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A informação contida neste documento era a correta à data da sua 
elaboração. As entidades de Acreditação & Certificação alteram regularmente 

os seus critérios e processos, por este motivo confirme junto da entidade 
antes de desenvolver qualquer ação.  
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Apesar de hoje em dia o coaching ser uma profissão reconhecida e credível 
em todo o mundo, esta continua a estar não regulamentada. Portanto, ao 
contrário dos psicólogos, ou médicos, não existe uma acreditação ou órgão 
regulador para cada país, ou mesmo globalmente. Na verdade sucede 
exatamente o contrário - há inúmeras acreditações globais e locais e 
entidades certificadoras, muitas vezes na mesma região, ou cidade, todas 
competindo para ser o "único" organismo de acreditação, que os coaches e 
clientes procuram para aferição da qualidade. Para além desta realidade, 
existem também escolas de formação de coaches que atribuem a 
"acreditação" ou "certificação" aos seus próprios programas. Assim, não é de 
admirar que os novos coaches fiquem confusos ao tentarem percorrer o 
caminho de uma certificação. 
 

Este documento destina-se a prestar 
esclarecimentos neste labirinto da acreditação 
e certificação.  Esperamos que este seja 
esclarecedor, mas se não o for, não hesite em 
entrar em contacto com um dos nossos ICA 
Program Advisors, porque estes não só são 
especialistas nesta área, como também já 

passaram por esta mesma situação. Os Advisors podem analisar a sua 
situação específica e facilitar a escolha  do caminho da acreditação e 
certificação mais adequado ao seu perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 
Coach certification and accreditation can be a confusing area for 
coaches, with each school offering a range of certifications and then a 
variety of global peak bodies and associations also offering 
accreditation and credentialing. Working out who does what and which 
one is best for you can take time. 
 
This document is intended to help you navigate your way through the 
maze, hopefully it is all very clear but if not, feel free to contact one of 
our ICA Program Advisors because not only are they experts in this 
area, they have been where you are now. They can look at your specific 
situation and connect you with the accreditation and certification path 
that is right for you  
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ICA Enrolments Team (Especialistas na Certificação & 
Acreditação) 

 
	  	  

	  
Formação	  Geral	  
 
A maioria dos países divide a formação em duas categorias - acreditada e 
não acreditada. A formação acreditada é aquela que é reconhecida a nível 
nacional ou internacional por uma entidade formal de qualidade garantida.  A 
formação não acreditada é aquela que não foi alvo de análise externa ou 
escrutínio. Foi concebida, ensinada e avaliada pelo prestador da formação. 
 
É impossível dizer com toda a certeza que a formação acreditada em todo o 
mundo é melhor do que a formação não acreditada, porque há muitas 
variáveis, incluindo o tipo de formação, o tipo de aluno e o tipo de curso 
(longo ou curto, à distância ou presencial, etc.) Por exemplo, um mestrado é 
diferente de um curso de curta duração sobre “Como Usar o seu iPad”. 
Contudo, o que sabemos ser verdade é que, na formação para o mercado 
de coaching, especialmente entre os cursos destinados a pessoas que 
querem mudar de carreira, ou adicionar competências profissionais de 
coaching àquelas que possuem presentemente, a formação em coaching 
acreditada é de longe a melhor opção. 
 

Benefícios	  da	  Acreditação	  na	  Formação	  de	  Coaches	  
 

Qual a Razão para a 
Acreditação ? 
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Existem uma série de benefícios para frequência de uma formação 
acreditada, no caso de estar a considerar fazer uma formação em coaching: 
 

1. O Coaching é um Mercado Não Regulamentado 
Isto significa que qualquer pessoa, independentemente das 
qualificações, formação de base ou experiência, pode abrir uma escola 
de formação de coaches. Esta situação faz com que a profissão esteja 
mais suscetível a formação abaixo dos padrões mínimos e aumenta a 
importância de escolher uma escola acreditada.  

 
2. O Processo de Acreditação pela ICF é Rigoroso e Moroso 

Este processo exige que as escolas afiram os resultados de 
aprendizagem do seu programa em relação às competências 
fundamentais de coaching da ICF e que demonstrem como estes são 
cumpridos. Verifica, igualmente, a qualidade da escola como um todo, 
o que envolve a análise do corpo docente e uma avaliação da 
qualidade das políticas e procedimentos dos alunos. A cada dois anos 
é realizada uma auditoria completa onde o ICF segue o percurso de 
aprendizagem de um punhado seleto de estudantes, desde o 
momento da matrícula à graduação. Por outras palavras, é impossível 
passar por este crivo sem conhecimento do que é o processo de 
ensino-aprendizagem, bem como um conhecimento avançado de 
coaching. 

 
3. Os Clientes Corporate e Individuais Procuram Cada Vez Mais 

Coaches Certificados pela ICF 
Da mesma forma que os alunos potenciais procuram empresas 
formadoras de qualidade, os clientes também procuram uma maneira 
fácil de garantir a qualidade dos coaches que empregam. Cada vez 
mais procuram coaches credenciados pela ICF, o que significa que, se 
está a pensar numa formação em coaching, aumenta as suas 
possibilidades de emprego, ou de receita, ao ser credenciado pela 
ICF. 

 

Porque	  Escolhemos	  uma	  Acreditação	  pela	  ICF	  	  
 
A ICA existe como escola desde 2001 e foi a primeira escola com base 
australiana a ser acreditada pela ICF. Temos sido uma escola global desde o 
primeiro dia e tomámos a decisão de ser acreditados pela ICF, em lugar de o 
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sermos pelo sistema local australiano (RTO & Cert IV) e de outras 
alternativas globais (IAC, WABC) por razões muito específicas:  
 

- A ICF foi, e continua a ser, o organismo de coaching mais reconhecido 
em todo o mundo. Com Chapters em muitos países em todo o mundo 
oferecem o serviço mais “global” até à data. 
 

- O Coaching é uma profissão global, ou seja, os coaches podem 
angariar os seus clientes a partir de qualquer país do mundo. Desde 
que falem a mesma língua e aprendam como utilizar o 
www.timeanddate.com não há razão para estar apenas num mercado 
menor, local. 	    
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Existe um número cada vez maior de organizações e entidades certificadoras 
no sector do coaching e o número continua a crescer à medida que o 
coaching se vai estabelecendo em cada vez mais países em todo o mundo. 
Optámos por destacar as organizações que acreditamos fazerem o máximo 
para apoiar os coaches e que são as mais bem reconhecidas pelos clientes. 
Também selecionámos aquelas que vemos como mais relevantes a nível 
mundial. Com isto queremos dizer que estas são mundialmente 
representativas e oferecem um bom apoio, caso considere angariar clientes 
de outros países que não o seu - o que deve considerar uma vez que o 
coaching não se limita à sua vizinhança). 
 
O quadro na página seguinte “Entidades de Acreditação & Certificação em 
Coaching – Quadro Resumo” apresenta um resumo da nossa seleção de 
entidades de Acreditação & Certificação e lista as suas credenciais e 
medidas de qualidade. 
 
É importante ter presente que, dependendo do local de residência, pode 
haver muitas mais associações locais e órgãos por onde escolher. A utilidade 
destes pode variar dependendo do seu nicho e dos objetivos. Em qualquer 
caso, acreditamos que uma associação de coaching local não deve ser a sua 
ÚNICA opção no que diz respeito a certificação e acreditação. Pelo contrário, 
uma associação local pode acrescentar valor ao seu organismo mundial de 
eleição. 
 
 
 
 
  

Entidades de 
Acreditação & 
Certificação 
 
 



 

 Página	  8	  

 

Entidades de Acreditação & Certificação em Coaching – 
Quadro Resumo 

Organização Membros Acreditação & Certificação 

[ICF]  International Coach Federation  

http://www.CoachFederation.org 
 
A ICF é a maior associação profissional 
global para coaches. É também a mais 
amplamente reconhecida, tanto pelos 
indivíduos como pelas empresas, como a 
principal associação profissional para 
coaches.  
 
Aferição de qualidade: ICF Core 
Competencies 

132 Chapters 
em 34 países a 
somar a um 
número 
crescente de 
Chapters 
virtuais. 

A ICF certifica coaches em 3 níveis de certificação 
individual 
- MCC (Master Certified Coaches) 
- PCC (Professional Certified Coaches) 
- ACC (Associate Certified Coaches) 
 
A ICF acredita programas de formação  em 3 
níveis: 
- ACTP (Accredited Coach Training Provider) 
- ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) 
- CCEU (Continuing Credit Education Units) 

[IAC] International Association of Coaches  

http://www.CertifiedCoach.org  
 
Fundada por Thomas Leonard (o fundador 
original da ICF) para oferecer uma 
alternativa baseada na proficiência em lugar 
da abordagem baseada na competência da 
ICF. Não há formação ou treino mínimo de 
horas. É 100% baseada em competências e 
conhecimentos. 
 
Aferição de qualidade:  IAC Coaching 
Masteries 

800 membros 
ativos a nível 
mundial 

A IAC certifica coaches como IAC Masteries 
Practitioners. 
 
Não endossa qualquer escola de formação ou 
programa específico, no entanto as escolas e 
mentores podem ser licenciadas para usar o IAC 
Coaching Masteries ™ como parte de seu currículo 
e metodologia de treino. 

[EMCC]  European Mentoring and Coaching Council  

http://www.EMCCouncil.org  
 
A EMCC é a entidade mais importante na 
Europa, com Chapters afiliados na maioria 
dos países. Foi criada com o propósito de 
desenvolver, promover e definir as melhores 
práticas em mentoring e coaching.  
 
Aferição de qualidade:  EMCC Competency 
Framework  

5,000 membros 
em 67 países 

A EMCC oferece a European Individual 
Accreditation  para indivíduos e o European Quality 
Award (EQA) para as escolas de formação, ambos 
a 4 níveis:  
 
- Foundation 
- Practitioner 
- Senior Practitioner 
- Master Practitioner 
 

[WABC]  Worldwide Association of Business Coaches à   

http://www.WABCcoaches.com 
 
WABC é uma associação profissional 
internacional dedicada exclusivamente ao 
sector de business coaching.  
 
Aferição de qualidade: Professional 

Informação não 
disponível 

WABC oferece credenciação a coaches e acredita 
programas de formação de coaches. 
 
Oferece qualificações para coaches em 2 níveis 
ABC Affiliate Member e WABC Full Member. 
 
WABC oferece qualificações para programas 
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Standards for Business Coaches  

 

	  
 
 
A ICF é a maior associação profissional para coaches em todo o mundo. É 
também a mais amplamente reconhecida, tanto pelos indivíduos como pelas 
empresas, como a principal associação profissional de coaches. 
 
Existem três vias para apresentar candidatura a uma certificação da ICF. 
Todas exigem um determinado número de horas de formação, coaching e 
mentoring. 
 
A seção a seguir descreve os critérios exigidos para cada credencial ICF, eo 
programa e acreditação ICA caminho recomendado para os futuros alunos.  
 
A informação seguinte refere os critérios requeridos para cada certificação da 

International Coach 
Federation  
 
 



 

 Página	  10	  

ICF e o programa e acreditação da ICA recomendado para um estudante 
potencial. 
 
http://www.CoachFederation.org 

 
 

 
O programa e a via que escolher estará altamente dependente da sua 
experiência pessoal e objetivos futuros. Os nossos Program Advisors são as 
pessoas mais indicadas para falarem sobre suas opções, no entanto, é 
vantajoso pensar em qual dos seguintes grupos se insere quando da seleção 
de seu programa: 

 
1. Coaches Emergentes 

Os coaches emergentes são aquelas pessoas que estão a dar os 
primeiros passos como coaches. A sua experiência varia desde não 
ter experiência alguma em "profissões de ajuda", até pessoas que 
trabalharam em serviço social, aconselhamento, ensino ou profissões 
relacionadas, mas não tiveram nenhuma formação formal em coaching 
e não possuem horas de coaching registadas. 

 
2. Coaches Estabelecidos 

Os coaches estabelecidos são aquelas pessoas que já tiveram prática 
anterior de coaching. A ICF faz uma distinção muito clara daquilo que 
constitui coaching, pelo que pode ler abaixo sobre este ponto. 

 

Resumo da Formação & Requisitos de Coaching da ICF  

  Associate	  Certified	  
Coach	  (ACC)	  

Professional	  Certified	  
Coach	  (PCC)	  

Master	  Certified	  
Coach	  (MCC)	  

  Para o coach experiente Para o coach comprovado Para o coach 
especialista 

Horas de 60+ 125+ 200+ 

Resumo dos Programas e Vias de 
Certificação da ICF 
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Formação 

Experiência 
Requerida 100+ 750+  2,500+ 

Descarregue o quadro comparativo para saber qual a Certificação da ICF e 
qual a via de candidatura mais adequada para si! 

	  
	  

	  

	  

ACC	  (Associate	  Certified	  Coaches) 
De acordo com a ICF a Certificação “The Associate Certified Coach (ACC) é para o coach experiente.” 

Via ACC ACTP Via ACC ACSTH Via ACC Portfólio 

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

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

Pelo menos 60 horas de 
formação específica em 
coaching. 

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

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

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

Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA). 

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

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

  Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA). 

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

    Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA) 

	  

PCC	  (Professional	  Certified	  Coaches)	  
According to the ICF “The Associate Certified Coach (ACC) Credential is for the proven coach.” 

Via PCC ACTP Via PCC ACSTH Via PCC Portfólio 

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

Pelo menos 125 horas de 
formação específica de coaching 
através de um programa ACTP 
ou ACSTH. 

Pelo menos 125 horas de 
formação específica de 
coaching. 

Opções de Certificação ACC & 
PCC 
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Registo de horas de coaching 
com 750 horas (675 pagas) 
de experiência de coaching 
com pelo menos 25 clientes. 

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

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

Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA). 

Registo de horas de coaching 
com 750 horas (675 pagas) de 
experiência de coaching com 
pelo menos 25 clientes. 

Registo de horas de coaching 
com 750 horas (675 pagas) de 
experiência de coaching com 
pelo menos 25 clientes. 

  

Avaliação de desempenho (dois 
registos audio e respectivas 
transcrições a serem carregadas 
com a sua candidatura). 

Avaliação de desempenho (dois 
registos audio e respectivas 
transcrições a serem carregadas 
com a sua candidatura). 

  Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA).  

Terminar o Coach Knowledge 
Assessment (CKA).  

 
1. Via para Coaches Emergentes 
Um coach emergente é alguém com pouca ou nenhuma formação em 
coaching e poucas horas de  coaching. 

 
Via ACTP  

Recomendamos a via ACTP, porque é a rota mais direta e com melhor 
relação custo/benefício. Esta não exige que, como coach, tenha de fazer 
quaisquer submissões adicionais para a ICF ou incorrer em custos adicionais. 
Mentor coaching e Peer coaching estão ambos incluídos nos nossos 
programas ACTP, sem custo adicional. 

A via ACTP também é óptima para os coaches com algumas horas de 
coaching pagas já que as horas do nosso programa de Peer Coaching são 
extremamente valiosas. A ICF reconhece o Programa de Peer Coaching da 
ICA como horas de permuta (ou seja, pagas), para que estas possam ser 
usadas para satisfazer os critérios de horas de coaching. 

Programas recomendados da International Coach Academy  
Advanced Coach Program or Certified Coach Program 
 

 Via ACSTH 

NÃO recomendamos a via ACSTH pelas seguintes razões: 

- requer mentor coaching com um custo extra 
- requer avaliação de desempenho com um custo extra 
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- tem menor oportunidade de obter horas de coaching extras 

 Via Portfólio 

Além do custo do Mentor e da tutoria por Pares (Peer coaching), terá de 
passar pelo processo, longo e rigoroso, de demonstrar que as competências 
do programa de formação escolhido refletem as competências core da ICF. 
Esta situação é consumidora de tempo e requer experiência em 
desenvolvimento curricular. Além da necessidade de documentar, também 
necessita de completar 10 horas de Mentor de Coaching. 

2. Via para Coaches Estabelecidos 
Um coach estabelecido é alguém que já tem prática de coaching num número 
substancial de horas. 

 
Via ACTP  

Assim como recomendamos esta via para os coaches emergentes, fazemo-lo 
também para os já estabelecidos, mas por razões diferentes. Para os 
coaches estabelecidos esta é a via mais rápida para a Certificação PCC e, se 
tiver 100 horas de coaching, ou mais, recomendamos que avance 
diretamente para a Certificação PCC, saltando desta forma a ACC. 

Programas recomendados da International Coach Academy 
Advanced Coach Program or Certified Coach Program or Bridging Program 

 

 Via ACSTH 

Não há nenhuma razão pela qual possamos pensar que um coach com 
experiência se candidate a certificação à ICF pela via ACSTH. Se respeitar 
os seguintes critérios, pode apresentar a sua candidatura via ACTP por se 
inscrever no nosso Bridging Program. 

- Mais de 100 horas de experiência de coaching 
- Mais de 60 horas de formação de coaching (a escolar deve ser uma 

ACSTH provider) 

O Bridging Program da ICA proporciona aos coaches experientes a 
possibilidade de completarem 72 horas de formação ACSTH, e de seguida 
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apresentarem uma candidatura para revisão de créditos da formação 
anterior. Isto permite combinar as diversas horas de formação e apresentar 
candidatura via ACTP.  

 Via Portfólio 

Tal como mencionado na secção ACC, esta é uma via morosa e 
desnecessária e de forma alguma recomendada para coaches experientes.  

	  

	  

MCC	  (Master	  Certified	  Coaches)	  

Via	  MCC	  –	  ACTP	  	  

200 horas de formação específica de coaching.  

10 horas de Mentor Coaching. 

Registo de horas de coaching com 2500 horas (2250 
pagas) de experiência de coaching com pelo menos 35 

clientes. 

Avaliação de desempenho (dois registos audio e 
transcrições respectivas a serem carregadas com a sua 

candidatura). 

Terminar o Coach Knowledge Assessment (CKA) a menos 
que já o tenha feito previamente quando da candidatura 

para ACC ou PCC. 

 

A Nossa Via  Recomendada 
 
Há apenas uma via recomendada para MCC 
 

 
Via ACTP 

Programa Recomendado pela 
ICA e Via para Coaches MCC 
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Os candidatos a MCC devem ter completado 200 horas de formação de 
coaching acreditada e terem 2500 horas de coaching registadas. Não existe a 
opção das vias ACSTH ou Portfólio. 

Programas recomendados da International Coach Academy 
Advanced Coach Program 

 
Com o nosso Programa Avançado os alunos podem completar as horas de Mentor 
coaching necessárias a este nível. Podem fazer igualmente as horas de formação de 
coaching adicionais através de mentoring extra. Além disso, o Peer Coaching 
Program permite que os alunos do programa avançado tenham acesso ilimitado ao 
coaching por permuta, que é reconhecido pela ICF como horas de coaching pagas. 

	  


