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CO
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVA A SUA INTELIGÊNCIA COLETIVA



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.



FACILITADORES
À PRÁTICA DO
CODESENVOL-
VIMENTO

O Codesenvolvimento é uma
ferramenta de ativação da
inteligência coletiva e permite
desenvolver o estilo de liderança,
melhorar as práticas gerenciais,
reforçar o espírito de equipa, a
cooperação e acompanhar a
transformação cultural.

Um facilitador, graças a
um método de facilitação
específico, permitirá que
cada um beneficie da
melhor maneira possível
da experiência dos
outros.

Esta metodologia desenvolvida por
Claude Champagne e Adrien Payette
propõe a constituição de um grupo
restrito de pares, individualmente
desejosos de trabalhar na melhoria das
suas práticas profissionais, que se
reúne regularmente para se auxiliar
mutuamente nesse processo.



NA PRÁTICA: GERIR
A CRISE COM
INTELIGÊNCIA 
COLETIVA

Saborear o prazer de
aprender;
Reforçar a capacidade
de liderança;
Consolidar a identidade
profissional; 
Desenvolver
conjuntamente a
capacidade de escuta e
feedback.

O Codesenvolvimento é
uma ferramenta de
desenvolvimento
gerencial coletivo. 

Esta metodologia permite,
entre outras:

Saiba como desenvolver o
seu método de liderança
e como acrescentar valor
às suas equipas, através de
uma ferramenta de
desenvolvimento conjunto



SOBRE A FORMAÇÃO

O B J E C T I V O  G E R A L
Utilizar o Codesenvolvimento como ferramenta facilitadora

P R O G R A M A

P Ú B L I C O
A L V O

Líderes e Gestores      
Coachs
Chefes de departamentos
Profissionais de Recursos
Humanos       
Supervisores e Coordenadores  
Todos aqueles que pretendem
utilizar o Codesenvolvimento
como uma ferramenta de
desenvolvimento, principalmente
em momentos de crise
Todas as pessoas interessadas na
temática.

Gostaria de
acompanhar os
seus clientes, em

momentos de
crise, com uma

inteligência
coletiva? 

Investimento: 500€  (Isento de IVA por ser formação certificada)

21h
em "sala"

3h
autoestudo

6h
mentoring

C A R G A  H O R Á R I A

Apropriação do modelo e da
especificidade das 6 etapas
Compreender e garantir o respeito
do processo 
Identificar as situações cabíveis ao
processo de codesenvolvimento
Identificar os elementos-chave e o
impacto da sua postura tanto sobre
o grupo como sobre o processo
Criar uma dinâmica de trocas
Implementação do
codesenvolvimento em organizações

O B J E T I V O S
Identificar as situações cabíveis para
o Codesenvolvimento
Apresentar o Codesenvolvimento
para os seus clientes
Organizar e facilitar sessões de
Codesenvolvimento



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 avan-
çada 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 moti-
vação. Sabemos que mudar requer
o alargamento do lugar de conforto
e isso só se consegue espicaçando
a motivação

8 Utilização privilegiada de metodo-
logias 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



IZILDINHA
ROMMELPERFIL 

DO TRAINER
Coach MCC, construiu a sua carreira no setor financeiro no Brasil e em França, tendo
assumido diversas responsabilidades junto a projetos complexos, implicando diferentes
departamentos e sempre em contexto multicultural

Coach certificada pelo International Mozaik (Master Business Coach) e credenciada
pelo ICF (MCC)

Supervisora de coachs certificada pelo IDSUP Paris

Acompanha executivos e equipas através de coaching individual e coletivo junto a
grandes grupos internacionais (Europa e África)

Formada na prática de Codesenvolvimento, foi responsável pela implementação do
processo em diversos grupos franceses

Organiza treinamento para facilitadores em Codesenvolvimento profissional

Fundadora de Transformar Coaching & Conseil Interculturels

Ética: adesão aos códigos de deontologia do ICF e supervisão da prática de coach



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


