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DURAÇÃO / EXTENSÃO 
314 horas  
 
CALENDÁRIO 
PÓS LABORAL 
 
Lisboa: Setembro 2017 / Maio 2018 
 
§  29/30 Set  
§  27/28 Out  
§  24/25 Nov  
§  15/16 Dez  
§  12/13 Jan  
§  23/24/25 Fev: Madrid  
§  23/24 Mar  
§  20/21  
§  Abr 25/26 Mai 

 
LOCAL  
Lisboa:  
AIP – Associação Industrial Portuguesa 
Praça das Indústrias, 1300-307 Lisboa 
Coordenadas GPS: 38.699527 | -9.182787 
 
HORÁRIOS 
Sextas feiras: 17h - 22h   
Sábados: 09h - 20h30 
Um fim de  semana  por mês (Pós-laboral) 

CERTIFIED INTERNATIONAL  
PROFESSIONAL COACH 

EM PARCERIA COM: 
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INCLUI 
 
§  Documentação 
§  2 sessões de coaching com profissional 
§  Mentoring  
§  Acesso ao Campus virtual ICU 
§  Coffee breaks 

§  Fim de semana intensivo em Madrid 
§  Viagem (Lisboa – Madrid  – Lisboa) 
§  Alojamento (2 noites) 
§  Coffee – break   
§  City tour  

 
 
 

 
 
CONDIÇÕES  
 
§  Investimento: 4.650,00€ 
§  10% de desconto para associados AIP  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
O Desenvolvimento de soft skills num contexto global e de desafios constantes é um 
fator essencial. A descoberta do equilíbrio pessoal e profissional é cada vez mais 
fundamental para a felicidade individual e sustentabilidade das organizações. 
 
A prática do Coaching, alinhada com os objetivos pessoais e profissionais resulta 
num  duplo desenvolvimento: dos colaboradores e da organização no seu 
conjunto, num ambiente de interação, aprendizagem e melhoria constante e 
contínua. Trata-se, por isso, de uma ferramenta poderosa de desenvolvimento 
pessoal e organizacional. 
 
O coaching assume-se como uma ferramenta de desenvolvimento de 
competências cada vez mais requisitada na rotina diária dos profissionais 
associados aos diferentes setores de atividade, motivo que leva a International 
Coaching University a desenvolver o curso Certified International Professional 
Coach com a AIP – Associação Industrial de Portugal. 
 
Assente num modelo de aprendizagem experiencial e personalizado, o programa 
Certified International  Professional Coach desenvolve assim competências para 
potenciar o crescimento conjunto de colaboradores (na  esfera pessoal e 
profissional) e organizações. Interação, aprendizagem e melhoria contínua são 
fatores-chave  desta formação que integra sessões presenciais com profissionais 
internacionais de reputada experiência na área,  trabalhos individuais e  em  grupo  
e  sessões de  coaching  individual com um coach profissional. 
 

• Desenvolver competências comportamentais transversais; 
•  Incrementar o autoconhecimento e a comunicação intra e inter pessoal;  
• Adquirir conhecimento, método e ferramentas essenciais à prática profissional 

do Coaching;  
• Promover e valorizar a prática profissional do Coaching; 
• Desenvolvimento de um perfil com forte orientação para os resultados: pessoais e 

dos clientes; 
•  Implementar e desenvolver conhecimento científico na prática do Coaching;  
• Obtenção da certificação/acreditação enquanto Coach Profissional; 
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ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS GERAIS 



METODOLOGIA DA CERTIFICAÇÃO 

PROGRAMA 

Programa total de certificação: 314h : A  + B + C 
 
A - 178 horas :: Investigação + Trabalho pessoal / grupo  + sessões de  coaching  c/  profissional 
 
B - 128 horas letivas :: 13 Módulos 
 
C - 8 horas exame final :: Exame escrito + Exame prático c/ sessão de coaching 
 
O modelo formativo utilizado é personalizado, centrado no aluno e no desenvolvimento das 
habilidades  necessárias para a prática profissional enquanto Coach. Ao longo do percurso, o 
aluno desenvolve um importante trabalho pessoal e individual como base para a aquisição do 
conhecimento e  da  praxis do  coaching,  isto é, “learn by doing”. 
 
Requisitos para a CERTIFICAÇÃO “CERTIFIED INTERNATIONAL PROFESSIONAL COACH” 
 
• Assistência na formação não inferior a 80%; 
• Realização de 100 % dos trabalhos solicitados durante a formação; 
• Realização de 20 h de peer coaching; 
• Realização de 30 h de prática de coaching como coach; 
• Realização e apresentação de PPT; 
• Aprovação no exame final escrito; 
• Aprovação da sessão de coaching do exame final; 

M1: : 	 INTRODUÇÃO	AO 	COACH ING  -	8	HORAS 

M2: : 	PROCESSO 	EVOLUTIVO	PESSOAL  -	12	HORAS 

M3:: 	L IDERANÇA	PESSOAL	E	PROFISS IONAL  -	12	HORAS 

M4: : 	METODOLOGIA 	DO 	 COACH ING 	I -	12	HORAS 
M5: : 	METODOLOGIA 	DO 	 COACH ING 	II -	8	HORAS 

M6:: 	A 	RELAÇÃO	COACH/COACHEE  -	8	HORAS 

M7: : 	COMUNICAÇÃO	EFICAZ	E 	PNL  -	8	HORAS 

M8:: 	A 	SESSÃO	DE	COACH ING  -	12	HORAS 

M9:: 	TEORIA	FUNDAMENTAL	DO 	COACH ING  -	4	HORAS 

M10: : 	MODELO	DE	COMPETÊNCIAS  -	12	HORAS 

M11:: 	TEORIA	DAS	INTELIGÊNCIAS  -	8	HORAS 

M12 : : 	NEUROCIÊNCIAS 	E 	COACHING  -	12	HORAS 

M13:: 	PRÁTICA	E	MENTORING  -	12	HORAS 

EXAME -	8	HORAS 
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A ICU define o seu modelo de desenvolvimento 
de competências (CCDM – Core Competencies 
Development Model) para o exercício da 
atividade profissional como Coach. 
 
Este Modelo é composto por 12 competências 
fundamentais e promove o desenvolvimento 
pessoal como pilar indispensável na figura do 
Coach. A prática realiza-se através de uma co- 
orientação entre Cliente e Coach. Neste 
sentido consolida-se uma relação de respeito e 
equidade no processo de Coaching. 
 
Partimos de três áreas para o Modelo de 
Desenvolvimento Competencial que 
fundamentam o compromisso mútuo 
(commitment) entre Coach e Coachee. 

Para a ICU o Coaching é um processo continuo, 
constituído por varias sessões. Nesse sentido 
define o seu modelo como ICUPRO – ICU 
PROCESS FRAME, onde pretende que exista um 
claro alinhamento nas varias sessões e fases de 
um processo de Coaching. 
 
O alinhamento dessas sessões é desenhado de 
forma a que exista uma reflexão, tomada de 
consciência e ação, fluídas e rigorosas por parte 
do Cliente. 
 

ICUPRO – ICU PROCESS FRAME 

Coach:  Co-explorador positivo, centrado no Coachee; 
 
Coachee ou Cliente:  Protagonista,  especialista,  co-responsável pelos resultados. 
 
A estrutura ICUPRO é um upgrade aos modelos já existentes (por exemplo o 
GROW), foca as várias dimensões do Cliente, dos resultados e dos objetivos 
propostos. 
Permite ao aluno e futuro Coach ter uma clara orientação sobre a evolução e 
desenrolar de uma sessão de coaching dentro de um processo global. 
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COACHING ICU 	Key	elements	(WHAT)	
	
1.	Discover	(Descoberta)	
2.	DefiniZon	(Definição)	
3.	ValidaZon	(Validação)	
4.	Feedback	
	
Unknow	Potencial	(WHO)	
		
5.	RelaZon	(Relação)	
6.	Knowledge	(Conhecimento)		
7.	Listening	(Escuta	aZva)	
8.	Right	quesZons	(Perguntas	
adequadas)			
		
Co	AcZon	Challenge	(HOW)		
		
9.	Design	(Desenho)		
10.	Planning	(Planeamento)			
11.	Progress	(Progresso)			
12.	Results	(Resultados)	



TRAINERS 

SÉRGIO ALMEIDA (PT) 
 
Sérgio Almeida é Diretor e Partner da ICU Portugal, cofundador da 
International Coaching University, Master Trainer e Master coach da ICU, é 
formado em Engenharia Mecânica pela FEUP, Diretor da ACdNE – 
Academia de Neurociências e Educação, Head of Institutional 
Development Portugal - ESCP Europe, CEO e Fundador da Powercoaching, 
Fundador do SEAL GROUP, Professor Convidado da ESCP Europe, ESEM 
Madrid, Universidade Portucalense. Foi Diretor do CEDV-Conselho 
Empresarial do Entre Douro e Vouga, cofundador  da  Associação  
Portuguesa  de   Coaching, Diretor em várias Empresas da Área Automóvel 
Escreve no Semanário Vida Económica e é responsável em Portugal pela 
Comissão “Polio Plus” no distrito1970 de Rotary International. 

FABRICIO DÉCIO (IT) 
 
Fabrizio formou-se em Ciências Motoras na Universidade Católica de 
Milão e em  Pedagogia na Universidade de Trieste. De 1994 a 2001 foi 
membro do Conselho de  Administração da Companhia NASTRIFICIO Di 
Cassano e em 2001 fundou uma sociedade  dedicada à gestão de 
negócios, a SAS Outsourcing. Foi o responsável pelas relações  externas 
da Fundação Itália/China e em 2011, abriu em Itália a Novacoaching  
Internacional onde dinamizou inúmeros cursos. Desde 2011 dá aulas no 
Mestrado de  Coaching Desportivo do Instituto del Deporte de Màlaga e 
em 2012 abraça a ICU –  International Coaching University onde é 
atualmente Vice-presidente para a investigação e  desenvolvimento. 

RICARDO CIBRÃO (PT) 
 
Ricardo formou-se em Gestão na Universidade da Beira Interior e tem uma 
Pós-Graduação  em Tecnologias da Informação e da Comunicação. 
Colaborou em diversas empresas na  área do Marketing e da 
Comunicação para Vendas e teve a oportunidade de passar pelo  banco 
SantanderTotta onde ganhou em 2003 o prémio “Melhor equipa 
comercial” em  Portugal. Deu aulas em diversas instituições de ensino em 
áreas ligadas à Economia, à  Comunicação  e  ao  Coaching.  Foi o  
fundador  da  Brilhante – Coaching  & Excellence. 
Atualmente é Managing Partner na Powercoaching, Presidente da 
International Community  of Professional Coaches e Partner da ICU 
Portugal. 
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ANGELES GRIS (ES) 
 
Angels Cris detém um mestrado em Marketing e Gestão Comercial (ESEM) e 
é coach  especialista em técnicas de comunicação interpessoal. Com uma 
experiência de 12 anos na  área de direção de vendas, conta também com 
8 anos de experiência no desenvolvimento  de ações formativas na área da 
comunicação, liderança, vendas e modelos DISC.  Especialista em Analista 
Comportamental e em desenvolvimento de processos de alto  impacto, 
Angeles é DISC Level Adavanced pelo Internacional DOSC Institute. 
É especialista Coaching - HUNE (Alcalá de Henares Universidade ICF-ASESCO) 
e contabiliza  mais de  1.000 horas de  Coaching  Executivo. 

YVES BILLIET-PRADES (FR) 
 
Depois de fazer os seus estudos em Paris (BTS HVAC), Yves Billiet Prades 
continuou sua  educação com um Bacharel em Farmácia e um MBA em 
gestão de negócios. Há mais de  20 anos que detém altos cargos em várias 
empresas multinacionais (Vivendi, Sanofi, BPF, ...)  em França e na Europa, 
utilizando o coaching como uma ferramenta de desenvolvimento  para si e 
para as suas equipas. Além de seu trabalho como consultor de empresas e 
trainer  de coaching na ICU, Yves é Diretor do Mestrado em Marketing 
Farmacêutico na Escola de  Comércio / Marketing ESEM, professor de Gestão 
de Operacional e Vice-presidente  Executivo  da  ICU – International 
Coaching  University. 

ENRIQUE JIMENEZ (ES) 
 
Enrique Jimenez é licenciado em Teologia, Marketing e tem um Master em 
Marketing e  Direção Comercial. É CEO do Grupo Novafor estando ligado a 
inúmeras iniciativas no  mundo do coaching. Sendo considerado um dos 
maiores especialistas a nível mundial em  recursos humanos e estratégia, tem 
projetos desenvolvidos nos EUA, América do Sul, Europa  e Asia. Foi Diretor 
Regional de Zurich Financial, Management Development Counselor da  
Prudential Insurance Company of America, Diretor de Programas Específicos 
do Instituto  Universitário Euroforum e Professor Convidado da INSEAD. 
É Presidente  da  APCE  – Asociación  Profesional de  Coaching  de  España e 
Vice-Presidente da AEECO - Asociación Española de Empresas de Coaching. 
É também o  Presidente  e  fundador  da  ICU – International Coaching  
University. 
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TRAINERS 

HUGO GONÇALVES (PT) 
 
Hugo Gonçalves  é  Trainer e  Coach  certificado  pela  ICU. 
Com mais de 15 anos de experiência na área de criação de propostas de 
valor e modelos  de negócio, é especialista em excelência operacional e 
melhoria contínua. Licenciado em  Engenharia Electrotécnica  pela  FEUP, 
detém  10 anos  de  experiência  como  Coach Executivo. 
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TESTEMUNHOS 
 
“Foi uma oportunidade de partilhar experiências, conhecer metodologias e 
também de me conhecer melhor a mim próprio. “ António Cunha, Presidente da 
DRN - Ordem dos Economistas 
 
 
 
 
 
“Um instrumento fundamental na gestão de qualquer instituição e sobretudo da 
vida pessoal. Este curso permitiu conhecer-me melhor, entrar no centro de nós 
mesmos e perceber que aí estão as soluções.” Fátima Sousa, Vice Presidente da 
C.M. Cinfães 
 
 
 
 
 
“O Coaching é muito mais do que uma questão de semântica, é passar a ação! 
Este curso pareceu-me muito mais longo, pela profundidade e intensidade. As 
ferramentas e a metodologia da ICU são uma mais valia” Ricardo Freitas, Câmara 
Municipal da Maia 
 
 
 
 
“O curso da ICU permitiu-me uma auto reflexão,  melhora a autoestima e uma 
maior consciência. O trabalho em equipa deu-me uma visão mais alargada das 
coisas. Consegui aplicar na gestão da minha empresa e nas tomadas de decisão” 
António Serafim, Empresário 
 
 
 
 
 
“Tem sido uma experiência muito enriquecedora, aprendi muito, sobretudo “o que 
é o coaching?”, uma ferramenta que pode ajudar uma organização ajudar a 
implementar mudanças.” Susana Araújo, Professora 
 
 
 
 
  
“Esta ação ajudou-me a perceber qual o verdadeiro sentido da vida, o meu 
caminho e qual o legado que pretendo deixar. ” José Marques, Presidente da 
ADRIEM / Empresário 
  
 
 
 
  
“Gostei desde o primeiro dia, tem sido uma descoberta constante com momento 
de reflexão e encontro comigo mesmo que eu pensei que não fossem possíveis.” 
Cláudio Semblano, Gestor Autoridade Tributaria 
 
  



 
 
“Esta é uma certificação de excelente nível, em primeiro lugar pela forma 
como está estruturado e em segundo lugar pela alta qualificação dos 
professores.” Helder Preza, Presidente da Autoridade de Transportes de 
Luanda, Ex- Vice Ministro  dos Transportes de Angola 
 
 
 
 
 
  
“Uma experiência que abriu novos horizontes, esta certificação foi de 
encontro as minhas expectativas” António Neto, Empresário, Presidente da 
Câmara de Comercio e Industria de Luanda 
 
 
 
 
 
  
“Consegui melhorar significativamente a minha relação com as outas 
pessoas, desenvolvendo a escuta ativa e ouvindo a minha voz interior” João 
Jorge, Formação da Administração Geral Tributária de Angola 
 
  
 
 
 
 
 
“O curso permitiu-me aceder a um conjunto de ferramentas modernas, que 
todas as pessoas e empresas que têm metas deveriam utilizar” Osvaldo 
Michinge, Diretor Gabinete Jurídico AGT Angola 
 
  
 
 
 
 
 
“Foi uma experiência muito boa, a nível profissional e pessoal, aprendi com a 
técnica, que nos podemos adaptar as mudanças. Aconselho que venham 
fazer coaching !” Denise Ceita, Administração Geral Tributaria de Angola 
  
 
 
 
 
 
 
“É uma corrente nova, é de facto uma ferramenta muito poderosa, eu sinto.” 
Constância Magalhães, Administração Geral Tributaria de Angola 
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TESTEMUNHOS 



Empreendedores; Empresários; Gestores; 
 
Psicólogos; Formadores; Consultores; Treinadores; Professores; 
 
Quadros organizacionais que pretendam adquirir técnicas e ferramentas de 
desenvolvimento pessoal  e profissional de equipas de trabalho; 
 
Público em geral que pretenda obter uma certificação internacional de Coach 
Profissional. 

Com o Certified International Professional Coach, os formandos ficarão 
habilitados, após o exame final (8h),  para exercer a atividade profissional 
enquanto Coach Profissional. Esta certificação é reconhecida pela  associação  
ICPC – International Comunity  of Professional Coaches  (França). 
 
Acesso livre ao reconhecimento em ICF, EMCC e outras associações. 
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DESTINATÁRIOS 

RECONHECIMENTO 



CONTACTOS 

ICU PORTUGAL 
portugal@icuniversity.org  
00 351 256 065 965 
www.icuniversity.pt 
 

AIP – Associação Industrial Portuguesa 
copraiformacao@aip.pt 

213 601 681 / 675 
www.aip.pt 


