
 

 

 

desconto 
Inscrevendo-se 
até dia 17 de 

Agosto

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou 

Luanda, 27, 28 e 29 de Agosto de 2018 - Hotel**** Seminário 100% prático

 NEURO LIDERANÇA
3 dias de Formação Intensiva e Prática para

o Converta-se no Arquitecto do seu próprio cérebro e prepare-se para:  

o Tomar decisões acertadas 

o Rodear-se dos melhores 

o Estimular a criatividade e inovação colectivas 

o Conseguirá para si e para a sua equipa  

o Melhorar a produtividade e rendimento 

o Potenciar a criatividade 

o Aumentar a Qualidade da toma de decisões 

o Minimizar os conflitos 

o Obter as habilidades para liderar-se a si e aos demais 

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

✓ 100% Prático 
✓ Inclui: 
 Simulações 
 Resolução de casos práticos 
  
✓ Preços especiais para grupos 
✓ Disponível em formato intra-empresa

Treine a sua parte cognitiva, a comportamental e a emocional para 
melhorar a sua gestão

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

A neurociência cognitiva, nos últimos anos, forneceu descobertas aplicáveis a 
diferentes disciplinas como a educação, psicologia, medicina, economia, marketing, 
liderança, entre outras. Esta área académica, permite-lhe  conhecer o funcionamento 
do seu cérebro, a sua anatomia e a sua fisiologia, estudando os processos 
cerebrais que explicam o comportamento, a toma de decisões, a inteligência, a 
criatividade, a inovação, a flexibilidade e os mecanismos de recompensa.  

A partir deste conhecimento do cérebro, a Neuro Liderança oferece ferramentas 
para potenciar as capacidades cognitivas com o objectivo de tomar decisões de 
qualidade na  sua empresa ou organização. Este conhecimento permite-nos potenciar 
competências, apostar por novos modos de ver a realidade e proporcionar soluções 
diferentes.  

Neuro Liderança uma potente ferramenta para gerar soluções 

Luanda, 27, 28 e 29  de Agosto de 2018 

Programa muito recomendável para:  

- Directores de R.H., Desenvolvimento Directivo, Talent Managers que desejem 
aprender novas técnicas de geração de compromisso, criatividade e inovação 
para os Colaboradores da sua organização   

- Gestores que já possuem formação em soft skills e procuram novas técnicas de 
aperfeiçoamento e melhoria das suas competências  

- Team Leaders/Responsáveis de Projecto que procuram novas fórmulas para liderar 
em função das pessoas e dar soluções específicas a problemas específicos  

- E para todos aqueles profissionais e directivos que procuram técnicas baseadas no  
estudo científico do cérebro e na sua aplicação no âmbito das relações 
profissionais e pessoais 

Esperamos poder cumprimentá-lo/a pessoalmente. Até lá receba as nossas mais cordiais 
saudações 

A Direcção 

P.S. - Inscreva-se já e descubra um mundo de possibilidades! 

Luanda, 27,28 e 29 de Agosto
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TCOMO REALIZAR UN DIAGNÓSTICO EXAUSTIVO DO 
CENÁRIO ACTUAL 

o Quais são as mudanças que se estão a produzir no contexto empresarial   

o Quais são os cenários para a sobrevivência  

o Como identificar as competências-chave nestes cenários  

o CASO PRÁTICO - COMO NOS RELACIONAMOS 

o Os Formandos analisam e detectam as competências necessárias no 
panorama actual e apresentam-se possíveis acções para aprender a 
relacionar-se e sobreviver no novo contexto VUCA. 

ANÁLISE DO ESTADO E DAS CAPACIDADES DO 
NOSSO CÉREBRO 

• O que sei sobre o cérebro  

• Como determinar a complexidade e os erros do cérebro  

• Quais são os 3 mecanismos essenciais do cérebro  

• Como treinar o seu cérebro: plasticidade cerebral  

• Como detectar os 3 essenciais motivadores 

• CASO PRÁTICO - COMO FUNCIONAM OS 3 MOTIVADORES ESSENCIAIS DO 

CÉREBRO? 

o Os Formandos realizam diferentes exercícios e analisam distintos 

exemplos sobre o funcionamento dos 3 Sistemas: 

o Consciente vs. inconsciente 

o Mente vs. corpo  

o Ameaça vs. recompensa tes perspectivas 

PROGRAMA 

Luanda, 27, 28 e 29 de Agosto
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COMO UTILIZAR A APRENDIZAGEM  PARA 
LIDERAR 

• Análise dos mecanismos de aprendizagem 

o Como funciona a nossa memória? 

o Como aprendemos? 

o São reais as nossas recordações?  

• Como treinar o nosso sábio cérebro 

o Como identificar os momentos de atenção? 

o Como gerir o stress 

o Posso mudar? 

o Como gerar pensamentos distintos, pensamentos divergentes? 

o Com que ferramentas de criatividade contamos: descubra o seu eu mais sábio 

o Como utilizar a imaginação como aliada  

• CASO PRÁTICO -  PODEMOS MUDAR  

o Os formandos descobrem na prática como exercitar o pensamento 

lateral, a atenção plena e a consciência de mudança 

O MEU CÉREBRO E EU. QUE CAPACIDADE 
EMOCIONAL TEM O  NOSSO CÉREBRO E QUAL É 
A SUA INFLUÊNCIA NA TOMA DE DECISÕES 

• Como exercer influência sobre as emoções? 

Luanda, 27, 28 e 29 de Agosto
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• Como estabelecer parâmetros de coerência na toma de decisões?  

• Como escutar o nosso corpo?  

• Como conseguir a integração do ser? 

• CASO PRÁTICO - EMOÇÕES E TOMA DE DECISÕES  

o Os Participantes são induzidos a um estado de tensão. 

Posteriormente analisa-se a situação de bloqueios geradas e realiza-

se um exercício de escuta profunda de si mesmos 

O MEU CÉREBRO E O DOS OUTROS. COMO 
APLICAR A CAPACIDADE SOCIAL DO NOSSO 
CÉREBRO EM LIDERANÇA 

• Identificação das interacções sociais para a sobrevivência  

• Como descobrir, reconhecer e potenciar os outros  

• Como potenciar o modo de descobrir?  

• Métodos para evaporar tensões e conflitos  

• Como fazer que aconteçam as coisas através da influência e da persuasão  

• Ferramentas para tirar o melhor dos outros 

• CASO PRÁTICO - ROLE PLAY  

o Os Formandos realizam um exercício de reconhecimento de perfis 

diferentes e com a ajuda do Monitor, consideram um cenário de 

confluência de distintas personalidades 

Luanda, 27, 28 e 29 de Agosto
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TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO NEURO 
COGNITIVA. COMO TRABALHAR A LINGUAGEM 
COMO EXPRESSÃO VERBAL E A LINGUAGEM 
CORPORAL COMO EXPRESSÃO NÃO VERBAL? 

• Como interpretar o que nos diz a nossa linguagem?  

• 4 Chaves sobre que recebemos e como processamos a comunicação  

• O que nos seduz da influência e da persuasão? 

• Como conseguir um estado de confluência 

• Como gerar confiança e afinidade 

• CASO PRÁTICO - O QUE DIZEMOS SEM DIZER  

o Os Formandos analisam a utilização de omissões e generalidades na 

nossa linguagem. Posteriormente analisa-se a nossa linguagem não 

verbal no qual se verificam e  se diferenciam factos, juízos de valor e 

opiniões. 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h30 

• Seminário tem início às 8:30h, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 11h00 e às 16:30 

 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 27, 28 e 29 de Agosto
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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 as Tomadas de decisões  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Data e lugar de celebração 

Luanda, 27,28 e 29 de Agosto de 2018 

Hotel **** 

Facturação 
Belas-Benfica - Rua 6 Travessa 4 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 17 de Agosto  

359.900 AKZ  
Depois de 17 de Agosto 

379.900 AKZ  
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