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Benefícios	  do	  Bridging	  Program	  
è  Obtenha as horas adicionais de formação específica de coaching requeridas para 

certificação pela ICF 
è  Obtenha as horas mínimas de formação de coaching requeridas para ser membroda  

ICF 
è  Obtenha formação avançada para desenvolvimento da sua prática de coaching  
è  Experiencie o coaching a um nível mais profundo nas aulas de Coaching Practicum 
è  Aulas de Coaching Supervisionado  

	  

Número	  de	  Horas	  do	  Programa	  	  
O	  Bridging	  Program	  consiste	  em:	  
è  72 horas de formação de Coaching (via teleconferência e ensino à distância) 
è  30 horas de Coaching (minímo, pode fazer mais) 

	  

Certificação	  ICA	  	  
Quando se qualificar no Certified (Bridging) Coach Training Program recebe um Certificado 
da International Coach Academy e o direito a adicionar as letras CPC a seguir ao seu nome. 

 
Certificado ICA:  Certified Coach Training (Bridging) 
 

Acreditação	  ICF 

O Bridging Program é um programa ACSTH (Accredited Coach Specific Training Hours).  

As escolas de formação de Coaches podem candidatar-se à ICF para terem os seus 

programas reconhecidos como ACSTH. É um processo bastante rigoroso com a escola ter 

que demonstrar o seguinte: 

- que o seu curriculum atende às competências de coaching da ICF 

- que o seu corpo docente é experiente, exerce e é certificado pela ICF 

- que as suas políticas e procedimentos de estudante respeitam determinados 

critérios standard 

 

A ICF audita as escolas regularmente, obrigando-as a apresentarem gravações de sessões 

de formação ao vivo. As escolas são obrigadas a renovarem a sua acreditação a cada 3 

anos.  
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Vias	  de	  Certificação	  da	  ICF	  	  
A ICF oferece aos coaches três níveis de certificação 

- MCC (Master Certified Coach) 
- PCC (Professional Certified Coach) 
- ACC (Associate Certified Coach) 

 
Leia mais acerca das opções de certificação ICF em ->  www.coachfederation.org/credential 
 
O Bridging Program dá a possibilidade aos coaches de obterem a designação ACC ou PCC 
através de três vias 
 

1. Via ACC ACSTH 
2. Via Portfólio 
3. Via One: ACTP 

 
Os quadros seguintes listam os requisitos necessários a cada via e mostram a relação com 
o Bridging Program. 
 

Via	  ACC	  ACTP	   Bridging	  Program	  

Frequência	  completa	  de	  um	  Accredited	  
Coach	  Training	  Program	  (ACTP)	  da	  ICF.	  
	  

Todos	  os	  materiais	  de	  formação	  do	  Bridging	  Program	  são	  
retirados	  do	  nosso	  programa	  ACTP.	  	  
	  
Após	  a	  qualificação	  no	  programa	  Bridging	  Program	  da	  ICA	  pode	  
apresentar	  a	  candidatura	  à	  ICF	  via	  ACTP,	  contudo	  DEVE	  ter	  
completado	  pelo	  menos	  53	  horas	  dum	  programa	  ACTP	  ou	  ACSTH	  
feito	  num	  outro	  momento	  e	  deve	  candidatar-‐se	  junto	  de	  nós	  a	  
uma	  “Credit	  Review”	  (O	  formulário	  de	  candidatura	  encontra-‐se	  
no	  final	  deste	  Curriculum)	  

Registo de horas de coaching com 100 
horas (75 pagas) de experiência de 
coaching com pelo menos 8 clientes.	  

O	  Bridging	  Program	  da	  ICA	  inclui	  um	  mínimo	  de	  30	  horas	  de	  
coaching,	  contudo	  pode	  alavancar	  o	  programa	  de	  Peer	  Coaching	  
da	  ICA	  para	  fazer	  sessões	  de	  coaching	  até	  75	  horas,	  se	  
necessário.	  (Todas	  as	  horas	  de	  Peer	  Coaching	  podem	  ser	  
consideradas	  como	  horas	  “pagas”	  através	  da	  definição	  de	  
permuta	  –	  “barter”	  -‐	  da	  ICF)	  

Terminar	  o	  Coach	  Knowledge	  Assessment	  
(CKA).	  

Todos	  os	  coaches,	  independentemente	  da	  escola	  de	  formação,	  
têm	  de	  se	  submeter	  ao	  Coach	  Knowledge	  Assessment	  da	  ICF	  
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Via	  ACC	  ACSTH	   Bridging	  Program	  

Pelo menos 60 horas de formação 
específica de coaching através de um 
programa ACTP ou ACSTH.	  

O	  Bridging	  Program	  é	  um	  programa	  de	  formação	  ACSTH	  
aprovado.	  
	  
Após	  a	  qualificação	  no	  programa	  Bridging	  Program	  da	  ICA	  pode	  
apresentar	  a	  candidatura	  à	  ICF	  via	  ACSTH	  

10 horas de Mentor Coaching a serem 
documentadas na sua candidatura online.	  

O	  Bridging	  Program	  da	  ICA	  inclui	  10	  horas	  de	  Mentor	  Coaching,	  
contudo	  é	  um	  requisito	  que	  obtenha	  uma	  carta	  da	  nossa	  parte	  
declarando	  que	  cumpriu	  as	  horas	  necessárias.	  (Formulário	  para	  a	  
carta	  no	  final	  deste	  curriculum)	  

Registo de horas de coaching com 100 
horas (75 pagas) de experiência de 
coaching com pelo menos 8 clientes.	  

O	  Bridging	  Program	  da	  ICA	  inclui	  	  um	  mínimo	  de	  30	  horas	  de	  
coaching,	  contudo	  pode	  alavancar	  o	  programa	  de	  Peer	  Coaching	  
da	  ICA	  para	  fazer	  sessões	  de	  coaching	  até	  75	  horas,	  se	  
necessário.	  (Todas	  as	  horas	  de	  Peer	  Coaching	  podem	  ser	  
consideradas	  como	  horas	  “pagas”	  através	  da	  definição	  de	  
permuta	  –	  “barter”	  -‐	  da	  ICF)	  

Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA).	  

Todos	  os	  coaches,	  independentemente	  da	  escola	  de	  formação,	  
têm	  de	  se	  submeter	  ao	  Coach	  Knowledge	  Assessment	  da	  ICF	  

 

Via	  ACC	  Portfólio	   Bridging	  Program	  

Pelo menos 60 horas de formação 
específica em coaching.	  

Não	  necessita	  do	  estatuto	  de	  ACSTH	  do	  Bridging	  Program	  para	  se	  
candidatar	  via	  Portfólio.	  Atendendo	  ao	  facto	  de	  ser	  um	  processo	  
bastante	  mais	  moroso	  para	  o	  coach,	  NÃO	  recomendamos	  que	  
tome	  esta	  via.	  Em	  alternativa,	  escolha	  uma	  das	  vias	  descritas	  
acima	  em	  função	  das	  suas	  circunstâncias.	  

10 horas de Mentor Coaching a serem 
documentadas na sua candidatura online.	  

Registo de horas de coaching com 100 
horas (75 pagas) de experiência de 
coaching com pelo menos 8 clientes.	  

Avaliação de desempenho (registo audio 
e transcrição a serem carregadas com a 
sua candidatura).	  

Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA)	  



 
 

Visão	  Global	  do	  Curriculum	  

	  
Número	  de	  Horas	  do	  Programa	  
 

è 72 horas de aulas à distância 
è 24 sessões como cliente (Máx) 
è 30 sessões como coach (Mín) 
 

	  
Domínios	  de	  Aprendizagem,	  Cursos	  e	  Horas	  (72	  horas)	  
 

DOMÍNIO: CONHECIMENTO & 
COMPETÊNCIAS DE COACHING 

HORAS 

Teorias 12 h (6 módulos x 2 aulas) 
 

DOMÍNIO: DESENVOLVIMENTO DO 
COACHING 

HORAS 

Power Tools 18 h (9 módulos x 2 aulas) 
 

DOMÍNIO: PRÁTICA & SUPERVISÃO HORAS 

Practicum 18 h (12 sessões x 1h30) 

Supervisão 18 h (12 sessões x 1h30) 

Peer Coaching 6 h (2 módulos & 6 aulas) 

	  
Horas	  de	  Coaching	  
	  

PAPEL  REQUISITOS 

Como Coach DEVE fazer coaching num mínimo de 30 horas / sessões  

Como Cliente DEVE ser cliente a outros estudantes da ICA num mínimo de 24 horas / 
sessões. (Recomendamos que receba coaching por 12 sessões antes 
de começar a fazer coaching aos seus pares da ICA) 
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Curriculum	  –	  Cursos,	  Módulos,	  Aulas	  
A seguir encontra um resumo de todos os cursos, módulos e aulas do Bridging Coach 
Training Program. 

	  

Teorias	  	  
Este módulo faz uma introdução a um conjunto de teorias, consideradas complexas, e 
divide-as em partes facilmente assimiláveis. Vai poder descobrir algumas das principais 
teorias e filosofias que influenciam o coaching. Vai também aprender como cada uma 
destas teorias pode ser aplicada na prática de coaching.  

Irá aprender 
- os princípios e principais teorias que influenciam o coaching 
- como aplicar e fazer uso destas teorias em conjugação com o coaching 
- as raízes do coaching como metodologia e como profissão 

Módulos Aulas 
História do Coaching 2 aulas 
Programação Neuro Linguística  2 aulas 
Inteligência Emocional 2 aulas 
Mindfulness 2 aulas 
Inquérito Apreciativo 2 aulas 
Terapia Cognitivo Comportamental 2 aulas 

 

Power	  Tools	  	  
As Power Tools ™ da ICA são famosas em todo o mundo. Criadas há mais de 10 anos, 
estas são concebidas para apoiar os participantes na descoberta de diferentes perspectivas 
e do papel que estas desempenham na obtenção de resultados. Os alunos são encorajados 
a encontrar formas de utilizar as power tools e a refletir sobre suas próprias perspectivas, 
em qualquer situação, para fazer uma mudança para uma outra que os capacita para 
alcançarem melhores resultados. Estão disponíveis e são lecionadas apenas na 
International Coach Academy, onde vai descobrir que vai voltar recorrentemente a estes 
Módulos ao longo dos seus estudos. 

O curso consiste em 9 Módulos com 2 aulas cada. Cada módulo inclui material de leitura 
para apoio à aprendizagem, discussão e reflexão facilitadas através das aulas. (Fazendo 
parte do iCoachPortfolio, o aluno terá a oportunidade de demonstrar a sua compreensão, e 
aplicação de mudança de perspectiva, ao criar o seu próprio módulo Power Tool).  

Os participantes são incentivados a utilizar o Fórum para partilharem, com os outros alunos, 
os seus pensamentos e ideias. 
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Irá aprender: 
- como reformular uma perspetiva 
- como ajudar os clientes a identificarem perspetivas incapacitantes 
- como facilitar a mudança num cliente de uma perspetiva incapacitante 

para uma perspetiva capacitadora 
- como usar as Power Tools™ da ICA no contexto de coaching 

Módulos Aulas 
Reformulando Perspetivas 2 aulas 
Compromisso vs. Tentativa 2 aulas 
Responsabilidade vs. Culpa 2 aulas 
Confiança vs. Dúvida 2 aulas 
Responder vs. Reagir 2 aulas 
Verdade vs. Fraude 2 aulas 
Clareza vs. Significado 2 aulas 
Ação vs. Adiamento 2 aulas 
Respeito vs. Invalidação  

	  

Practicum	  
Os  workshops de Coaching Practicum dão a possibilidade de pôr em prática os 
conhecimentos adquiridos nas aulas de competências do coach e experienciar a realidade 
do coaching.  

Irá aprender 
-‐ a prática de coaching alinhada com as competências da International 

Coach Federation 
-‐ a compreender e articular as técnicas e competências de coaching 

usadas nas suas sessões de coaching  
-‐ a analisar e identificar as aprendizagens retiradas da sessão de coaching  
-‐ a reconhecer as suas forças e a usá-las; a reconhecer as fraquezas e a 

vencê-las 
Módulos  Aulas  

Coaching Practicum     18 h 12 aulas 
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Coaching	  Supervisionado	  
As aulas de Coaching Supervisionado são o espaço onde demonstra as competências de 
coaching aprendidas durante o programa. Vai melhorar o seu domínio do coaching à 
medida que pratica e ouve os seus colegas a praticarem. 
 
Será observado por um Professional ou Master Certified Coach, que lhe dará feedback 
eficaz, para o apoiar ainda mais no seu crescimento como coach profissional, e que 
também o irá avaliar em relação às competências da ICF. 
 

Irá aprender 
-‐ a praticar coaching de alto nível 
-‐ insights através da observação de coaching de nível avançado 
-‐ a ter confiança no desenvolvimento das suas competências e do seu 

estilo de coaching 
Módulos  Aulas  

Coaching Supervisionado          18 h 12 aulas 
 

Peer	  Coaching	  
O Peer Coaching tem duas componentes: praticar coaching e receber coaching. Esta é uma 
das partes mais poderosas do programa. É o lugar onde a teoria encontra a prática, onde 
pode implementar e aplicar a enorme variedade de competências e ferramentas que irá 
aprender. 

Como coach, terá a oportunidade de praticar as competências de coaching que aprende no 
programa. O feedback que recebe do seu cliente em conjunto com a sua própria reflexão 
terá a oportunidade de entrar num ciclo de melhoria contínua. 

Irá praticar: 
-‐ O estabelecimento de um contrato de coaching 
-‐ A condução e estruturação de uma sessão de coaching 
-‐ Como fazer progredir os seus clientes 
-‐ Como identificar e vencer desafios 
-‐ Como fechar um contrato de coaching 

  Módulos                                                   Aulas                     
Preparando o Coaching com Pares         2 aulas                      
Peer Coaching Workshop                  4 aulas                      
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Glossário	  de	  Acrónimos	  	  &	  Termos	  	  	  	  	  	  
 

Acrónimos	  da	  ICA	  	  
 

ICA:  International Coach Academy  
   

Acrónimos	  da	  ICF	  
 

ICF:  International Coach Federation  
ACTP:  Accredited Coach Training Program  

ACC:  Associate Certified Coach  
PCC:  Professional Certified Coach  
MCC:  Master Certified Coach  

   
Termos	  da	  Formação	  	  

 

Programa:  Área de estudo, consiste em cursos e módulos 
   

Curso:  Área de estudo temática, consiste num conjunto de módulos em 
torno de uma área particular de estudo. Em cada Domínio de 
Aprendizagem existem cursos específicos. 
Por exemplo, existem 5 cursos englobados no Domínio de 
Aprendizagem “Conhecimento & Competências de Coaching”.  
 

Módulo:  Os módulos são tópicos específicos que fazem parte dos cursos. 
Por exemplo, existem 5 módulos no curso Teorias que fazem 
parte do Domínio de Aprendizagem “Conhecimento & 
Competências de Coaching” 
 

Domínios de 
Aprendizagem  

 

 Existem três áreas-chave de aprendizagem presentes em cada 
programa:  
Conhecimento & Competências de Coaching, Desenvolvimento 
do Coaching, Prática e Supervisão 
 

Workshops 
 

 Certas sessões dão a oportunidade para os alunos trabalharem 
um tópico - a envolverem-se testando o seu conteúdo e 
recebendo feedback. Ambos fornecem input e exigem o 
envolvimento dos alunos, apresentando, recebendo crítica e 
criticando e  aprendendo com colegas 
 

Aulas 
 

 Este é o método para fazer chegar os módulos e workshops 
específicos. Este veículo de aprendizagem é acompanhado por 
recursos baseados na web, incluindo o fórum de coaching da ICA, 
leitura e reflexão, prática e supervisão.  

 
 

 


