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.

Métodos: 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”.

Através do Ciclo: Programa de formação de Coaches profissionais pode, de acordo com a perspetiva da ICF (International Coach
Federation), aprofundar o conhecimento acerca do que é e de como se utiliza o coaching, adquirir, de forma experiencial, as diferentes
técnicas de coaching e aceder à acreditação como coach profissional.

 



Programa

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.

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.

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

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

Cumprimento das prescrições éticas e dos standards profissionais
Compreender as prescrições éticas e o 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 auto expressão.

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.

Pontos Fortes

Formação dada por Coaches certificados, ou em certificação, com ampla experiência em Coaching de Executivos; Formação
acreditada pela ICF.

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


PROGRAMA DE FORMAçãO DE COACHES PROFISSIONAIS - NíVEL AVANçADO
Praticar, em profundidade, o coaching ICF

Duração: 16 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem: Pessoas que se queiram dedicar profissionalmente ao
coaching e que queiram 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 na sua ação como gestores e
líderes dos seus colaboradores e das suas equipas;
Profissionais das áreas da formação, consultoria, educação e
desporto que queiram adquirir as competências como coach;
Pessoas que tenham completado a formação equivalente ao Nível
Inicial da Escola de Coaching Executivo.
 

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.

Referência: 1109

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.

Métodos: 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.

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.

 

Programa

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.

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.
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Lisboa

29 Nov - 01 Feb 2020



COACHING GENERATIVO
Generative Coaching com Robert Dilts

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: O Coaching Generativo destina-se a coaches e a todos
aqueles que estejam interessados em construir estados
generativos positivos, para si e para os outros, nas mais diversas
áreas pessoais e profissionais, mas tendo como foco central uma
jornada de criatividade e mudança, isto é, ir para além do que já
existe ou é conhecido.

Referência: 1225

Objetivos: Construir estados generativos assentes em novas
realidades, novos recursos e novas capacidades disponíveis,
assentes em processos criativos que estejam à altura de qualquer
desafio.
Alcançar metas e propósitos individuais, de equipa e
organizacionais, com olhos postos num futuro renovado e
disruptivo com o passado.

Métodos: Esta será uma formação essencialmente prática e
profundamente experiencial que integra os trabalhos de
investigação sobre Modelagem de Fatores de Sucesso trazidos por
um dos principais contribuintes para o avanço da Programação
Neurolinguística Robert Dilts e ainda as pesquisas do Poder
Generativo da autoria do reconhecido autor e psicoterapeuta
Stephen Gilligan.

 Best  Este curso atribui 12 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core Competencies) e 12 unidades CCE da ICF na
área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Como espécie sentimos a necessidade, desde os primórdios, de cooperar e ajudamo-nos uns aos outros a melhorar as nossas vidas.
Esta propensão foi evoluindo até como profissão e assume hoje variadíssimas formas. Inspirado no latim generare, que significa gerar,
criar, fazer nascer ou realizar algo novo, o Coaching Generativo, co-desenvolvido por Robert Dilts e Stephen Gilligan, é a versão da
terceira geração da Programação Neurolinguística (PNL) mais usada por especialistas do desenvolvimento de pessoas.

O Coaching é um processo construído em parceria entre o cliente e o coach, que tem como principal objetivo apoiar o cliente na
concretização do seu máximo potencial para um melhor desempenho individual ou em equipa, seja através da otimização das suas
forças ou através da superação das suas resistências e interferências internas.

O foco central do Coaching Generativo é a nossa capacidade de (re)criar a nossa realidade individual ou coletiva: Como criar uma vida
profissional bem-sucedida e com sentido? Como criar relacionamentos interpessoais de excelência? Como desenvolver e melhorar o
seu relacionamento intrapessoal? Deixar para trás as rotinas comportamentais e a zona de conforto, despertando uma novidade de
atitudes, ações e maneiras de encarar a vida – não só os seus obstáculos, como também as oportunidades que estes representam. O
principal objetivo do Coaching Generativo é proporcionar a cada individuo a ajuda e as ferramentas necessárias para que ele possa
aprender, crescer, evoluir e captar o seu pleno potencial, muitas vezes escondido ou bloqueado por crenças e barreiras pessoais
limitadoras.

O Coaching Generativo assume que a nossa realidade é construída e que esse processo criativo pode ser moldado, conscientemente,
de forma a obtermos resultados mais positivos.

Se entendermos o Coach como alguém que, segundo Dilts, nos acompanha e orienta, a primeira pergunta que podemos fazer a quem
quiser embarcar na viagem do Coaching Generativo é: “Para onde queremos ir?”. O processo crítico para prosseguir esta viagem e
alcançar o nosso potencial mais profundo, é precisamente o foco deste programa certificante que, de uma forma prática combina as
ferramentas da Modelagem de Fatores de Sucesso trazidas por um dos mais importantes contribuintes para a Programação
Neurolinguística, Robert Dilts, com o conceito de Poder Generativo do reconhecido autor e psicoterapeuta, Stephen Gilligan.



Programa

1 – Criar um campo de COACH (generativo)

Através de um estado de COACH, estabelece uma sintonia que irá facilitar a libertação da consciência criativa e das suas infinitas
possibilidades:

C – Centered: Centrado, ligado ao nosso corpo e à nossa inteligência

O – Open: Aberto ao outro e ao mundo que nos rodeia

A – Attending with Awareness: Alerta, consciente e liberto de ideias pré-concebidas e limitadoras

C – Connected: Conectado com a nossa inteligência cognitiva, somática e relacional

H – Holding: Capacidade de acolher, abraçar e transformar tudo o que que surge dentro e fora de nós

2 – Estabelecer uma intenção/ um objetivo

Tem como objetivo identificar e estabelecer as metas propostas, de forma a conduzir as infinitas possibilidades da consciência
criativa.

O que quero alcançar?
Qual é a minha missão?
Qual é a minha visão/ o meu sonho?
O que defendo na vida?

3 – Desenvolver um estado generativo

Tem como objetivo partir à descoberta, promover a atualização e o enriquecimento do potencial interno, dando asas à criatividade,
de forma a utilizar novos recursos que desembocam na criação de resultados inovadores e disruptivos.

Como desenvolver e manter estados criativos de consciência.

4 – Entrar em ação

Procura identificar os passos necessários para atingir o sucesso, assim como ajustar os respetivos planos de ação para o colocar
em prática, tendo como principal parceiro o criativo inconsciente.

Como melhorar o desempenho através do criativo inconsciente.

5 – Transformar os obstáculos

Explora a possibilidade de os obstáculos poderem ser transformados em recursos e em experiências positivas, como parte
integrante do projeto de sucesso em plena evolução. Assistimos à aplicação de princípios do Mindfullness que inspiram o
positivismo nas situações mais adversas, entre eles as Técnicas de Aikido e Erickson.

Identificar e superar problemas e obstáculos como parte integrante do sucesso.
Aplicar as técnicas de Aikido e Ericksonianas.
Transformar experiências e comportamentos negativos.

6 – Estabelecer práticas de crescimento e mudança contínuos

Procura mostrar vários exemplos de práticas generativas a desenvolver no quotidiano, que visam incorporar os conhecimentos
adquiridos neste curso mas aplicados à realidade e às necessidades de cada participante.

Como aplicar práticas generativas no quotidiano.

Pontos Fortes

Mergulhar no vasto potencial criativo humano é um processo árduo, mas ao mesmo tempo recompensador, quando as metas e os
objetivos propostos são cumpridos. Através do Coaching Generativo, indivíduos, equipas e empresas serão capazes de:

Abraçar a mudança e a criatividade com força renovada;
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Enfrentar a realidade com um novo leque de possibilidades;
Saber gerir bloqueios, ansiedades e situações de crise;
Aprender a transformar dificuldades em recursos e oportunidades;
Colocar em marcha o pleno potencial, muitas vezes escondido ou bloqueado;
Tomar consciência das capacidades e competências disponíveis;
Descobrir como estabelecer metas concretas para o futuro;
Criar novos resultados e realidades diferentes do passado;
Alcançar a transformação positiva individual e coletiva que desejam ver no mundo.

Orador

Robert Dilts

Robert Dilts é investigador, escritor, professor, orador e consultor no campo da Programação Neurolinguística (PNL), desde a sua
criação em 1975 por John Grinder e Richard Bandler.

Estudante de longa data e colega de Grinder e Bandler, Robert também estudou pessoalmente com Milton H. Erickson, M.D. e
Gregory Bateson. No seu vasto currículo literário, Robert inclui vários livros dedicados à PNL, destacando-se como principal autor
do “Volume I de Programação Neurolinguística” (com John Grinder, Richard Bandler e Judith DeLozier, 1980), considerado ainda
hoje o grande manual de referência na área.

Outras obras de Robert incluem títulos como “From Coach to Awakener” (2003), onde explora o papel do Coaching na superação
de barreiras e melhoria da performance de pessoas e equipas; ou ainda “The Hero\\\'s Journey” (2009), uma viagem de auto-
descoberta que mostra um caminho de aprendizagem e transformação capaz de nos empurrar para fora da nossa zona de
conforto. Robert é licenciado em Tecnologia Comportamental pela Universidade da Califórnia, em Santa Cruz.

Estudioso desde cedo, em 1977, ainda universitário, recebeu do Presidente uma bolsa de estudos pelo seu trabalho de
investigação sobre a correlação entre o movimento ocular e a função cerebral, realizada no Langley Porter Neuropsychiatric
Institute, em São Francisco.



OS 7 HáBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES®
Aumentar a sua eficácia pessoal e profissional

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todas as pessoas que pretendam desenvolver os seus
níveis de eficácia pessoal e profissional, aplicando um processo de
mudança consolidado “inside out”.

Referência: 679

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Aumentar a produtividade e a capacidade de liderar-se
a si próprio.
Ganhar em eficácia e desempenho para alcançar de forma
consistente objetivos pessoais e profissionais.
Compreender como promover o compromisso e a colaboração.
Adotar práticas globais de eficácia pessoal num continuum de
maturidade.
Desenvolver a capacidade de gerar soluções inovadoras que
aproveitam a diversidade e acrescentam valor.

Métodos: Metodologia ativa e prática.

 Best  O curso de 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes®, baseado no best seller de Stephen R. Covey, conduz os participantes ao
longo de um continuum de desenvolvimento e mudança pessoal através de hábitos e práticas quotidianas, alinhadas por princípios de
eficácia.

Este curso atribui 9.5 unidades CCE da ICF na área de Competências Chave (Core
Competencies) e 10.5 unidades CCE da ICF na área de Desenvolvimento de Recursos (Resource Development).

Programa

Hábito 1 – Seja proativo®

Desenvolva uma atitude positiva. Procure alternativas para além dos obstáculos. Concentre-se e atue nas coisas que pode
influenciar e não naquelas que estão para além do seu alcance. Expanda o raio de alcance da sua capacidade de influência.

Sou livre de escolher e sou, em última instância, responsável pela minha felicidade:

Parar e responder com base nos princípios e nos resultados desejados.
Usar linguagem proativa.
Focalizar-se no seu círculo de influência.

Hábito 2 - Comece com o fim em mente®

Tenha uma visão clara do Legado que quer construir na sua vida, a nível pessoal e a nível profissional.



Definindo claramente a minha visão e propósito na vida fará toda a diferença:

Definir os resultados antes de agir.
Criar e viver de acordo com a minha Declaração de Missão Pessoal.
Alinhar a missão pessoal com a missão organizacional.
Definir o maior e melhor Contributo que é capaz de dar.

Hábito 3 - Dê prioridade ao que é prioritário®

Seja reconhecido pelas suas excelentes capacidades de focalização e concretização das suas prioridades.

Reservo tempo para o que é mais importante:

Definir prioridades.
Focalizar-se no que é Importante.
Reduzir o efeito das atividades de Quadrante IV.
Dizer “não” ao Quadrante III.
Adotar um estilo de vida Quadrante II.

Da Vitória Privada à Vitória Pública

A Conta Corrente Emocional (CCE) é uma metáfora relativa à confiança que existe nas relações interpessoais:

Conta Corrente Emocional.
Construir a sua CEE.

Hábito 4 - Pense Ganhar-Ganhar®

Desenvolva uma atitude de cooperação nas interações que estabelece. Envolva-se com entusiasmo no desenvolvimento e
fortalecimento da sua equipa. Reconheça as vantagens da cooperação vs os perigos da competição.

Os recursos são abundantes, chegam para todos e ainda sobra:

Desenvolver uma Mentalidade de Abundância.
Equilibrar Determinação e Consideração.
Considerar os ganhos das outras pessoas da mesma forma que considera os seus.
Criar Acordos Ganhar-Ganhar

Hábito 5 - Procure primeiro compreender para depois ser compreendido®

Desenvolva a capacidade de compreender cada problema em profundidade e de estabelecer uma comunicação empática,
transparente e cooperante capaz de fortalecer os níveis de confiança à sua volta.

Aumento a minha influência nos outros se os procurar compreender primeiro:

Identificar os vários níveis de escuta.
Praticar a Escuta Empática.
Procurar ser compreendido com respeito.

Hábito 6 - Crie sinergias®

À medida que procura alcançar melhores soluções, seja inovador na resolução de problemas e tomada de decisão. Não se limite a
aceitar as diferenças. Valorize o facto de as outras pessoas terem opiniões, perspetivas, competências e paradigmas diferentes. É
nas diferenças que reside o poder da inovação e da criatividade.

Juntos vamos criar algo melhor do que qualquer um de nós tem em mente:

Definição de sinergia.
Processos da sinergia.
Valorizar as diferenças.
Procure a Terceira Alternativa.

Hábito 7 - Afine as suas ferramentas pessoais®

Desenvolva a sua eficácia através da renovação continua, quer a nível físico, quer intelectual. Invista no seu desenvolvimento



enquanto “Pessoa Total”.

Todos os dias, reservo tempo para mim próprio, porque isso me dá a capacidade de fazer tudo o resto:

As 4 dimensões da “Pessoa Total”.
Alcançar a Vitória Privada Diária.

Pontos Fortes

Programa CCE (Continuing Coach Education) aprovado pelo ICF. Este curso atribui 9,5 unidades CCE da ICF na área de
Competências Chave (Core competencies) e 10,5 unidades CCE da ICF na área Outras habilidades e ferramentas (Other skills
and tools).
Uma formação funcional e de alto impacto que alterna a teoria com a prática através de exercícios personalizados que reforçam
a aprendizagem de novas praticas e condutas.
Um kit pedagógico completo que inclui a possibilidade de realização de um questionário 360º prévio à formação.
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