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Estimado Membro,
Já estamos em 2018!
Mais uma jornada de 365 oportunidades para viver as suas necessidades, vontades, sonhos e
ilusões.
É uma época de grandes resoluções para muitos. As resoluções são a consequência do
balanço, da análise do ano que passou.
Fazemos a análise do que aconteceu como queríamos e do que aconteceu como não
queríamos.
Muito do que nos acontece quando assim não o desejamos, ou melhor quando assim não o
esperamos, transita para o ano seguinte.
Que o Coaching lhe possa trazer a não transferência das mesmas resoluções de ano para ano.
Que o Coaching lhe possa trazer diferentes diagnósticos no final deste ano.
Que o Coaching lhe possa trazer uma vida onde o que lhe acontece, mesmo que não seja
como quer, possa ser vivido com mais consciência do que significa a relação entre si e os
outros
Estamos a desenhar um ano para si com eventos que queremos que vos traga o valor da
aprendizagem e da transformação (Ação que muda de forma).
Está sempre nas suas mãos!
Helena, Cristina, Ana e Paula
A Direcção que suporta o seu caminho

Reconhecimento da Profissão de
Coach
É com grande satisfação que
registamos um crescendo
envolvimento dos membros ICF na
discussão de um tema que se
afigura tão importante para todos
– o reconhecimento do coaching
como profissão no nosso País.
No dia 4 de Janeiro realizámos a
primeira reunião ZOOM sobre este
tema, com o objectivo de 1)
clarificar os procedimentos que a
ICF Portugal tem realizado e 2)
constituir uma task force que irá
continuar a trabalhar sobre esta
matéria.
Vamos continuar a nossa aposta
em criar as condições possíveis
para termos oportunidade de
escutar e envolver todos os
membros neste interesse comum.
Tendo este propósito como pano
de fundo aficou decidido o
seguinte:
- A reunião seria gravada e
partilhada com quem o solicitasse
(mediante o compromisso de não
partilhar a gravação com nãomembros da ICF Portugal e de
partilhar feedback sobre o que
registou);
- Vai acontecer uma segunda
reunião, com o objectivo de validar
/ adicionar elementos e tarefas
que integrarão a referida task
force; esta reunião está agendada

para dia 17/01 às 18h; se tiver
interesse em participar, solicitenos o link de acesso à reunião e o
link de acesso à reunião de 4/01.
Recordamos que o envolvimento
de todos é fundamental!

Vamos construir 2018 consigo
Pensámos num questionário com o
propósito de assegurarmos a
continuidade de uma relação de
proximidade com cada membro e
com a vantagem acrescida de
construirmos esta relação assente
em boas bases de gestão de
expectativas e de confiança.
Ofereça ao Chapter as suas ideias e
as suas necessidades no que
respeita aos eventos - presenciais e
webinares.
Obrigada pelo seu tempo e pela
sua importante contribuição.
Aceda ao questionário aqui.

ICF Portugal nos Media
Este é o primeiro artigo deste ano.
Foi publicado no RHonline.
Helena Anjos fala-nos da crescente
importância do Coaching em
cargos de liderança e gestão de
pessoas.
"Por muito que se invista em novas
tecnologias, a chave do êxito está
nas atitudes e competências dos
profissionais, porque são estes que
ajudam as organizações a dar

resposta às pressões de um mundo
em permanente transformação,
assim como a atingir os resultados
pretendidos."
A Liderança hoje, não é uma
posição é um processo de soma
coletiva.
Ler o artigo aqui.
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