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Legal Coaching For Clients
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1 – ENQUADRAMENTO - CONTEXTO

As Más Noticias …

A sociedade atual está marcada por uma crise económico-financeira sem precedentes na economia nacional,

caracterizando-se pela incerteza e pela mudança que percorrem os vários setores. Neste contexto, o número de

divórcios aumentou exponencialmente.

As Boas Noticias …As Boas Noticias …

Também neste contexto surge o Coaching como ferramenta que facilita a gestão da mudança adaptada às

necessidades dos nossos clientes, pela definição de novas estratégias, profissionais e de vida, potenciadoras de

soluções futuras de sucesso e de realização profissional e pessoal.

Solução : Inovação … H&H Coaching com Teresa Bolina Chan

Aplicação do Coaching à Família e ao Direito da Família (desencontros, roturas, reconciliações, gaps pais/filhos, 

idosos, isolamento, separações, divórcios e responsabilidades parentais.  

4



1 – ENQUADRAMENTO - SOLUÇÃO

Solução : Inovação … H&H Coaching... com Teresa Bolina Chan

Aplicação do Coaching à Família e ao Direito da Família (roturas, desencontros, reconciliações, gaps

pais/filhos, idosos, isolamento, separações, divórcios e responsabilidades parentais)

�1ª P. Quem melhor que um Advogado para fazer Coaching numa Sociedade de Advogados?

R. Sou Advogada experiente, com licenciatura pela Universidade Católica, inscrita na O.A., e conheço a “Lei”, a

terminologia jurídica, os processos e as realidades familiares.
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�2ª P. Quem melhor do que um Coach para fazer Coaching?

R. Sou Coach, com experiência e certificação profissional em “Life” e “Executive Coach” pela Escola Europeia de

Coaching, tendo concluído, com sucesso, o “Accredited Coach Training Program” da “International Coach Federation”

(ICF).

�3ª P. Quem melhor do que alguém que já foi Cliente para fazer Coaching para Clientes?

R. Já fui Cliente (processo de divórcio) e tenho 2 filhos. Consigo, com facilidade, identificar e avaliar as questões

associadas às suas dificuldades e aos desafios.



1 – ENQUADRAMENTO - SOLUÇÃO

Solução: Inovação … H&H Coaching com Teresa Bolina Chan

Aplicação do Coaching à Família e ao Direito da Família (desencontros, roturas, reconciliações, gaps

pais/filhos, idosos, isolamento, separações, divórcios e responsabilidades parentais).

�4ª P. Quem melhor que um Português para fazer Coaching para Portugueses?

R. Sou portuguesa. O fator cultural é determinante no sucesso de um processo de Coaching, pela compreensão das

realidades, dos juízos de valor, dúvidas e incertezas dos meus Clientes.
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�5ª P. Quem melhor do que um Coach experiente para fazer Coaching para Clientes “Exigentes”?

R. Sou Coach, com experiência de Coach e de Mentoring. Trabalhei com entidades como a “Escola Europeia de

Coaching”, a “Associação Salvador” e a “Sapana”. Tenho sido convidada para vários projetos de Coaching, o que reforça

a minha experiencia e o meu valor profissional.

�6ª P. Quem melhor do que um Coach com maturidade para exercer coaching de qualidade?

R. Tenho quarenta anos. Considero que a idade, a maturidade e a experiencia de vida são determinantes na qualidade

do trabalho e dos resultados de um Coach. Trabalhei em gestão de RH, durante mais de 8 anos e na área da

Comunicação. Ambas influenciaram e legitimaram a minha opção de especialização em Coaching.
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2 – PROPOSTA - VANTAGENS

O “Legal Coaching For Clients” oferece as seguintes possibilidades :

1º - Aumentar a Produtividade

• Ao “trabalhar” com o Cliente para a sua estabilidade emocional, conseguimos, muitas

vezes, a substituição do divórcio litigioso pelo divórcio amigável. Vários processos, em

substituição de um, permitem ao Advogado ter mais Clientes satisfeitos e mais proveitos.

Celeridade
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• Se o Coach responder às solicitações não jurídicas do Cliente de forma a poder integrá-las

no seu Processo de Coaching (do Cliente), o Advogado ganha tempo, e, “tempo é

dinheiro”. O Cliente poupa e ganha.

Tempo

• Existindo a figura do Coach para fazer o “acompanhamento emocional” do processo de

divórcio, permite ao Advogado exercer a sua função com o distanciamento e rigor

adequados à sua profissão e aos resultados esperados.

Resultados



2 – PROPOSTA - VANTAGENS

O “Legal Coaching For Clients” oferece as seguintes possibilidades :

1º - Aumentar a Eficiência Processual

• O Coaching contempla vários exercícios, determinantes para o ganho da causa. Um dos

exercícios consiste no compromisso do Cliente com a causa jurídica. Convidamos o

Cliente a dar o seu contributo, descrevendo as razoes do seu processo, o que poderá ter

componentes factuais úteis ao Advogado e servir de catarse para o Cliente.

Compromisso 

do Cliente
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• Ao resgatarmos, pelo Coaching, a estabilidade emocional dos Clientes, conseguimos a sua

melhor colaboração processual. Um Cliente conhecedor, tranquilo e motivado é a chave

para o sucesso do seu processo.

Colaboração 
Processual

• Pelos várias técnicas de Coaching, conseguimos e preparar adequadamente a confiança e

autoestima do Cliente, para as suas intervenções em Tribunal. Um Cliente que, em

Tribunal, tem uma impactante presença (ou postura) e um discurso assertivo e

adequado, é uma “ajuda” preciosa para o Advogado. A imagem do Cliente é o reflexo

da imagem do Advogado.

Imagem e 
Marketing



2 – PROPOSTA - VANTAGENS

O “Legal Coaching For Clients” oferece as seguintes possibilidades :

1º - Aumentar a Clientela

• Um processo de Divórcio não é, nunca, uma situação fácil. Após o “terminus” do

processo, o Cliente sente que a sua vida mudou irremediavelmente. O Advogado

apresenta os seus honorários e “sai de cena” na expectativa que aquele cliente lhe volte a

bater à porta ou que o recomende a conhecidos e familiares…

Fim do 
Processo

+

10

• Nestas situações (de conclusão do processo), faz sentido que o seu Advogado lhe sugira o

Coaching como uma solução positiva para os seus medos e para as suas dúvidas sobre o

futuro. O Coaching é a ciência facilitadora da a mudança e da criação de estratégias de

vida para o presente e futuro, numa perspetiva de crescimento e de desenvolvimento

pessoal.

Inicio do 
Processo de 

Coaching

=

• Este é o Cliente que volta. É o Cliente satisfeito e fidelizado que recomenda aquele

Advogado às pessoas que povoam a sua vida. Hoje, com a comunicação “on line”,

sabemos a que velocidade estas notícias se espalham.

Cliente + 
Clientes



2 – PROPOSTA – DEFINIÇÃO 

Definição:

� Afinal, o que é que o “Legal Coaching For Clients” ?

� “Legal”– Porque o processo de coaching incide sobre uma mudança que não foi escolhida pelo Cliente (Coachee)

mas imposta pelo sistema judicial vigente e está dependente da aplicação do Direito ao caso concreto.

� “Coaching” – Porque os nossos Clientes (Coachees) são os líderes do processo de coaching. São eles os

protagonistas do processo pelas soluções que preconizam em resposta às suas próprias questões. O Coach apenas

se limita a espelhá-las (questões) para que o Cliente as veja como uma ampliação tal que lhe permita (ao Coachee)

procurar as pistas e as soluções potenciadoras da construção do seu plano de ação e da sua visão (de futuro). São

estas as construções, associadas ao seu desenvolvimento pessoal, responsáveis pela suas opções e que passam,

naturalmente, por soluções pioneiras, inteligentes e conciliatórias diretamente impactantes do ponto de vista

pessoal, familiar e processual.

� “For Clients” – Porque os nossos Coachees são os Clientes dos Advogados e das Sociedades de Advogados. É por

eles, e para eles, que os Advogados e as Sociedades de Advogados apelam e demandam. É pelo Cliente que o

Coaching e o Direito se unem. A sua satisfação é a nossa razão.
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2 – PROPOSTA – DISTINÇÕES 

Distinções:

� O que é que o “Coaching “não é?

� Aconselhamento Jurídico - Quer dizer consultoria jurídica.

� Mediação - Utilizada para resolver questões jurídicas em situações que não envolvem litispendência.

� Terapia Familiar – É o processo decorre no seio familiar e as únicas questões que trata prendem-se unicamente com

os laços familiares.os laços familiares.

� Formação – o Coaching não se destina a dar ensinamentos técnicos. É um processo em que o protagonista é o

Coachee, neste caso, o Cliente.

� Mentoring - A função do Coach não é a de induzir o Cliente para soluções , mas sim a de acompanhar o Coachee na

procura de respostas às suas questões, de forma a traçar um plano de ação adequado à situação concreta.

� Psicologia – A psicologia versa muito sobre o passado, enquanto que o Coaching funciona como ciência do

presente e potenciadora do futuro.

� Psiquiatria – Quando há patologias ou doenças mentais.
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2 – PROPOSTA – CONTRATO 

Condições Contratuais:

� Entre Coach e Coachee

� O Contrato de Coaching, referente ao processo de coaching, é assinado no escritório do Advogado e

sujeito às regras constantes do Código Deontológico da ICF, com reforço das regras de absoluto sigilo

profissional e das Constantes do Estatuto da Ordem dos Advogados e do Código deontológico da

CCBE.

� É condição obrigatória que o Coachee seja Cliente da Sociedade de Advogados .
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Honorários

� Processo de Coaching (em simultâneo ou após processo judicial)

850,00€ acrescidos de IVA para 9 sessões de Coaching com duração aproximada de 45m.

Oferta da 1ª sessão para aferição do interesse do Cliente no Processo de Coaching.

� Prolongamento

425,00€ acrescidos de IVA para 4 sessões de Coaching.

Oferta da 5ª sessão (inteiramente grátis).
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3 – CONCLUSÃO 

“O nosso objectivo, com esta especialização do “Legal Coaching for Clients” ou “Coaching Forense para Clientes”, é

possibilitar, ao cliente, o recurso ao coaching por um profissional de excelência, com capacidade para o acompanhar, em

sinergia total, em todo o processo de mudança pessoal, familiar e legal e de desenvolvimento pessoal.

Ao contribuirmos para a satisfação dos Clientes estamos a contribuir para a reputação, a produtividade, a eficácia do

Advogado ou da Sociedade de Advogados que recorreu aos nossos serviços.
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Relativamente ao retorno sobre o investimento, os estudos realizados em Coaching apontam para um retorno, em

média, 4 ou 5 vezes o capital investido.

“According the Wall Street Journal, there´s an increasing trend to top corporations towards hiring external Coaches (…)

and also beginning to recognize the value of hiring Coaches to work with Attorneys.”


