
APRESENTAÇÃO

STRUCTOGRAM® - TRAINING SYSTEM

Fundado, cientificamente, nos estudos de Paul McLean sobre o cérebro (triune brain), na
neurociência, na biologia molecular e na genética comportamental, propõe a divisão do cérebro
em 3 áreas: Cérebro Reptiliano, Cérebro Límbico e Neocórtex.

A forma como estas áreas interagem entre si dentro do cérebro é geneticamente determinada e
designa-se por bioestrutura. É imutável e difere de indivíduo para indivíduo.

A personalidade de cada indivíduo tem uma componente pré-determinada pela sua bioestrutura.
Só uma parte da personalidade é determinada por processos de socialização.

O sistema de formação STRUCTOGRAM®, baseado na Análise Bioestrutural, propõe-se convidar
indivíduos e organizações a realizar e conhecer as suas bioestruturas e a utilizar essa informação
para o desenvolvimento de pessoas e equipas, designadamente para reforçar a habilidade
relacional, desenvolver o estilo de liderança, melhorar a habilidade comercial e favorecer a
eficiência coletiva.

O sistema de formação STRUCTOGRAM®, é composto por 3 workshops oficiais da marca:
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STRUCTOGRAM®

PORTUGAL

STRUCTOGRAM®
TRAINER’S TRAINING
LICENCIAMENTO DE NOVOS TRAINERS

DATA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

HORÁRIO: das 10h às 13h | 14h às 17h

LOCAL: XPAND

CARGA HORÁRIA: 18 HORAS

INVESTIMENTO: 6.000€ + IVA



MÓDULO 2 – CONHECIMENTO DO OUTRO - 1 DE DEZEMBRO

MÓDULO 3 - APLICAÇÃO EM LIDERANÇA EVENDAS -
CONHECIMENTO DO PRODUTO|SERVIÇO|PROJETO
- 8 DE DEZEMBRO

Neste nível o participante trabalhará com o TRIOGRAM®. O
TRIOGRAM® ajuda-o a mapear e estruturar as peculiaridades
de outras pessoas de forma rápida e confiável. Durante a
formação, este mapa é incorporado como uma imagem interna
na sua memória de longo prazo. Na formação de TRIOGRAM®
os participantes aprendem a reconhecer a bioestrutura de
outras pessoas por meio da observação sistemática e a colocá-
las, espacialmente, no mapa TRIOGRAM®. O conhecimento da
sua própria bioestrutura serve de base para este trabalho.
Aqueles que estão conscientes da bioestrutura de outras pessoas
tornam-se mais sensíveis ao comportamento dos outros e são
mais capazes de compreender as pessoas na sua
individualidade, tendo também maior facilidade em evitar
conflitos desnecessários.

Neste nível, o participante fica a conhecer os motivos de ação
mais importantes das diferentes estruturas de personalidade.
Toma consciência dos pontos fortes, riscos e limites
geneticamente determinados e imutáveis da sua personalidade
e aprende a agir de forma mais autêntica nas suas relações
interpessoais, com mais eficácia e menor dispêndio de energia.
Cada participante receberá o livro “Chave para o
autoconhecimento” onde realizará o seu assessment
STRUCTOGRAM® e o seu DISCO STRUCTOGRAM®.

Neste nível, fica a conhecer os motivos de ação mais importantes
das diferentes estruturas de personalidade. A partir desta
informação, os gestores podem identificar a tarefa "certa" ou o
modelo de liderança mais adequado para cada colaborador. A
equipa de vendas aprende a formular os argumentos "certos"
para os produtos da empresa. As habilidades pessoais
aplicadas conduzem a uma cultura de confiança na empresa, nos
clientes e nos demais interlocutores.

Só os Trainers licenciados STRUCTOGRAM® estão habilitados,
profissionalmente, a facilitar os workshops oficiais da marca,
utilizando materiais didáticos originais e protegidos por direitos
de autor.
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MÓDULO 1 - AUTOCONHECIMENTO - 26 DE NOVEMBRO
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DESTINATÁRIOS

PORQUÊ ESTA CERTIFICAÇÃO?

COMO TORNAR-SE UM STRUCTOGRAM® TRAINER

• Empresários, empreendedores e líderes de todos os níveis de hierarquia que pretendam
potenciar o desenvolvimento das suas equipas reforçando a coesão e a cooperação entre os
seus elementos.

• Formadores, coaches, consultores, empresas de formação e consultoria e outros profissionais e
organizações que pretendam utilizar o sistema de formação STRUCTOGRAM® comercializando
os workshops oficiais da marca junto de empresas e destinatários externos.

Porque ser um Formador Licenciado STRUCTOGRAM® lhe permite aceder a um sistema de
formação inovador, utilizado com muito sucesso em 25 países pelas principais marcas, que se
encontra totalmente desenhado e que possui materiais de elevadíssima qualidade,
imediatamente disponíveis para utilização.

Para se tornar um Trainer de Structogram, terá que participar numa sequência de formação
especial ministrada pelo Master Trainer do seu país. Esta sequência divide-se em três fases e leva
entre 6 a 8 dias no total. O objetivo da formação é permitir-lhe incorporar o STRUCTOGRAM®
nos seus workshops e formações acrescentando, assim, valor aos seus clientes.

1. Experiência do ponto de vista dos participantes (3 dias)

Antes de iniciar o workshop de licenciamento, deverá experimentar a formação de
STRUCTOGRAM® enquanto formando, participando num workshop oficial facilitado por um
Trainer licenciado.

2. Licensed Training (3 dias)

O workshop de licenciamento propriamente dito realiza-se no seu país e só pode ser ministrado
pelo Master Trainer nacional. Consiste em assistir à formação na perspetiva de um formador. Os
participantes são "potenciais formadores de Structogram".

3. Master Class (1 dia)

Um dia opcional e adicional de coaching com o Master Trainer para discutir projetos específicos
do cliente também está incluído na taxa de licença. O agendamento deste dia é da exclusiva
responsabilidade do futuro Trainer Structogram.

Depois de completar as suas primeiras experiências de formação com o Structogram, tem a
oportunidade de participar novamente num workshop de licenciamento, gratuitamente.

STRUCTOGRAM® PORTUGAL é uma marca do grupo Xpand Pro, especializado nas áreas do
Coaching Executivo, Formação Comportamental e Mudança Organizacional


