
PRINCIPIOS GERAIS DA RELAÇÃO COACH E CONSULTANTE 

 

1. O Coach e Consultante irão se reunir periodicamente, com periodicidade bissemanal, semanal ou 

quinzenal conforme combinado entre as partes, sendo que as sessões terão a duração de 1,5 a 2 

horas. 

2. Somente por situações de causa maior ou férias, é que as sessões poderão ser canceladas, sempre 

com um pré-aviso mínimo de 48 horas (2 dias úteis), pois o sucesso também dependerá da 

periodicidade das mesmas.  

3. Algumas das sessões poderão ser duplas, superiores a 3 horas.   

4. O numero de sessões poderá variar, conforme a situação de 7 a 15 sessões.  

5. O Coach e o Consultante desenvolverão em conjunto um plano, com base nos objectivos definidos 

pelo Consultante ou com base no estado pretendido, identificado nas primeiras sessões. 

6. O Coach está de acordo em ajudar o Consultante em lidar com as diversas situações abordadas nas 

sessões. 

7. O Consultante está de acordo em seguir o plano de coaching. 

8. O Coach está de acordo em passar o tempo adequado para preparar as sessões. 

9. O Coach poderá sugerir outra especialidade, caso venha a achar que seja adequado. 

10. O Consultante compreende que os resultados do coaching dependerão da sua capacidade de entrar 

em ação, de seguir o plano de coaching, de comunicar de forma clara com o Coach e de assumir 

responsabilidade pelos resultados atingidos.  

11. O sucesso do processo de coaching depende da entrega e do empenho que o Consultante tenha no 

processo.  

12. O Consultante está de acordo em partilhar com o Coach todos os problemas que precise de ajuda.  

13. O Consultante está de acordo que, assuntos não revelados aos Coach não poderão ser resolvidos e 

podem mesmo impedir a concretização dos objectivos / estado pretendido. 

14. O Coach irá manter total confidencialidade das sessões e do processo do Consultante. 



15. O Coach irá fazer o seu melhor para ajudar o cliente a lidar e resolver com as questões que tenham 

sido partilhadas nas sessões. 

16. O Consultante está de acordo em que o Coach lhe atribua tarefas nos intervalos das sessões de 

coaching e fará tudo para completar as suas tarefas, sendo que está disposto a despender cerca de 

20 minutos / dia para a execução das tarefas. 

17. O Consultante reconhece que o sucesso depende também da execução empenhada das tarefas. 

18. As tarefas deverão ser acordadas entre o Coach e Consultante, sendo dignas, éticas e que não 

coloquem em causa a integridade física.  

19. O Consultante está plenamente de acordo que o Coach não presta cuidados médicos, nem 

psicológicos e que o coaching não substitui de forma alguma os cuidados de um profissional de 

saúde. 

20. O Coach não é médico, psicólogo, psiquiatra, terapeuta familiar ou assistente social. 

21. Os serviços prestados não estão regulamentados. 

22. O Coach apenas prestará os serviços para os quais foi treinado e caso entenda que não consegue 

ajudar o cliente, encaminhará para um profissional qualificado que o possa ajudar.  

23. O Consultante está de acordo em pagar ao Consultante o valor de 75 euros por cada sessão de 1,5 

hora e 150 euros por uma sessão de 3 horas. Em caso de duvidas será aplicado o valor horário de 60 

euros / hora.  

24. A forma de pagamento será feita no fim da sessão em numerário ou outra forma acordada entre as 

partes.  

 

Estes princípios gerais são importantes na relação entre as partes, sendo de carácter meramente 

informativo. Não obstante tal facto, o consultante poderá expor alguma situação para o qual tenha uma 

posição diferente.   

 

 


