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“From the CREST to the excelence”

Introdução - Como Criamos a Realidade
OBJECTIVOS
•
•
•

Apresentação do Programa.
Dar a conhecer os novos contributos da Neurociência.
Como tirar partido da nossa mente e compreender a estrutura das três mentes (Cognitiva, Somática e Campo).

PROGRAMA
•
•
•

Co-criação da realidade com recurso às três mentes que integram a Neuroliderança.
Sistema de comunicação – perceção é projeção.
Criatividade: a conversa entre os 3 mundos.

CARGA HORÁRIA
•

2 horas

FORMADOR
•

Rui Mergulhão Mendes | Vera Braz Mendes

Inteligência Coletiva | Comunicação & Relação | Gestão Processo Emocional | Pensamento Estratégico |
Facilitação & Motivação | Gestão Operacional Equipas (Integração e Explicação do modelo).

Neuroleadership – Inteligência Colectiva
OBJECTIVOS
•
•

Dar a conhecer o modelo da Sipral Dynamic , um modelo de níveis de valores ou existência criado por Clare Graves
Aprender a usar este sistema de valores, como uma poderosa ferramenta que pode descrever na perfeição a maioria das pessoas. O
nosso nível de Valores de pensamento ajuda a criar a lente através da qual vemos o mundo. O pensamento de nível define a nossa
capacidade de lidar e adaptar-nos às diversas condições de vida em que existimos. O pensamento de Nível de Valores define como nos
adaptamos ou não à mudança para novas condições ambientais.

PROGRAMA
•
•
•

Spiral Dynamic – O modelo
Os diversos níveis de valores
Como usar o modelo na compreensão do indíviduo e do mundo

CARGA HORÁRIA
•

2 x 4 horas

FORMADOR
•

Vera Braz Mendes | Joana Sobreiro

Neuroleadership – Comunicação & Relação
OBJECTIVOS
•
•

Compreender como os Metaprogramas nos ajudam a entender a estrutura por detrás de perguntas, atitudes e comportamentos Tendo mais informação, estaremos mais capacitados para responder de forma mais adequada e estruturada.
Utilizar os Metaprogramas nos mais variados contextos, quer em termos individuais quer em gestão de equipas, ajudando na
definição e orientação profissional, maximizando a satisfação pessoal, identificar forças e fraquezas, ajudar a ter a pessoa certa no
lugar certo, ajudando a descobrir compatibilidades, áreas de conflito e caminhos para melhorar a relação e o desempenho.

PROGRAMA
•
•
•

O que são Metaprogramas e como os podemos utilizar nos diversos contextos – Exercícios e Role Play.
Metaprogramas básicos e complexos.
Rapport, Sistemas de Representação e Posições preceptivas

CARGA HORÁRIA:
•

2 x 4 horas

FORMADOR:
•

Vera Braz Mendes | Joana Sobreiro

Neuroleadership – Gestão do Processo Emotional
OBJECTIVOS
•
•
•
•

Aprender a descodificar as estratégias de auto controlo e de gestão emocional.
Compreender o funcionamento do processo emocional numa simples conversa, entrevista ou negociação.
Diferenciar uma emoção de um estado emocional em diversos contextos.
Gerir adequadamente o processo emocional e maximizar a obtenção de informação relevante em contextos complexos e de tensão.

PROGRAMA
•
•
•
•

A Percepção Neurofacial e Gestão do Processo.
Os desencadeadores emocionais em contextos de negociação.
O Time Line dos episódios emocionais na recolha de elementos críticos.
As competências emocionais no âmbito dos processos de Conversa/Entrevista/Negociação.

CARGA HORÁRIA
•

4 horas

FORMADOR
•

Rui Mergulhão Mendes

Neuroleadership – Facilitação & Motivação
OBJECTIVOS
•

Perceber a importância dos valores pessoais e organizacionais, como grande base de motivação e também de congruência ou
incongruência.

PROGRAMA
•
•
•

O que são valores.
Levantamento e hierarquia de valores pessoais.
Levantamento de valores em equipa.

CARGA HORÁRIA
•

4 horas

FORMADOR
•

Vera Braz Mendes | Joana Sobreiro

Neuroleadership – Pensamento Estratégico
OBJECTIVOS
•
•

Modelo dos Níveis Neurológicos de Robert Dilts - Perceber incongruências nos diversos níveis.
Perceber que cada relação é um sistema conectado a sistemas superiores e todos pertencem a um sistema maior que podemos
chamar de “o momento histórico”. As relações têm características sistémicas, são uma entidade criada simultaneamente por dois e
vive e mantém-se pelas contribuições de cada um. Em que contribuo para tornar permanente o que é bom e, em que contribuo para
tornar permanente aquilo que é mau neste sistema?

PROGRAMA
•
•
•

Níveis Neurológicos - Modelo
Alinhamento dos Níveis Neurológicos
Círculo do Sucesso

CARGA HORÁRIA
•

4 horas

FORMADOR
•

Vera Brás Mendes | Joana Sobreiro

Neuroleadership – Gestão Operacional de Equipas
OBJECTIVOS
•
•

Saber Identificar e Implementar os diversos estilos de liderança, optimizando o impacto no desempenho operacional das equipas.
Aprender a liderar o processo de gestão da mudança, de conflito, dos desafios tecnológicos e da gestão do ciclo de aprendizagem.

PROGRAMA
•
•
•

Liderança em modelo de rede.
Gestão da performance.
Os diversos estilos de liderança.

CARGA HORÁRIA
•

2 horas.

FORMADORES
•

Rui Mendes

SIC Notícias
O Poder da Linguagem Corporal
nos Tribunais
(Aqui)

Media Clipping
Jornal Público
Análise Comissão Parlamentar
Inquérito caso BES
(Aqui)

Observador
Pedro Passos x António Costa
Debate Legislativas
(Aqui)

Jornal Público
Análise Testemunhos em
Contexto Judicial
(Aqui)

RTP 1
Debate Legislativas
Passos Coelho vs António Costa
(Aqui)

Correio da Manhã
“Mais depressa se apanha um
Mentiroso…”
(Aqui)

Canal Q
O Poder da Linguagem Corporal
na área Judicial
(Aqui)

Correio da Manhã
Diário de Noticias
Análise Entrevista Homicida
Análise aos debates Trump x Clinton
Professora do Montijo
(Aqui)
(Aqui)

RTP 1
Análise relação José Sócrates
Juiz Carlos Alexandre
(Aqui)

Correio da Manhã TV
Análise Assassinato
Embaixador Russo na Turquia
(Aqui)

Observador

Rubrica corpo-a-corpo
(Aqui)

Os Nossos
Clientes

4 SESSÕES ON LINE
•

Método Expositivo – Parte teórica das matérias.

•

Método Demonstrativo - Visionamento de vídeos.
MATERIAL DE SUPORTE À FORMAÇÃO

• Envio de material de suporte para integração conhecimento.
(papers científicos, vídeos, bibliografia recomendada, etc).
4 SESSÕES FEEDBACK GRUPO (MÓDULO OPCIONAL).
• Estudo de casos reais. (Sessões 1:30 Horas de Feedback Grupo).
• Implementação de plano de acção para incorporação conhecimento.
(Sessões 1:30 Horas de Feedback Grupo sobre plano acção).
SESSÕES FEEDBACK INDIVIDUAL (MÓDULO OPCIONAL).
• Acompanhamento individual do plano de acção para integração

conhecimento e análise personalizada de casos práticos – 1:30 Hora
por sessão).

