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PONHA O SEU CÉREBRO  A TRABALHAR PARA SI !
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mensagem da CEO
PAULA ROCHA

Todos temos uma missão!

Podemos não estar conscientes dela, mas todos temos!

Essa missão é a pegada que vamos deixar no mundo. É o
nosso propósito. Aquilo que nos diferencia e que permite
perceber que acrescentamos valor ao mundo.

Na KEEP, queremos ser   o seu parceiro que o vai ajudar a
concretizar a sua missão! Estejamos a falar de projectos,
empresas ou pessoas individualmente...

Somos sensíveis às mudanças e temos as ferramentas para as
tornar mais suaves. Diariamente procuramos caminhos
desbravando talentos. Sobretudo, apoiamos a construção de
amanhãs mais prósperos. Confiamos na nossa capacidade de
inovar e estamos sempre disponíveis para aprender.

Queremos estabelecer relações duradouras com os nossos
clientes e parceiros! Sempre com os olhos postos nas pessoas.
Estamos certos que o nosso sucesso vai advir da paixão que
colocamos em tudo o que fazemos e na crença de que temos
neste projecto, todos os recursos necessários.

Juntos somos mais fortes  seja a nível pessoal ou a nível
profissional.

Acreditamos que a vida é melhor quando vivida em conjunto.



NEURO
COACHING

Hoje já se sabe que algumas áreas
especificas do cérebro possuem a
capacidade de produzir novos
neurónios. A plasticidade cerebral é
uma incrível propriedade de
modificar a organização estrutural
e funcional do cérebro.

Associar o coaching à
neurociência é
potenciador de
resultados de
excelência.

O Neurocoaching é essencial para que
o indivíduo compreenda, de uma
maneira clara e objetiva, como o seu
cérebro funciona em relação a alguns
estímulos. 

A neurociência trouxe um novo
entendimento sobre o desenvolvimento
das células nervosas e a criação de
caminhos neuronais.

Connosco vai perceber de que forma o Coaching é um processo de aperfeiçoamento
e superação profissional e pessoal , baseado especialmente na aprendizagem-ação.



SOBRE A FORMAÇÃO
AVANÇADA

O B J E C T I V O  G E R A L
Encontrar o seu propósito e construir a sua marca.

P R O G R A M A P Ú B L I C O  A L V O
Professores, Formadores e
profissionais ligados à educação
Gestores de RH e indivíduos ligados à
gestão de pessoas
Médicos, Enfermeiros e outros
profissionais de saúde
Psicólogos e Terapeutas
Nutricionistas e Dietistas
Comercais e profissionais ligados às
Vendas
Treinadores, Atletas e outros
profissionais ligados ao desporto
Gestores e outros profissionais com
funções de direção
Juizes, advogados e outros profissionais
de Jjustiça
Todas as pessoas interessadas em
optimizar a sua comunicação

"Neste período de mudança, a neurociência ao
serviço do coaching pode ajudá-lo a encontrar o

seu propósito, construir a sua marca ou valorizá-la”

Paula Rocha

Investimento: 1200€  (Isento de IVA por ser formação certificada)

48h

em sala

40h

autoestudo

2h

coaching

C A R G A  H O R Á R I A

Introdução ao Neurocoaching  
Neuroanatomia, Neurofisiologia e
Neuropsicologia   
Neuraplasticidade        
Sistema Límbico    
Química Cerebral        
Visão, Missão e Propósito
Identificação de objetivos
Construção de planos de ação   
Inteligência Emocional 
Estratégias de equilibrio e bem
estar: nutrição, exercicio físico,
higiene do sono, meditação e
mindfluness
Criação da marca



SOBRE O COACHING

O Coaching permite melhorar o desempenho do individuo, as suas
potencialidades, a autoconfiança e a autoeficácia. No fundo, o Coaching permite
alterar estruturas de pensamento, olhar os problemas como desafios, eliminar crenças
limitadoras e alargar, progressivamente, a zona de conforto.

As mais recentes pesquisas da neurociência ajudam-nos a compreender como o
cérebro funciona em relação a alguns estímulos. 

Com essa informação é possível melhorar o autoconhecimento, controlar e
modificar o comportamento quando surge algum problema ou situação extrema.

O conhecimento que advém do neurocoaching constitui uma resposta à altura para
executivos e todos os que queiram desenvolver competências que permitam

atingir níveis excecionais de performance cognitiva.

ASSESSMENT
Para tirar o maior partido possível do programa, propomos que seja utilizada uma
ferramenta de análise de perfil comportamental que tem como objectivo melhorar
o autoconhecimento e potenciar melhores desempenhos.

Conhecer-se     
Adaptar-se
Ter sensibilidade para perceber o que
os outros necessitam

Esta ferramenta ajuda o indivíduo a:  
    

Aquilo que pensamos sobre nós próprios não corresponde ao que somos, mas à
perceção que temos de nós. Neste relatório vamos mensurar, com elevado grau de
fiabilidade competências fundamentais.



Somos o seu parceiro que o acompanhará 
comprometendo-se com o seu Sucesso

GARANTIA
DE EFICÁCIA

1
Equipa polivalente: Formadores
com competências diversificadas
para responder a qualquer desafio

2
Não temos formadores de carreira:
todos os nossos formadores são
profissionais integrados nas
organizações que conhecem bem
a realidade empresarial e que
acumulam a função de formador

3
Profissionais com formação
avançada em técnicas eficazes de
comunicação  (toda a equipa tem
formação em PNL)

4
Formadores–Coaches - toda a
equipa tem formação internacional
em coaching para garantirmos que
conseguem extrair o melhor de
qualquer pessoa

5
Garantia das mais actualizadas
ferramentas de ensino de
adultos pois estamos conscientes
que a alteração de comportamento
não se faz nos tradicionais
contextos de formação

6
Follow-up contínuo

7
Factores extrínsecos de
motivação. Sabemos que mudar
requer o alargamento do lugar de
conforto e isso só se consegue
espicaçando a motivação

8
Utilização privilegiada de
metodologias práticas de
aprendizagem

9
Possibilidade de criação de
conteúdo áudio digital, e/ou
acompanhamento individual,
como complemento das ações

10
Acesso directo ao contacto com o
consultor especialista de cada área

11
Garantia de acompanhamento
dedicado e personalizado por
parte do Gestor de Projeto



Paula
RochaPERFIL 

DO TRAINER

Responsável pela Investigação e Desenvolvimento na KEEP Corporate

Directora de Recursos Humanos na MOG -Tecnhologies

Licenciada em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho 

Pós-graduada em Gestão Estratégica de Recursos Humanos

Doutoranda em Economia e Gestão de Empresas

Master em Gestão para Executivos

Formadora Certificada pelo IEFP e pelo Conselho Pedagógico de Formação Contínua

Licensed Practitioner de PNL pela Society of Neuro- Linguistic Programminng,

Coach certificada pela Association for Coaching

Certified Analista PDA 

Membro da Direção Nacional da APG - Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas

Trainer Certified DiSC

Membro do Grupo Português de Coaching

Membro do Conselho Consultivo do ISCAP (Instituto Politécnico do Porto)



CONTACTOS

+351 22 971 0584
+351 93 777 5337 | +351 93 333 5337

info@keepcorporate.com
www.keepcorporate.com

KEEP CORPORATE
Praça Machado dos Santos nº30

4440-511 Valongo


