
 

 

10% de 
desconto 

Inscrevendo-se 
até dia 13 de 

Julho

o Saber como estimular a comunicação, as emoções e o feedback criativo 

através da Inteligência Emocional 

o Identificar e aplicar os princípios básicos da criatividade 

o Superar com sucesso as barreiras à criatividade 

o Utilizar o brainstorming misto como estimulador da equipa 

o Aplicar as técnicas de criatividade e inovação nas organizações 

o Analisar as diferenças entre criatividade e inovação

BRAINSTORMING & 
PRODUÇÃO DE IDEIAS 

para romper as barreiras que impedem aproveitar as oportunidades 

16 horas de Formação Dinâmica e 

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Luanda, 25 e 26 de Julho de 2018 - Hotel**** Seminário Prático

Técnicas e Práticas de 

1. Preços Especiais para Equipas da mesma Empresa 

2. Disponível em formato à Medida

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

Perante situações e cenários de constante mudança, intensa actividade e 

competitividade, vemos reduzido o tempo para a toma de decisões, resolução de 
problemas e desenvolvimento de novas estratégias. 

Para romper com algumas dinâmicas que vamos estabelecendo a nível 
organizacional, para poder resolver de forma criativa problemas operacionais, 
para criar novos produtos, para desenvolver a criatividade individual e grupal, S-

Training apresenta-lhe um Seminário único sobre: 

BRAINSTORMING & PRODUÇÃO 
DE IDEIAS 

Luanda, 25 e 26 de Julho de 2018 

Atreva-se a participar! 

Estamos à sua espera! 

Com as mais cordiais saudações,  

A Direcção 

    P.S. - Garanta a criatividade na sua organização 
participando neste Seminário! E reserve a sua vaga quanto antes 

Especialmente desenvolvido para: 

• Administradores / Directores Gerais 

• Directores e Responsáveis de Marketing 

• Gestores de Clientes 

• Responsáveis de Negócio 

• Todos os profissionais que desejem  

Luanda, 25 e 26 de Julho 
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Inteligência Emocional 

• Tipo de inteligência que envolve as habilidades para perceber, entender e influenciar 

as emoções. 

• Auto e hetero conhecimento 

• Como estimular a comunicação, as emoções e o feedback criativo 

• Emoção e razão 

O processo Criativo 

• “A criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, lacunas 
no conhecimento, desarmonia; identificar a dificuldade, buscar soluções, formulando 
hipóteses a respeito das deficiências; testar e retestar estas hipóteses; e, finalmente, 
comunicar os resultado.” Fonte: Torrance 

• Os Princípios básicos da Criatividade 

• Barreiras à Criatividade 

• Como estimular o hemisfério direito do cérebro 

• A Criatividade na organização 

Creative Tour- Técnicas de Produção de Ideias em Grupo  
“A criatividade é uma qualificação e não apenas um talento inato. Apesar de umas pessoas 

serem mais criativas do que outras, todos podemos tornar-nos pensadores criativos com 

algum treino. E esta é cada vez mais uma qualificação essencial em qualquer currículo. Já 

não é suficiente ter poucas pessoas criativas numa organização; há que ter uma organização 

de pessoas criativas. Acima de tudo, é essencial uma cultura organizacional que incentive a 

criatividade e, para isso, há que ensinar as pessoas a utilizar as suas capacidades, 

recompensar a criatividade e usar técnicas de geração de ideias em grupo. Ensinar as 

pessoas a serem criativas implica a utilização, na prática, de diversas técnicas. 
Fonte: pme link 

PROGRAMA 

Luanda, 25 e 26 de Julho 
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• Warming up através da poesia 

• Brainstorming misto como estimulador da equipa 

• Como uma ideia leva a outra e a soluções 

• O poder da imagem 

• Como trazer as ideias à razão 

Da Criatividade à Inovação 

• “A criatividade é que nos leva hoje a buscarmos algo que todas as empresas na 

sociedade Pós-industrial precisam de obter e que recebe a denominação de inovação. 

É de Gary Hamel a sentença: “Você não consegue criar mais lucro sem criar novas 

receitas. Se quiser gerar riqueza, a empresa tem de inovar.”  
Fonte: Elian Alabi Lucci 

• Como aplicar as técnicas de Criatividade e Inovação na empresa 

• Diferença entre Criatividade e Inovação 

• Importância da Inovação na organização 

• Desafio da organização: da Criatividade à Inovação 

• Projecto de Inovação 

o Ficha de projecto 

o Desenvolvimento do Caso Prático: "INOVAR A INOVAÇÃO” 

 

Luanda, 25 e 26 de Julho 
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Programa acompanhado por: 

• Simulações 

• "A Implementação da Criatividade e Inovação na Organização” 

o O/As Participantes colocarão em prática o Projecto: Os profissionais de uma 
empresa não só necessitam conhecer as diferentes Técnicas de Criatividade, 
saber aplicá-las e desenvolvê-las activamente. De que serve ter excelentes 
ideias se logo não se colocam em prática? Ou seja, de que serve contar com 
profissionais criativos, se não conseguem desenvolver um 
Processo de Inovação? 

• Estudos de Caso 

o Cada um dos temas abordados será complementado com exemplos práticos 
que apoiarão a teoria, ajudando-o/a a consolidar os conhecimentos adquiridos. 

• Exercícios Práticos 

o Ao longo do Seminário, o/as Assistentes deverão pôr em prática os conceitos 
adquiridos através de dados e indicações dados pelo Formador. 

Plano de Trabalho Individual (PTI) 

• Em função dos conhecimentos e ferramentas adquiridos cada Participante deve 

estabelecer o seu PTI. Neste Plano, cada Participante estabelece os seus próprios 

objectivos e formas de os alcançar, assim como atitudes a desenvolver e 

compromissos a assumir. 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00 

• Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 10h30 e às 15:30 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 25 e 26 de Julho 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a produção de ideias  

Luanda, 25 e 26 de Julho 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 25 e 26 de Julho de 2018 

Hotel **** 

Facturação 
Belas - Benfica Rua 6 Travessa 4  - Edifício TV 
Palanca - Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 13 de Julho  

259.900 AKZ  
Depois de 13 de Julho 

279.900 AKZ  
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