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I. SE MUITO BEM-VINDO(A)

Acredito que todos temos a capacidade para atuar em nfveis 

superiores de consciencia. 

Acredito, igualmente, que todos somos unicos e que ao 

descobrir o enorme poder da nossa individualidade e 

genuinidade, nos capacitamos para construir mudan<:as 

sustentaveis que nos permitam viver de forma mais alinhada, 

vidas com mais autenticidade, congruencia e significado. 

SE BEM-VINDO(A) A ESTE 
CAMINHO. 

FAZEMO-LO JUNTOS? 
PAULA TRIGO 



II. PORQUE UMA CERTIFICACAO
INTERNACIONAL EM COACHING?

Sentes que poderias SER e FAZER mais, se tivesses a clareza, a dire<;::ao e a

responsabilidade de que precisas para te sentires confiante e agires? 

0 Coaching e uma das mais poderosas ferramentas de desenvolvimento 

humane da atualidade e uma Certifica<;::ao na area pode ser o instrumento de 

excelencia para come<;::ares a trilhar esse caminho. 

As Certifica<;::6es lnternacionais em Coaching da Xpand sao facilitadas pela 

Paula Trigo, Master Trainer Internacional em Coaching, em PNL e em 

Hipnose, que estudou com os mais conceituados nomes destas areas e 

possui uma vastfssima experiencia no trabalho com pessoas. A Paula 

acredita que todos os humanos tern a capacidade para atuar em nfveis 

superiores de performance e de construir mudan<;::as sustentaveis para 

viverem de forma mais alinhada, vidas com mais significado e e com toda a 

paixao que transporta isso para as suas certifica<;::6es. 





Ill. 0 QUE E O COACHING? 

Existem inumeras defini<;:6es, como e natural. Na nossa perspetiva, 

o coaching e uma abordagem potenciadora do desenvolvimento

humane, que utiliza tecnicas, ferramentas e conhecimentos de 

diversas areas tais como a Neurociencia, a Programa<;:ao 

Neurolinguistica, a Gestao, os Recurses Humanos, o Planeamento 

Estrategico, entre outras, e cujo objetivo e apoiar pessoas e 

profissionais, em qualquer area de atua<;:ao, a maximizar os seus 

resultados com base na otimiza<;:ao dos seus pr6prios recurses 

tecnicos e emocionais. 

Nao querendo esgotar a lista de motiva<;:6es que leva o cliente a 

recorrer a um coach, aqui ficam algumas: 

Para trazer clareza a objetivos. O coaching conduz a um aumento 

do auto e hetero conhecimento, permitindo a defini<;:ao clara 

daquilo que o cliente pretende alcan<;:ar ou de situa<;:6es que 

pretenda resolver, proporcionado um maior alinhamento pessoal; 
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IV. OS N IVEIS DE

CERTIFICACAO

INTERNACIONAL

DA XPAND E DA ICI

Sao 6 os nfveis de Certifica<;ao da ICI. Cada 

um dos nfveis capitaliza as horas dos nfveis 

anteriores o que significa que sao 

consideradas para o numero total de horas do 

nfvel de certifica<;ao subsequente, o numero 

de horas ja realizado em forma<;6es ou 

certifica<;6es anteriores. 

Na Xpand acrescentamos um nfvel de 

explora<;ao inicial (nfvel 0) que e certificado 

exclusivamente por nos, para que possas 

perceber se esta area e para ti e pretendes 

evoluir para nfveis mais elevados de 

Certifica<;ao como Coach. 





00 - INICIACAO AO COACHING 

ENQUADRAMENTO 

Este sera o teu primeiro contacto com o 

Coaching. Nesta fase preliminar ficaras a 

conhecer esta area do conhecimento e 

come<;:aras a experienciar em ti alguns dos 

princfpios e metodologias desta disciplina que 

tanto nos apaixona. lras explorar, em conjunto 

com outras pessoas, e acompanhado por uma 

experiente Coach, as possibilidades do 

Coaching, e teres uma primeira no<;:ao de como 

sera a tua caminhada, caso decidas assumir, em 

pleno, esta profissao. 

OBJETIVOS 

• Aprenderes a utilizar o Coaching como ferramenta

para o teu pr6prio percurso;

• Aprenderes a diferenciar o Coaching das demais

abordagens e terapias;

• Conseguires identificar as tuas pr6prias necessidades;

• Teres um primeiro contacto com aquilo que sao as

Competencias ao trabalho de Coaching;

• Aprenderes a tra<;:ar os teus pr6prios pianos de a<;:ao

rumo aos teus objetivos;

• Teres no<;:ao do poder do compromisso, quer para

contigo mesmo quer para com o mundo a tua volta.
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01 - CERTIFICACAO EM 
COMPETENCIAS 
FUNDAMENTAIS DE COACHING 

ENQUADRAMENTO 

Estee o primeiro passo na tua caminhada. 

lras conhecer as bases do Coaching, um pouco da sua hist6ria e 

perceber como consegue esta metodologia apresentar tao rapidos e 

potenciadores resultados. 

Nesta primeira certifica<:ao iras ter contacto com os principios 

fundamentais de Coaching, e veras respondidas questoes como: 

• O que e o Coaching?

• Que ferramentas tern um Coach ao seu dispor?

• 0 que precisas para te tornares Coach?

No final desta primeira certifica<:ao conseguiras utilizar os 

conhecimentos e ferramentas adquiridas em ti pr6prio e poderas 

iniciar o teu percurso de facilita<:ao dos processes de quern o rodeia. 

Aqui inicias o teu percurso, que tera a dura<:ao que te fizer sentido e 

que te levara onde quiseres. 









02 - CERTIFICACAO EM 
COMPETENCIAS AV AN CAD AS 
DE COACHING 

ENQUADRAMENTO 

Neste segundo passo da tua caminhada, iniciaremos um trabalho mais profundo. 

Depois de teres tido contacto com o corpo essencial de conhecimentos e 

praticas de Coaching, chegou o momento de olhares para dentro e come<;ares a 

refletir sobre ti mesmo. Este e o momento de perceberes o que te limita e o que 

te potencia - o que podes escolher deixar para tras e o que capitalizar neste 

caminho. 

Este processo e extremamente enriquecedor do ponto de vista interno, em 

termos de autoconhecimento e evolu<;ao, mas e tambem um grande passo caso 

tenhas o objetivo de abra<;ar uma carreira como Coach profissional. 

Na Xpand acreditamos que a melhor forma de aprender e sentindo, e que cada 

ferramenta ou fase do processo podera ser mais tarde facilitada magistralmente, 

se cada Coach tiver, ele pr6prio, experienciado e beneficiado dos resultados da 

sua aplica<;ao. 

Desta vez o convite e para que mergulhes, profundamente, no teu interior. 

Vens? 











03 - CERTIFICACAO EXPERT EM 
COMPETENCIAS DE COACHING 

EN QUAD RAMENTO 

No terceiro passo desta caminhada, convidamos-te a aprofundar o 

teu processo interno. 

Nesta certifica�ao desenvolveras ferramentas para seres capaz de 

gerir o teu pr6prio estado interno, para poderes escolher as tuas 

rea�6es aos diferentes estfmulos externos, para poderes em 

qualquer situa�ao, centrares-te em ti pr6prio e caminhares em 

dire�ao aos teus objetivos. 

As competencias adquiridas nesta certifica�ao serao de extrema 

importancia nao s6 para ti, para utilizares no teu dia a dia e nas tuas 

rela�6es, mas tambem, para o teu percurso rumo a carreira de 

CoachlCI. 

Estee o ultimo passo antes de te tornares um Coach Certificado ICI. 

===---===------ -- --









04 - COACH CERTIFICADO ICI 

EN QUAD RAMENTO 

0 quarto passo da tua certificac;:ao e um importante marco na tua caminhada pelo maravilhoso mundo do Coaching 

E nesta certificac;:ao que te tornas oficialmente um Coach Certificado e Acreditado pela ICI, o que garante que te 

regeras de acordo com um serio e restrito c6digo de etica e que obtiveste formac;:ao de acordo com os mais altos 

padroes internacionais. 

Seras capaz de iniciar a tua carreira enquanto Coach se for essa a tua intenc;:ao, ou entao conseguiras obter um muito 

mais complete conhecimento, agregado a um conjunto de tecnicas e ferramentas para aplicares em ti mesmo, e 

conseguires direcionar-te rumo aos teus objetivos. 

Sera uma certificac;:ao enriquecedora quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. 











05 - MASTER COACH CERTIFICADO ICI 

ENQUADRAMENTO 

Neste quinto passo, e depois de te tornares um Coach profissional, chega a altura de aprofundares ainda mais o teu 

conhecimento. 

Desta vez, esta certificac;ao ira capacitar-te para o vago, para o subjetivo e para uma crescente capacidade de 

adaptac;ao. 

lniciaras o trabalho um nfvel acima do consciente e comec;aras a trabalhar com o inconsciente, ganhando uma 

perspetiva cada vez maior de que o inconsciente e o responsavel por mais de 90% do teu comportamento, do 

comportamento de todos os humanos. 

Conseguiras desenvolver um trabalho mais direcionado para a integrac;ao das partes que constituem cada pessoa. 

Aprenderas a identificar intenc;oes positivas que se escondem por de tras de comportamentos, muitas vezes, 

limitadores. 

Este e o passo que aprofunda nao s6 o teu conhecimento, como tambem, a viagem dentro de cada pessoa. 









06 - FORMADOR CERTIFICADO DE NOVOS 

COACHS ICI 

No ultimo passo desta caminhada, e altura de ensinares novos Coachs. 

Nesta certificac;:ao convidamos-te a reconectares-te contigo mesmo no dia que decidiste iniciar esta caminhada. O 

que te convidamos a fazer e facilitares a caminhada de pessoas que querem seguir um caminho semelhante ao teu. 

Lembras-te do quanto foram uteis os conselhos e a  partilha de experiencia dos teus Trainers? Agora sera a tua 

experiencia, os teus conselhos que ajudarao outros a transformarem-se em novos Coachs ou simplesmente a 

adquirirem conhecimento para aplicarem em si mesmos de forma a viverem as suas vidas mais centrados e 

congruentes consigo mesmos. 

Relembra-te do quanto o Coaching facilitou o teu processo para viveres mais centrado contigo mesmo, e aceita o 

nosso convite para fazeres o mesmo por outros. 

Sabe-se tambem que a melhor forma de consolidar conhecimentos e ensinando, poderas consolidar os teus pr6prios 

conhecimentos enquanto facilitar o processo a outros. 

Falamos pessoalmente sobre este assunto? 

520 horas/ 72 dias 

Certificac;:ao Internacional 

tambem da ICI. 



ALGUMAS NOT AS 

As horas de um nivel, terao em conta as horas 

do nivel anterior, assim, um participante que, por 

exemplo, tenha completado o nivel 00 -

lnicia<::ao ao Coaching - Dura<::ao: 24 horas, se 

pretender ingressar no nivel 01 - Certifica<::ao em 

Competencias Fundamentais de Coaching, com 

a dura<::ao total de 60 horas, s6 tera de 

completar 36 horas para concluir este nivel de 

certifica<::ao. 

A partir do nivel 04 - Certifica<::ao ICI Coach 

poderao ser tidas em conta equivalencias, tendo 

em conta certifica<::6es semelhantes que tenham 

sido feitas na area. Estas equivalencias terao de 

ser sempre analisadas e aprovadas caso a caso 

pela Xpand e/ou pelo ICI. 



V. TRAINER

Sou apaixonada por pessoas, organizac;:oes, transformac;:ao, inovac;:ao e criatividade. 

0 meu drive ea aprendizagem contfnua. Licenciei-me em Direito com 22 anos, 

passei por um MBA em Gestao Internacional, por um mestrado em Tecnologias 

Educativas, por um Doutoramento em Formac;:ao de Adultos e por inumeras 

certificac;:oes internacionais na area do Coaching, da Programac;:ao Neurolingufstica, 

Time Line Theraphy® e da Hipnose. 

Estive ligada ao mundo corporate em cargos de direc;:ao executiva em Portugal e 

no estrangeiro durante quase 30 anos e desde sempre tive uma paixao enorme 

pela gestao das pessoas e pela e pela motivac;:ao das equipas que liderei. 

Em 2014 fundei a Xpand Pro, marca que surge alinhada com o novo paradigma do 

trabalho e do desenvolvimento humane, onde sou hoje CEO, Palestrante, Executive 

Coach e Trainer de Programac;:ao Neurolingufstica. 

Mais do que trabalhar com Recurses Humanos, gosto de saber que contribuo para 

uma sociedade com cada vez mais HUMANOS com RECURSOS. 





VI. ICI - INTERNATIONAL

ASSOCIATION OF COACHING

INSTITUTES

A ICI foi fundada em 2001 com sua associa<:ao 

irma IN com o objetivo de garantir excelentes 

padroes de etica e qualidade em Coaching. 

Possui um Conselho de Diretores Central, 

Presidentes em diversos Pafses que contam 

com muitos membros associados, 

Embaixadores, Comissoes e "Coach Master Trainer, ICI" altamente 

qualificados. Coopera, permanentemente, com Universidades 

credenciadas e realiza Congresses Mundiais IN & ICI com regularidade. 

Possui membros profissionais qualificados em mais de 57 pafses do 

mundo. 

Mais do que garantir padroes de excelencia a nfvel da forma<:ao e da 

pratica de Coaching, a ICI promove e ve na partilha a melhor forma de 

evolu<:ao, neste sentido, reunindo as visoes dos profissionais que atuam 

em 57 pafses, apresenta uma abordagem ao Coaching rica e adaptada 

ao maior numero de realidades possfvel. 

WEBSITE 

EMAIL 

TELEFONE 

FACEBOOK 

LINKEDIN 

•

https://www.coaching-institutes.net/pt
office@in-ici.net
https://www.facebook.com/ici.coaching
https://www.linkedin.com/company/ici-international-association-of-coaching-institutes/


VII. XPAND - COACHING,
FORMACAO E CONSUL TORIA

xpand'"° 
A Xpand possui a mais alta 

certificac;ao concedida pela ICI 

- International Association of

Coaching Institutes, nas areas 

de Coaching, PNL (Programac;ao Neurolinguistica) e Hipnose, o que 

evidencia a nossa dedicac;ao aos processes de desenvolvimento 

humano e nos vincula a um c6digo de etica rigoroso e aos mais 

altos standarts formatives. 

Orgulhamo-nos, sobretudo, da nossa essencia. Desenvolvemos 

trabalho DE PESSOAS PARA PESSOAS. 

WEBSITE 

EMAIL FACEBOOK 

TELEFONE INSTAGRAM 

https://xpand.pt/
info@xpand.pt
https://www.facebook.com/xpandpro
https://www.instagram.com/xpandpro/



