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Nome – Maria Helena Lopes dos Anjos 

CC – 4715698 

Morada – Estrada da Luz, 110, 8ºA, 1600-162 LISBOA 

Telemóvel - + 351968730387 

E-mail – helenaanj@gmail.com 

 

 
Formação Académica 
e 
Formação Certificada 

 
Psicóloga Clínica, ISPA (1979); 
Mestre em Psicologia Clínica, ISPA (2014); 
Formação em Grupanálise na SPGPAG (2010 – 2014); 
Frequência do 3º ano do Curso de História, Universidade de 
Lisboa (1982). 
 
Executive Coach, certificada na Escuela Europea de Coaching e 
credenciada como Professional Certified Coach (PCC), ICF, 
2010; 
Co-fundadora e membro da EMCC Portugal, acreditada como 
Master Practitioner; 
Certificada em Team Coaching - MCC Luís Angel Carchak na 
EEC, 2012; 
Certificada Group Coaching (2018); 
Em processo de candidatura para MCC; 
Mentor Coach certificada – Dámian Goldvarg e Norma Perel; 
Supervisora Certificada – Dámian Goldvarg; 
Certificação do L1 e L2 do Points of You; 
Formação em CAP, 90 horas; 

 
 
 
Experiência Profissional 
 

Co-autora de livros técnicos; 

 

Como Coach – atividade independente 
Exerce Coaching Individual, de Equipas e Grupos (desde 2010); 
Organiza webinars e workshops vivenciais, inscritos no 
conceito “Tea Time Coaching” - espaços de reflexão sobre as 
competências core da ICF:  

• As Dúvidas do Coach 
• O Silêncio em Coaching 
• Da Solidão à Solitude 
• De Clone a Clown 
• Coaching e Emoções 
• Coaching Interno, uma experiência na primeira Pessoa 

Facilitadora convidada no Programa de Imersão em Coaching 
de Grupos e Equipas, onde é responsável por dois módulos:  

1) Coaching Interno e Coaching de Equipas 

2) A Arte como ferramenta de intervenção nos processos 
grupais; 
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Criou o produto “Coaching Interino”. 

Na ICF Portugal 

Desde Junho 2018 – Past Presidente do Chapter da ICF Portugal 

Em 2017, quando assumiu o cargo de Presidente do Chapter da 
ICF Portugal tinha como vontade continuar a contribuir para a 
excelência do Coaching em Portugal, propósito que partilhou 
com a equipa da Direção e a equipa de voluntários para diversas 
áreas de intervenção durante 18 meses.  

Na qualidade de Presidente desta Associação desenvolveu 
inúmeros projetos: workshops mensais sobre temáticas ligadas 
ao Coaching, organização de 2 International Coaching Week 
(ICW), assim como a organização da Conferência Anual; Focou-
se no Reconhecimento da Profissão de Coach, projeto que 
desenvolveu com o apoio da ICF internacional, apoiou e 
colabora no Coach Activism, coaching probono com coachees 
que trabalham com refugiados e no ECV – Erguer Cabo Verde 
(Coach e Supervisora);  

Entre 2015 e 2017 comprometeu-se com o desempenho do 
cargo de Vice-Presidente desta Associação – organização de 
duas Conferências, da ELM, de duas Internacional Coaching 
Week e de eventos quinzenais.  
 
Nos CTT 
Trabalhou nos CTT desde Junho de 1984 até Dezembro de 
2017, onde desenvolveu atividades diversas, como: 
 
Coordenadora da Equipa de Coaches internos dos CTT (1999- 
2017); Mais de 11 000 horas de prática de Executive Coaching, 
com mais de 900 clientes – Sessões Individuais, Coaching de 
Equipas e Coaching de Grupo - registadas e validadas no HR 
Acess dos CTT; 
 
Formadora nos CTT - Cursos inscritos na Área 
Comportamental, nomeadamente: Ser um Líder Coach, As 
vantagens do Coaching na Liderança Operacional; As 
vantagens do Coaching na área Comercial; Comunicação Não 
Violenta, Gestão de Conflitos;  
 
Responsável pela Formação de Recolocação de Pessoas (PRP) 
numa das restruturações da empresa (2002 a 2004); 
Neste Projeto foi ainda Responsável pela Negociação das 
condições de mudança – desde o local de trabalho até às 
indemnizações; 
 
Coordenadora da Área de Recrutamento e Seleção de chefias 
(1988 a 1999); 
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Responsável pelo Projeto de modernização do Vestuário de 
Serviço, inserido no Projeto de Rebranding da Marca CTT 
(2004 a 2005). 
 
Responsável por implementar e dinamizar uma área de 
psicologia clínica nos CTT – os casos de psiquiatria eram 
reencaminhados para o médico psiquiatra; 
 
Atividade Privada 
Exerce Clínica Privada (desde 1980); 
Exerce Coaching Individual, de Equipas e Grupos (desde 2010); 
 
Outras Atividades Intelectuais 
Escreve artigos sobre Coaching, assim como artigos científicos 
sobre matérias da Área da Psicologia, preferencialmente o 
Luto, o Narcisismo, as Relações Vinculares, a Solidão e o Bem-
Estar Psicológico e Subjetivo; 
É uma leitora compulsiva e gosta de “sentir” o lado obscuro 
dos personagens; 
Leva o coaching a diversas universidades; 
Escreve sinopses para filmes com forte densidade emocional;  
 

 
Skills Profissionais 
 

 
Focada nos objetivos; Curiosa; Planeada; Elevada capacidade 
de trabalho; Vibra com Planos de Ação consistentes; 
Prepara-se, com suporte científico, para cada intervenção 
profissional; na relação de Coaching, cumpre o código de ética 
da ICF e honra as suas oito competências; Pauta a sua atuação 
pelo saber sentir e saber pensar e está ao serviço de cada 
cliente; enquanto executive coach está alinhada com as 
expetativas de cada cliente e com a estratégia da empresa; 
Também acredita que o ROI mais fidedigno é o resultado do 
processo de facilitação da mudança desejada pelo cliente; 
Coautora de 3 livros sobre Coaching:  
– Perguntas Poderosas,  
– O Eu, o Nós e a Rede e  
– Coaching, ir mais longe cá dentro (ICF). 

Escreve artigos para revistas de RH. 
 
 
Skills Pessoais 

 

A sua relação com o Coaching tem 20 anos e tem como pilares 
o continuar a aprender a arte de fazer-acontecer, assim como 
criar condições para honrar tudo o que o coaching lhe ofereceu.  
Este é o seu propósito quando começa e quando acaba cada 
dia. Quer continuar a viver com esta alegria de contribuir para 
um mundo mais humanizado. Perspetiva vir a desenvolver a 
sua atividade de executive coach noutros domínios; Tem 
consciência que os bons resultados da sua atividade de coach 
resultam da relação de confiança que estabelece com os seus 
clientes; 
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Acredita que a melhor ferramenta de coaching é o próprio 
coach. 
Criativa; responsável; inclusiva; está sempre disponível para 
agarrar novas oportunidades de desenvolvimento; considera 
que o trabalho com Equipas é uma aposta ousada, mas muito 
gratificante; sente-se entusiasmada quando está na presença 
de pessoas intelectualmente desafiantes. 

 
 
E por detrás da cortina 

 

Está uma pessoa corajosa, vulnerável, que respeita cada ser 
humano como se fosse único, que sabe dizer não e sim, que 
ainda fica fascinada com livros que falam de Freud ou com boas 
reflexões sobre Coaching; 

Uma pessoa que gosta do mundo académico e que é convidada 
para falar sobre o Coaching que se faz em Portugal; 

Uma pessoa que ousou começar a fazer Coaching interno nos 
CTT. Não foi fácil, mas o resultado foi surpreendente.  

E gosta de sentir que o seu foco, para além das atividades 
profissionais, são as saídas com o seu grupo de amigos, 
conhecer Portugal e as viagens por cidades com história e 
povos com estórias. Pratica dança e faz caminhadas.  

O mar é a sua casa de reflexão. 

Uma pessoa que abraça as Artes e que sente que a música foi 
uma das mais grandiosas invenções da humanidade. 

 

Maria Helena Lopes Anjos 

Lisboa, 03 de Setembro de 2020 

 

 


