


Ponha o seu Cérebro a

trabalhar por Si!

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! Esteja- 
mos a falar de projetos, empresas 
ou pessoas individualmente...



Somos sensíveis às mudanças e 
temos as ferramentas para as 
tornar mais suaves. Diariamente 
procuramos caminhos desbravan- 
do 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 cer- 
tos 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.



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



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 desenvol- 
vimento 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.

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



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.



O conhecimento que advém do neurocoaching constitui uma resposta à 
altura para todos os que queiram desenvolver competências que permitam 
atingir níveis excecionais de performance cognitiva.



Com o Neurocoaching vai permitir alterar as estruturas de pensamento, olhar 
os problemas como desafios, eliminar crenças limitadoras e alargar, progres- 
sivamente, a zona de conforto.

COMPETÊNCIAS
RELATÓRIO DE ANÁLISE

PERFIL COMPORTAMENTAL
RELATÓRIO DE ANÁLISE

AUTOESTUDO
40H

COACHING
2 SESSÕES

EM “SALA”
48H

INVESTIMENTO

*1200€

Encontre o seu propósito e

construa a sua marca!

Introdução ao Neurocoaching  

Neuroanatomia, Neurofisiologia e Neu- 

ropsicologia   

Neuraplasticidade        

Sistema Límbico    

Química Cerebral        

Visão, Missão e Propósito

Identificação de objetivos

Construção de planos de ação   

Inteligência Emocional 

Estratégias de equilíbrio e bem estar: 

nutrição, exercício físico, higiene do sono, 
meditação e mindfulness


Criação da marca

Programa



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 proces- 
sos de trabalho e, sobretudo desen- 
volvem pessoas, criando um 
ambiente seguro e confiável para 
que esses possam desempenhar 
com assertividade as suas funções, 
e consequentemente, alcançare- 
mos resultados esperados e pro- 
postos pelas organizações e por 
eles.



São infinitos os exemplos de perso- 
nalidades de tremendo sucesso, que 
beneficiam das recompensas con- 
quistadas por meio da utilização da 
metodologia do coaching.
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Para tirar o maior partido possível 
do programa, propomos que seja 
utilizada uma ferramenta de análise 
de perfil comportamental que tem 
como objetivo melhorar o autoco- 
nhecimento e potenciar melhores 
desempenhos.



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.

Conhecer-se

Adaptar-se

Ter sensibilidade para perceber o 

que os outros necessitam

As
se

ss
me

nt



Equipa polivalente: Formadores com com- 
petências diversificadas para responder a 
qualquer desafio




Não temos formadores de carreira: todos os 
nossos formadores são profissionais inte- 
grados nas organizações que conhecem 
bem a realidade empresarial e que acu- 
mulam a função de formador




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




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




Garantia das mais atualizadas ferramentas 
de ensino de adultos pois estamos cons- 
cientes que a alteração de comportamento 
não se faz nos tradicionais contextos de 
formação





Ga
ran

tia



Follow-up contínuo




Fatores extrínsecos de motivação. Sabemos 
que mudar requer o alargamento do lugar 
de conforto e isso só se consegue espica- 
çando a motivação




Utilização privilegiada de metodologias prá- 
ticas de aprendizagem




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




Acesso direto ao contacto com o consultor 
especialista de cada área




Garantia de acompanhamento dedicado e 
personalizado por parte do Gestor de Projeto
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A ação permite-nos compreender de uma forma 

mais clara como é que se processam as emoções e 
se produzem as reações nesta máquina extraordi-
nária que é o ser humano. Compreendemos ainda a 
importância desta complexidade no que ao que 
parece "simples processo" de aprender. 


Da minha experiência pessoal, é um curso que 
recomendo a todos os que procuram compreender o 
próximo compreendendo-se a si próprio. 

SÉRGIO VARELA - Técnico Especialista de Qualidade

Mais do que um curso, foi um percurso de transfor-
mação avassalador! Como sempre, com a qualidade 
e excelência pela qual a KEEP é reconhecida. Esta 
formação não foge à regra. Através desta formação, 
ganhamos as ferramentas, criatividade e disciplina 
necessária para desenvolver o nosso propósito. 
Obrigada, KEEP.

ANA RODRIGUES - Head of People & Culture

Sinto-me muito grata por ter conhecido a equipa 
KEEP, são todos de uma entrega enorme, super 
profissionais com um espírito humanitário e solidário 
gigantes! Recomendarei a amigos e conhecidos a 
KEEP! Grata por fazer parte desta família! ️

RUTE SILVA - Diretora RH

Este curso é transformador e desafiante. Tirou-me 
da zona de conforto, ajudou-me a ser mais criativa, 
mais corajosa, com menos medo de arriscar. A 
equipa é extraordinária, constituída por pessoas 
absolutamente inspiradoras. A Dra. Paula Rocha, para 
além de inspiradora, é uma impulsionadora. Ajudou-
me a reencontrar-me! Muito obrigada.

CARLA MENDES - Enfermeira



DRª PAULA ROCHA



Ao longo do seu percurso profissional desenvolveu 
competências específicas quer com a formação 
académica quer com a experiência profissional. 



Percurso Académico:















Coloca o Amor como ingrediente principal de tudo o que 
faz e acredita que isso vai fazer a diferença na vida dos 
clientes.

Pós-graduada em Neurociência e Neuroplasticidade

Pós-graduada em Neurodesenvolvimento

Licensed Practitioner de PNL

Coach Certificada

Master em Gestão para Executivos

Doutoranda em Economia e Gestão de Empresas

Membro da Direção Nacional da APG – Associação 

Portuguesa de Gestão de Pessoas

Membro da Comissão Executiva do Grupo Português de 

Coaching

Membro do Conselho Consultivo do ISCAP (Instituto 

Politécnico do Porto)
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