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O coaching é um domínio de intervenção que ajuda as pessoas a  
obterem resultados importantes, significativos e extraordinários,  
tanto na sua vida profissional como pessoal e a aprenderem 
acerca da forma particular e individual de como o realizam.

O Coaching Executivo tem a missão de apoiar os seus clientes 
(coachees) na concretização de objetivos que lhes permitam obter 
melhores resultados profissionais e maior realização pessoal, dando 
assim um contributo mais expressivo para o incremento da eficácia 
global das suas organizações.
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Oferece um conjunto diversificado de serviços  
de coaching com 3 domínios de intervenção:

FORMAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO 
DE COACHES PROFISSIONAIS

PROCESSOS DE COACHING 
PARA PESSOAS E EQUIPAS

DESENVOLVIMENTO  
DE COMPETÊNCIAS DE COACHING 
PARA LÍDERES

O QUE OFERECE A ESCOLA 
DE COACHING EXECUTIVO 
DA CEGOC?
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FORMAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO   
DE COACHES PROFISSIONAIS

Um conjunto de cursos reconhecidos pela Internacional Coach Federation   
e serviços de Mentoring e Supervisão  para efeitos de obtenção ou renovação  
de credenciais de coaches profissionais:

u ACTP - Accredited Coach Training Program

u ACSTH - Approved Coach Specific Training Hours

u CCE - Continuing Coach Education

u Mentoring e Supervisão
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NÍVEL  
INICIAL

20 HORAS

NÍVEL  
AVANÇADO
80 HORAS

NÍVEL  
SUPERIOR
37 HORAS

Approved Coach Specific Training Hours Approved Coach Specific Training Hours Accredited Coach Training Program

01 - FORMAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DE COACHES PROFISSIONAIS

As mais altas distinções, a nível mundial,  
no domínio da formação de coaches  
profissionais, num formato modular  
que permite uma maior flexibilidade  
na gestão do progresso formativo.
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CONTINUING  
COACH EDUCATIONContinuing Coach Education

Cursos aprovados pela ICF  que permitem consolidar  
e expandir as competências de coaching e que conferem  
aos coaches unidades de crédito necessárias para obtenção 
e renovação de credenciais ICF como:

u ACC (Associate Certified Coach)

u PCC (Professional Certified Coach)

u MCC (Master Certified Coach)

01 - FORMAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DE COACHES PROFISSIONAIS
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MENTORING  
E SUPERVISÃO DE COACHES

MENTORING

Através do Mentoring, a Escola de Coaching Executivo proporciona um serviço  
de feedback e orientação em torno das competências centrais da ICF, com o objetivo 
de apoiar os coaches na sua preparação para se candidatarem à credenciação  
ICF ou para conquistarem níveis mais elevados de efetividade em coaching.

Em Supervisão, a Escola proporciona, aos coaches, um espaço de diálogo reflexivo  
e de aprendizagem acerca de como as suas características pessoais interferem  
na  eficácia dos seus processos de coaching.

ESTES SERVIÇOS SÃO DISPONIBILIZADOS PARA COACHES QUE:

u Tendo optado por uma formação em coaching não reconhecida pela ICF,  
 pretendam obter a credenciação ACC ou PCC, via portfólio;

u Pretendam consolidar as suas competências de coach,  
 de acordo com as competências nucleares ICF.

01 - FORMAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO DE COACHES PROFISSIONAIS
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PROCESSOS DE COACHING  
PARA PESSOAS E EQUIPAS

Uma equipa de coaches profissionais, com ampla e diversificada experiência  
em contexto organizacional, para a  realização e acompanhamento  
de processos  em:

u EXECUTIVE COACHING
u PERFORMANCE COACHING
u TEAM COACHING
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EXECUTIVE  
COACHING

OBJETIVO

PROCESSO

O objetivo do EXECUTIVE COACHING é suscitar mudanças  
transformacionais nas pessoas e nas organizações em que trabalham.

O processo visa ajudar as pessoas a aprofundarem o seu autoconhecimento  
e assumirem a responsabilidade por levarem à prática ações que  
se traduzam em:

	 u Progressos efetivos de autodesenvolvimento e autorregulação emocional;

	 u Aprendizagens contínuas e integradas;

	 u Melhores resultados pessoais e profissionais.

Alonso, Calles e Gioya, “Coaching Ejecutivo”

  O sucesso do coach não está no seu conhecimento 
pessoal mas nos conhecimentos e práticas que ele  
conseguir fazer despertar no seu cliente  

02 – PROCESSOS DE COACHING PARA PESSOAS E EQUIPAS
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PERFORMANCE   
COACHING

PROCESSO

OBJETIVO

O processo visa apoiar as pessoas a:

	 u Construir uma visão mobilizadora num domínio específico da performance;

	 u Expandir a sua autoconsciência sobre o momento presente;

	 u Construir um sentido bem fundamentado de autoeficácia;

	 u Selecionar e aproveitar novas oportunidades de progresso;

	 u Perseverar na implementação de novas aprendizagens e novos comportamentos.

O objetivo do PERFORMANCE COACHING é o aperfeiçoamento  
de competências específicas, num domínio particular da atividade  
profissional.

O PRINCIPAL DESAFIO DO PERFORMANCE COACHING é estabelecer a conexão  
entre os requisitos exteriores de performance, definidos pela organização,  
com as motivações e as aspirações internas das pessoas envolvidas (coachees).

Bob Tschannen- Moran: “Skills and Performance Coaching”

  O coaching é um processo evocativo e poderoso  
para suscitar melhorias, sejam de natureza incremental, 
de desenvolvimento ou transformacional  

02 – PROCESSOS DE COACHING PARA PESSOAS E EQUIPAS
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TEAM   
COACHING

OBJETIVO

O objetivo do TEAM COACHING é possibilitar uma experiência profunda  
de aprendizagem que visa aumentar a capacidade e a performance coletiva  
de um grupo ou equipa, através da aplicação dos princípios e das metodologias 
de coaching, designadamente reflexão assistida, exploração proactiva  
de oportunidades de melhoria e motivação para a mudança.

O TEAM COACHING visa apoiar elementos da equipa permitindo-lhes fazer uma melhor  
utilização dos recursos coletivos, mais coordenada e mais orientada para a tarefa,  
de modo a gerarem maior sinergia e produtividade nas suas diferentes realizações.

  A essência do Team Coaching consiste em ajudar  
uma equipa a usar coletivamente a sabedoria que  
cada um dos membros guarda dentro de si próprio.  

02 – PROCESSOS DE COACHING PARA PESSOAS E EQUIPAS

Escola de Coaching Executivo Cegoc

PROCESSO

A vivência de um processo de TEAM COACHING permitirá a cada equipa:

	 u Alcançar maior clarificação dos objetivos coletivos;

	 u Analisar o seu modo de funcionamento, desmontar barreiras e ultrapassar  
  vulnerabilidades;

	 u Desenvolver crenças positivas e um sentido de autoeficácia coletiva;

	 u Melhorar a inteligência emocional e gerir o stresse no seio da equipa;

	 u Aperfeiçoar os processos de tomada de decisão e aumentar o potencial criativo;

	 u Avaliar o impacto do processo de TEAM COACHING na melhoria da performance  
  e dos resultados da equipa.
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DESENVOLVIMENTO  
DE COMPETÊNCIAS DE COACHING 
PARA GESTORES E LÍDERES

Programas de intervenção e ações de formação  nas seguintes áreas:

u PROMOVER E EXPANDIR UMA CULTURA  
 DE COACHING NAS ORGANIZAÇÕES
u USAR FERRAMENTAS DE COACHING  
 NAS PRÁTICAS DE LIDERANÇA
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PROMOVER E EXPANDIR 
UMA CULTURA DE COACHING 
NAS ORGANIZAÇÕES

Muitas vezes, as práticas de coaching não alcançam os seus plenos  
resultados pela ausência de fatores de suporte organizacional  
que facilitem a sua aplicação a todos os níveis, como:

	 u Ausência de envolvimento da hierarquia;

	 u Cultura individualista e ausência de espírito de sinergia;

	 u Falta de iniciativa das hierarquias para implementar as mudanças;

	 u Resistência e desconfiança generalizadas.

O programa “Criar Uma Cultura de Coaching na Sua Organização”,  
assenta num conjunto de ações, articulando formação em sala, formação 
no terreno, coaching e acompanhamento, que permitem à organização:

	 u Criar um ambiente profissional onde o coaching seja amplamente utilizado,  
  a todos os níveis da organização;

	 u Expandir uma cultura de coaching por valores;

	 u Usar o coaching como uma ferramenta para prestar apoio às pessoas  
  e às equipas nos seus esforços de melhoria da performance;

	 u Instalar o coaching como modelo estratégico de base que a empresa adota  
  para alcançar as suas metas e objetivos.

O3 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE COACHING PARA GESTORES E LÍDERES
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Processo de implementação do programa “Criar uma Cultura de Coaching”:

O3 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE COACHING PARA GESTORES E LÍDERES

Assessment
Formação

Coaching

CCS
Coaching Culture 

Scorecards

CRIAR UMA CULTURA 
DE COACHING NAS 
ORGANIZAÇÕES

FASE
1

FASE
2

FASE
3

FASE
4

FASE
5

Desenvolver a visão
de uma Cultura

de Coaching

Formação das hierarquias
e dos coaches internos

Criação de indicadores de progresso
(Coaching Culture Scorecards)

Avaliação do Processo 
e o seu impacto na organização

Implementação – Promover a capabilidade
de coaching em toda a organização

e em todos os processos críticos
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USAR FERRAMENTAS  
DE COACHING NAS PRÁTICAS 
DE LIDERANÇA

PARA OS MANAGERS, OS EXECUTIVOS, OS LÍDERES, que têm responsabilidade  
na performance de outros, um dos desafios mais críticos é dar orientação,  
apoio e o encorajamento para fazer emergir o melhor que as pessoas têm para  
dar à sua organização e aos clientes que servem.

A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE COACHING, no contexto das PRÁTICAS  
DE LIDERANÇA das pessoas e das equipas, constitui um poderoso meio para trazer  
as pessoas ao contacto com o seu verdadeiro potencial e propiciar o ambiente  
adequado para suscitar ou fortalecer as motivações intrínsecas.

COACHING TOOLKIT APLICADO ÀS SEGUINTES 
SITUAÇÕES 

DEFINIÇÃO  
DE OBJETIVOS

TÉCNICAS  
DE FEEDBACK

ENTREVISTA  
DE BALANÇO 

DE ATIVIDADES

CONDUÇÃO  
DE REUNIÕES

O3 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE COACHING PARA GESTORES E LÍDERES



Angela Gaehtgens
Coordenadora da Escola  
de Coaching Executivo

A verdadeira força do coaching  
está na capacidade de transformar  

as pessoas para que alcancem  
o seu máximo potencial.

O Coaching é a arte de conversar,  
de coordenar ações com os outros  

e connosco mesmo, de gerar pensamento  
e ação criativos, para a total expressão  

do nosso potencial mais grandioso.


