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NEURO
LIDERANÇA
SEJA O LÍDER QUE A SUA EQUIPA MERECE!



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
LIDERANÇA

Neuroliderança é o termo que designa
um campo de estudos e pesquisas que
visa combinar princípios do
funcionamento do cérebro humano ,
fruto de pesquisas neurocientíficas,
com as práticas de desenvolvimento de
competências de liderança.

Sabemos que não
existem dois cérebros
iguais, mas todos
funcionam seguindo um
mesmo padrão de
funcionalidade.

Tomada de decisão; 
Solução de problemas; 
Operação sob pressão; 
Colaboração e promoção da
mudança positiva. 

A Neuroliderança consiste num
conjunto de modelos de interação intra
e inter-pessoal que permitem
maximizar a eficácia e a eficiência de
funções típicas do ato de liderar, como:

Uma resposta à altura para executivos e todos os que quiserem desenvolver
competências que permitam atingir níveis excepcionais de performance cognitiva.



PROPÓSITO
A  L IDERANÇA  É  PAIXÃO  E  DESAFIO

É paixão porque permite prosseguir objectivos que, de outro modo, seriam dificilmente
alcançáveis. Pode ser uma fonte de progresso – para o líder, os liderados, a organização e a
comunidade. 
É desafio porque exige esforço e sabedoria, amor e exigência, controlo e liberdade,
empatia e distância, coragem e prudência, perseverança e capacidade de
interromper cursos de ação, humildade e ambição. 

E, porque não há líderes perfeitos, a liderança é também um trabalho de equipa. 
Este programa ajuda os participantes a abraçar ambos: paixão e desafio.

Qual a diferença entre gestão e liderança? 
Que competências são necessárias para ascender a patamares superiores de liderança? 
Como fazer uso do poder? 
Porque desanimam os líderes? Entre outras.

O programa pretende desenvolver soft skills. E apoia o desenvolvimento de
competências de liderança pessoal, permitindo que o/a líder se lidere a si próprio/a.

Pretende-se dar resposta a questões como: 



Neurociência

LiderarLiderar é a capacidade de levar os outros a fazer o queremos que eles façam, 
da forma que queremos que seja feita, porque eles o querem fazer, isto é, 
é a capacidade de influenciar pessoas a realizarem voluntariamente os objetivos do grupo/empresa.

Competências de um líder de excelência:

Os líderes melhoram constantemente o nível da sua equipa, fazendo de cada encontro uma
oportunidade para avaliar, orientar e construir autoconfiança. 
Os líderes certificam-se que a sua equipa não conhece apenas a visão, mas que a vive e a respira.
Os líderes estabelecem confiança com franqueza, transparência e consideração.
Os líderes têm coragem para tomar decisões impopulares e seguir a intuição.   
Os líderes investigam e incentivam como uma curiosidade 
que toca o ceticismo, assegurando que as suas 
perguntas são respondidas com ações.
Os líderes incentivam a aprendizagem 
e que se corram riscos, 
estabelecendo 
o exemplo.

J. Welch

Até há bem pouco tempo, 
acreditava-se que após o nascimento 

não se formavam novos neurónios.

A neurociência trouxe um novo entendimento sobre isso.
Hoje já se sabe que algumas áreas especificas do cérebro possuem

 a capacidade de produzir novos neurónios.

A possibilidade de criar novas conexões e sinapses, remodelando novos circuitos neurais, ocorre 
graças a plasticidade cerebral. Trata-se da capacidade de fazer e desfazer ligações entre os neurónios.

A plasticidade cerebral é a base da mudança. 
Ninguém consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas sinapses. 

Se precisamos de mudar, é preciso formar novas conexões. 
Para isso é preciso incentivar a plasticidade cerebral.



SOBRE A PÓS-GRADUAÇÃO

O B J E C T I V O  G E R A L
Desenvolver competências para uma liderança de Alta Performance.

P R O G R A M A P Ú B L I C O  A L V O
Líderes e Gestores      
Médicos com funções de gestão
Dirigentes Bancários       
Diretores      
Chefes de departamentos
Profissionais de Recursos Humanos       
Supervisores e Coordenadores;  
Chefes de Equipa       
Todos aqueles que aspiram a vir
desempenhar cargos de Liderança
Todas as pessoas interessadas na
temática.

“Liderança e
aprendizagem

são
indispensáveis
uma à outra”

John F. Kennedy

Investimento: 2100€  (Isento de IVA por ser formação certificada)

48h
em "sala"

100h
autoestudo

2h
coaching

C A R G A  H O R Á R I A

Introdução à Neuroliderança
Desconstruindo o conceito de
Liderança e construindo o conceito
de co-liderança         
Perfis comportamentais     
O funcionamento do Cérebro
Neuroanatomia funcional       
Fisiologia cerebral
Neuraplasticidade        
Circuitos neurais        
Neurociência do pensamento e da
comunicação         
Como manter o foco e lidar com
dificuldades inesperadas        
Fomentar a autorresponsabilização 
Estratégias mentais para lidar com o
stress e a ansiedade        
Romper limites (as crenças
limitantes e instalar crenças
potenciadoras)        
Ancorar emoções        
Fomentar a atitude positiva        
Atingir os Objetivos pré-
estabelecidos  
Desenvolver a verdadeira Motivação 
Delegação         
Técnicas para tomada de decisões
efetiva 
Como utilizar as estratégias mentais
para selecionar, avaliar e
desenvolver uma equipa



SOBRE O COACHING

Através da metodologia de Coaching, profissionais de diversas áreas, conseguem
aprimorar as suas habilidades e capacidades, adquirir novas, realizando uma
liderança plena, harmoniosa e com os resultados esperados.

Esta metodologia vem agregar muito valor aos profissionais, tornando-os líderes
inspiradores, motivadores, comunicadores, que conduzem com maestria os
processos de trabalho e, sobretudo desenvolvem pessoas, criando um ambiente seguro
e confiável para que esses possam desempenhar com assertividade as suas funções, e
consequentemente, alcançaremos resultados esperados e propostos pelas
organizações e por eles.

São infinitos os exemplos de personalidades de tremendo sucesso, que beneficiam das
recompensas conquistadas por meio da utilização da metodologia do coaching.

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:  
    

Propomos analisar individualmente com cada participante o nível de compatibilidade do
seu perfil com os diferentes perfis de liderança.



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 por parte da nossa
equipa.



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


