
TRANSFORMAÇÃO DOS MEDOS EM CAPACIDADE DE CONCRETIZAÇÃO

O COACHING PARA A CORAGEM® DIFERENCIA-SE DE OUTROS PROCESSOS DE COACHING, POIS CENTRA-SE,  

ESPECIFICAMENTE, NA SUPERAÇÃO DOS MEDOS QUE LEVAM À PERDA DA CAPACIDADE PARA SEGUIR EM FRENTE,  

MANTER O FOCO NO LADO POSITIVO DA VIDA E FAZER AS MUDANÇAS QUE SE DESEJAM. 

TERESA MARTA 
Coach, Psicoterapeuta, CEO e Fundadora da Academia da Coragem®

www.academiadacoragem.pt
Consultas e Cursos de Coaching para a Coragem® no Espaço S (Oeiras)
www.espaco-s.com | 21 199 30 24 | 92 927 42 28 
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C om base na Relação de 
Ajuda e na Psicoterapia 
Existencial, o Coaching 
para a Coragem® é um 
Coaching Terapêutico que 

trabalha os medos sentidos pela pessoa 
perante:   

1O medo gerado pela incerteza, in-
segurança e mudanças (profissão, 

relacionamentos, saúde, finanças pes-
soais, perda do sentido da vida);

2O medo de não conseguir alcançar 
objetivos;

3O medo perante as escolhas  
e a tomada de decisões;  

4O medo de assumir o que se deseja 
e quem somos, sem culpa;  

5O medo do Compromisso (com os 
outros, consigo próprio, com uma 

atividade, com um plano de vida);  

6O medo de dizer não ou basta!

Para além disso, o Coaching para a Co-
ragem® permite aumentar a autoestima, 
a autoconfiança, a resiliência, a capacida-
de para gerir a frustração e o insucesso.  
A metodologia do Coaching para a Coragem® 
envolve uma abordagem centrada na pessoa 
e no seu momento de vida atual, naquilo 
que deseja para o futuro e por que não está  
a consegui-lo. O processo desenvolve-se ao 

longo de sete passos que permitem fazer  
o caminho do Medo à Coragem.

O Coaching para a Coragem® é um  
processo de apoio à mudança pessoal  
que permite aumentar a resiliência,  
a autoconfiança, a autoestima e a  

auto-motivação.

Mais importante do que a nossa condição 
de origem, o que nos fizeram ou o que nos 
ensinaram, é o que nós mesmos conseguimos 
fazer, no presente, com aquilo que temos. 
Esta é a base do Coaching para a Coragem®.  
Partindo da análise da situação presente,  
o Coaching para a Coragem® ajuda a desen-
volver o PPC – Plano Pessoal de Coragem®: 
plano personalizado de ação para ultrapassar 
os medos que estão a impedir a pessoa de 
alcançar os seus objetivos. São identificadas 
as crenças pessoais e os padrões negativos 
que impedem a concretização de objetivos. 
A partir deste ponto, a metodologia trabalha 
a autoestima, a resiliência e a capacidade 
de a pessoa voltar a acreditar no seu valor 
próprio, readquirido a confiança necessária 
para liderar a sua vida e projetos.  

Ao curarmos os nossos medos,  
curamos a nossa vida. Readquirimos 
a esperança e somos autores da nossa 

própria história.


