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Apresentação e objetivos

Metodologia

Com este ciclo de workshops convidamos-te a ganhar

consciência sobre quem és, sobre quais são os teus

pontos fortes e sobre como podes utilizá-los de uma

forma potenciadora. Pelo caminho, descobrirás, também,

os aspetos que são mais frágeis em ti e aprenderás a

modificá-los, caso não te sirvam.

Desenvolver um olhar autoconsciente sobre nós próprios

é indispensável à construção de relações intra e

interpessoais mais positivas, e isso possui um forte

impacto nos negócios. Assumirmos em pleno a nossa

identidade, torna-nos únicos no que somos e no que

fazemos e permite ao mundo ver-nos de uma forma

autêntica.

Sabes que o segredo já não é a alma do negócio? A alma

é o novo segredo dos negócios!

Nestes workshops utilizaremos uma variedade de

ferramentas criativas tais como jogos Points of You®,

abordagens de Coaching, técnicas de PNL - Programação

Neurolinguística, metodologias de Design Thinking e

atividades com LEGO® SERIOUS PLAY®.

A nossa motivação para a utilização destas metodologias

criativas está fundamentada em princípios da

neurociência, no construcionismo e no construtivismo,

bem como na estimulação simultânea de ambos os

hemisférios, do corpo e das mãos para desbloquear

conhecimentos e criar novas conexões, como facilitadores

de uma compreensão mais profunda e significativa do

mundo, de si próprio e das suas ilimitadas possibilidades.

Acreditamos que cada ser humano é único e que todos

têm a capacidade para atuar em níveis superiores de

performance e de construir mudanças sustentáveis para

viverem de forma mais alinhada, vidas com mais

significado.

FACILITADORES, INFORMAÇÕES

ADICIONAIS E INSCRIÇÕES

Paula Trigo – TM: 91 742 74 10

Rui Filipe Trigo – TM: 96 381 22 50

info@xpand.pt

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

O valor de participação em cada

workshop é de 45¤ + IVA.

Os workshops decorrerão sempre na

última segunda-feira de cada mês,

entre as 19:00 e as 22 horas.

LOCAL

Xpand Pro – Coaching, Formação &

Consultoria

Urbanização Jardim da Amoreira

Rua Hermínia Silva, nº 5, 1º andar

2620-535 Ramada – Odivelas
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O poder do
Autoconhecimento
Auto Consciência e auto

coaching

O poder da
Concretização
Foco / Ação /

Empreendedorismo

O poder de
Domar o Tempo
Gestão de recursos -

estratégias de eficácia

O poder da auto
confiança
analisar e superar

medos e crenças

limitadoras

O poder da
Autoestima
Gestão Emocional

O poder da
Comunicação
Empatia, Socialização,

assertividade

O poder da Sedução
a arte de seduzir

através da

comunicação

O poder dos
relacionamentos
potenciar a conexão

com as nossas redes

de interação (familia,

amigos, romance)

O poder da
CrIatividade
A arte de inovar, criar e

(re)inventar

O poder do Propósito
Espiritualidade /

Missão

O poder da
Intuição
Sabedoria

Inconsciente

O poder de Sonhar
sonhos ou objetivos,

somos do tamanho

dos nossos sonhos

Datas
Os workshops funcionarão com uma periodicidade mensal, na última segunda-feira de cada mês,

com um número mínimo de 8 participantes, e decorrerão nas seguintes datas:

31 de Janeiro de 2022

26 de Abril de 2022

25 de Julho de 2022

31 de Outubro de 2022

28 de Fevereiro de 2022

30 de Maio de 2022

29 de Agosto de 2022

28 de Novembro de 2022

28 de Março de 2022

27 de Junho de 2022

26 de Setembro de 2022

26 de Dezembro de 2022


