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Estimado Membro ICF,
Maio é o quinto mês do calendário gregoriano e tem 31 dias. O seu nome é derivado da deusa
romana Bona Dea da fertilidade.
Maio é um mês para refletirmos sobre a forma como nos tornamos mais férteis em ideias e em ofertas.
Como podemos contribuir para fertilizar o Planeta?
Esta é um altura excelente para criar e para apostar na nossa "descendência", que na nossa actividade
significa produzir, partilhar conhecimento.
Este conhecimento é transmitido a todos aqueles que se cruzam connosco e que de alguma forma são
os nossos descendentes do saber. Ficam com ele e reproduzem-no, deixando viva a marca do que é
potenciar o desenvolvimento humano.

Não importa o que sabemos, importa o que deixamos.
Aquilo que guardamos perde-se para sempre.

Queremos deixar-vos esta marca e contar convosco neste processo catalizador de saber.
Este mês é o grande mês a nível mundial para a nossa atividade.
A Semana Internacional de Coaching marca a agenda, como um forte momento de aprendizagens e
partilha de saberes, dúvidas e experiências.
Na nossa newsletter de Maio partilhamos o que temos feito. É uma contribuição serena, mas plena de
alegria e de coach atitude.

Helena, Cristina, Mara, Ana, Paula
A Direcção que suporta o seu caminho

Artigo de Opinião

Mudança de Observador e
Abordagem Apreciativa e Co-criativa

por Cristina Cortez
[ Ler Artigo Completo ]

À conversa com os alunos e docentes
das Universidades

A Direção do Chapter da ICF Portugal, que
iniciou o seu mandato em Fevereiro de 2017,
está verdadeiramente comprometida com o
desenvolvimento do Coaching que se faz em
Portugal e com a participação dos seus membros
e simpatizantes na vida desta Associação. Esta
parceria faz-se com seriedade, entusiasmo, e
com todo o valor acrescentado, que decorre das
boas práticas, necessidades, vontades e
criatividade.
Para além de alargarmos os eventos aos
membros que não podem estar em presença utilização da internet, decidimos, com a V.ajuda,
começar a divulgar o Coaching no mundo
académico.
No dia 28 de Abril estivemos na Universidade de
Évora, por convite do Professor Nuno Rebelo
dos Santos, e foi muito compensador poder ouvir
perguntas inteligentes, de alunos que já olham
para o coaching como uma solução séria para o
desenvolvimento de competências.
Fica a nossa gratidão à Universidade e os
nossos parabéns à atitude interessada por parte
dos alunos e mestre.
Em Maio estaremos na Universidade de Coimbra
a fazer um trabalho similar.

No Mundo inteiro celebramos a nossa
profissão
O tempo, esse grande escultor, segue o seu
ritmo sem parar.
De 15 a 20 de Maio, é o tempo para vivermos a
International Coaching Week (ICW), um evento
que acontece, em simultâneo, no mundo inteiro.
Durante esta semana, inteiramente dedicada ao
Coaching, irão acontecer workshops diários,
gratuitos e com a duração de 2 horas cada, com
início às 10:30 e término às 20h30.
A nossa Agenda é luxuosa e veio dar resposta
às sugestões expressas num questionário
enviado aos membros no início do mandato
desta Direção.
Temos oradores e temas muito úteis e que
valorizam a atividade de quem é Coach ou tem
uma função de Liderança em organizações. Para
si, que quer trabalhar a sua Liderança pessoal,
também vai ter oportunidade de vivenciar
workshops que o vão ajudar no seu processo de
aprendizagem.
Vamos falar de Team Coaching, de Coaching no
sector social, Coaching politico, vantagens na
relação com colaboradores, o Silêncio do
Coachee, o Silêncio e o Coaching, como dar
visibilidade e credibilidade à profissão de Coach,
o que fazer para ser um Coach credenciado,
Inteligência Espiritual…
A maioria dos workshops terá CCEU em CC. No
final receberá o seu certificado para cada
workshop em que esteve presente.
Para membros e não membros ICF. Venha e
traga um(a) amigo(a).
A agenda da ICW Portugal foi feita a pensar em si!
Inscrições: eventos@icf.pt

Onde: CIM, Centro de Inovação da Mouraria,
Rua dos Lagares, 23, Lisboa (metro do Martim
Moniz)

Coaching

is

more

than

Coaching.

Sir John Whitmore.
Porque há pessoas que só viajam. E deixam a
sua obra imensa e a memória dos saberes.
Ficamos com o legado. R.I.P. Obrigada.
Partilhamos a mensagem da ICF Global Board of
Directors:
“The ICF Global Board of Directors and staff are
saddened to report that Sir John Whitmore, a
pioneer of the coaching profession, has passed
away.
Sir John was the founder of Performance
Consultants International and the author of five
books on leadership, coaching and sports. The
best known of these titles is Coaching for
Performance, which introduced the world to the
GROW Model (…)
In 2007, Sir John was presented with the ICF
President’s Award in recognition of his work to
promote coaching in a humanitarian capacity.
Most recently, he served as a Trustee for the ICF
Foundation, where he helped lead the
organization’s efforts to influence humanity’s
evolution through coaching partnerships focused
on compassionate, life-affirming choices (…)

CoachActivism

A Direção da ICF Portugal, abraça desde o dia 10
de Maio, o projeto CoachActivism, uma iniciativa
de coaching global em resposta à crise dos
refugiados. No início de 2016, em resposta à
complexa

crise

global,

os

líderes

das

comunidades de coaching da Grécia e o Chapter
Vancouver Island no Canadá começaram a
explorar formas de aplicar o apoio de coaching ao
nível

local.

O

resultado

foi

o

projeto

CoachActivism, durante o qual 20 Coaches dos
dois países ofereceram coaching pro-bono aos
técnicos da linha de frente e voluntários que
trabalham

com

refugiados.

Os serviços de coaching são oferecidos por
Coches

profissionais,

selecionados

com

requisitos específicos em mente, com experiência
e comprometimento. Os coaches participam de
um processo de integração comum e frequentam

um

programa

de

formação

para

adquirir

conhecimentos e ferramentas específicas para
este contexto. A ética, gestão de fronteiras,
gestão cultural cruzada, análise transacional e
trauma são incluídas neste programa. Esta
iniciativa fornece um ponto de partida comum e
linguagem.
Com muita alegria anunciamos e agradecemos
aos inúmeros Coaches que nos contactaram para
integrar este projecto. Não nos foi possível
acolher todos, devido aos critérios definidos.
Outras iniciativas virão, onde podemos acolher e
dar

oportunidade

a

todos!

Temos 8 Coaches de Portugal, 1 Coach da Suiça,
1 Coach da Holanda, 13 Coaches da Grécia, 1
Coach da China e 1 Coache do Canadá. Ainda, 6
formadores

internacionais,

3

supervisores

intrenacionais, para além de todos os membros
que integram o Comité de Direção do Projeto e os
comités

de

cada

país.

“Educação é a arma mais poderosa que temos
para

mudar

o

mundo.”Nelson
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