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Conecte-se
J U N T E - S E  
H O J E  À  I C F

Para ser o melhor coach possível, você irá 
necessitar de uma comunidade de outros 
membros que compreendam as alegrias e 
os desafios que enfrenta como profissional 
de  coaching. Junte-se hoje à International 
Coach Federation (ICF) para fazer parte 
da maior comunidade a nível mundial de 
coaches com qualificação profissional.



A credibilidade conta
No 2016 ICF Global Coaching Study, os coaches apontaram como principal obstáculo à profissão os “indivíduos sem 
formação que se autointitulam de coaches”. Enquanto coach, necessita de credibilidade para se destacar num 
mercado saturado. 

A afiliação com a ICF proporciona credibilidade, sentido de comunidade e oportunidades para crescimento contínuo. 
Cada um dos membros da ICF representa os elevados padrões de qualidade do coaching profissional.

Entrar na esfera local
Ao candidatar-se a um status de membro da ICF, terá a possibilidade de se afiliar ao seu Capítulo ICF local.

A ICF tem mais de 120 Capítulos em mais de 50 países a nível mundial. O status de membro vai proporcionar 
a oportunidade de socializar com os seus colegas em eventos da Capítulo, de desfrutar de valiosas ofertas de 
formação contínua e de ajudar a sua comunidade local a prosperar através de iniciativas de coaching pro bono e 
outros projetos de serviço.

Novas oportunidades
O status de membro da ICF proporciona uma série de vantagens. Enquanto Membro da ICF pode:

• Participar em Comunidades de Práticas da ICF
• Exercer posições de liderança voluntária tanto a nível local como global
• Ter acesso a conteúdo online reservado apenas a membros
• Desfrutar de acesso gratuito ou com desconto em pesquisa do setor
• Participar em conferências locais e globais e eventos com um desconto significativo
• Receber descontos em candidaturas para Credenciais da ICF

Elegibilidade dos membros
A ICF tem como compromisso assegurar-se de que todos os seus membros possuam a formação necessária para 
prestar um excelente serviço aos seus clientes. 

Ao completar pelo menos 60 horas de formação específica em coaching de acordo com os padrões da ICF, fica 
elegível para se candidatar ao status de membro da ICF. Saiba mais sobre os Requisitos de Eligibilidade para Adesão 
à ICF em Coachfederation.org/mer.

Iniciar
Candidate-se hoje ao status de membro da ICF ao visitar Coachfederation.org/join.

Coachfederation.org
icfhq@coachfederation.org    
1.888.423.3131

A International Coach Federation (ICF) dedica-se ao desenvolvimento da profissão de coaching ao definir padrões éticos elevados, ao providenciar 
certificação independente e ao construir uma rede mundial de coaches credenciados em diversas modalidades de coaching. A ICF é ativa na 
representação de todas as vertentes do setor de coaching, incluindo Coaching para Executivos, de Desenvolvimento Pessoal, Liderança, Relacional 
e de Carreira. Os seus mais de 23 000 membros em mais de 135 países* trabalham em prol do objetivo comum de reforçarem a sensibilização do 
coaching, defenderem a integridade da profissão e de se educarem continuamente através dos mais atualizados estudos e práticas.


