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Agosto, do latim augustus, é o oitavo mês do calendário gregoriano. É assim chamado por decreto em
honra do imperador César Augusto.
Agosto pode estar a ser vivido como um mês de férias para muitos de nós, um mês em que nos
reencontramos com a areia e o mar, ou com as aldeias a que pertencemos, ou mesmos outros locais
que cumprem o nosso imaginário.
Agosto é também um mês fantástico para usufruir a cidade. A oferta cultural é grande e tem muita
qualidade, os monumentos e os jardins são espaços que nos encantam e que nos brindam com conforto
e beleza. Para quem está por Lisboa deixamos 2 propostas de ciclos de cinema, uma Arte maior:
Cinema nas Ruínas - http://www.agendalx.pt/eventos/ar%20livre
Um Verão com Ingmar Bergman - http://www.agendalx.pt/evento/um-verao-com-ingmarbergman#.WZIWz1GGPIU

Durante este mês, no Chapter da ICF Portugal estamos a cuidar dos meses que aí vêm e continuar a
fazer obra, obra que responda às necessidades dos membros. Estamos a trabalhar seriamente para que
os Coaches ICF se afirmem no mercado, ganhando um lugar inquestionável.

Bom Verão!
Helena, Cristina, Ana e Paula
A Direcção que suporta o seu caminho

Artigo de Opinião
Qual vai ser a evolução do
Coaching em Portugal?
por Emilia Alves
[ Ler Artigo Completo ]

III Workshop "O Coach também tem
dúvidas"
O nosso III Workshop vai voltar no dia 31 de
Agosto, com início às 19:00 e términus às
21:00.
São conversas sem agenda prévia, as
DÚVIDAS são o tema. Este é um grupo
fechado que já vive a sua própria dinâmica.
Link para inscrição:
https://goo.gl/forms/Q1PZACDQxU7slgjG3
Membros - 10 euros | Não Membros - 15
euros
Local: Storytailors Store & Atelier - Calçada
do Ferragial 8 | 1200-184 Lisboa
Se tem vontade de integrar um grupo novo,
envie-nos a sua intenção para eventos@icf.pt
e nós com muita alegria e entusiasmo
criamos um segundo grupo
Criar um espaço para os Coaches é a
concretização de uma visão de grupo!

A nossa Conferência Anual
Estamos a dar passos seguros para que a
Conferência Anual seja um evento com valor
para todos nós.
Damos mais noticias em breve.
O tema da Conferência é a nossa
homenagem a Sir John Whitmore:
Coaching is more than Coaching.

Inspiração de Verão - Um
testemunho na 1ª pessoa

“ O Coaching mudou o centro do meu
mundo. O meu foco mudou (…) deixei de
sentir necessidade de fugir dos meus
medos, das inseguranças e dos conflitos. Os
meus pontos fracos, por estarem a ser
trabalhados, são pontos em constante
melhoria (…)
Florbela Leiria

A actividade do Chapter desde o primeiro dia
de Mandato
O que temos feito mostra o nosso ADN. Estamos a tornar
o Chapter da ICF um "local" acolhedor, onde cada
membro encontra a resposta para o que precisa.
As nossas linhas estratégicas assentam no compromisso
que temos consigo:
Agilidade: Respondemos em curto espaço de tempo,
telefonamos aos membros, estamos em contacto continuo

com os voluntários.
Responsablidade: Honramos os nosso cumpromisso
com a ICF Global e com os membros.
Inovação: Queremos ser pioneiros em iniciativas que
trazem valor.
Integração: Queremos que os Coaches partilhem
experiências e conhecimento.
Expansão da esfera de influência: Visitamos
universidades e fazemos Coaching aos técnicos que
apoiam refugiados.
Asseguramos a viabilidade financeira de curto e longo
prazo.

Veja nos documentos o que cada comité realizou para si e
por si.
Abrir Documento 1
Abrir Documento 2

Siga-nos nas redes sociais:

Copyright © 2017 *|LIST:COMPANY|*, Todos os direitos reservados.
*|LIST:DESCRIPTION|*
O nosso endereço:
ICF Portugal Associação de Coaching
Praça de Alvalade, nº 2, 1º Dtº
1700-035 Lisboa
remover-se desta lista

atualizar preferências de subscrição

