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STRUCTOGRAM® - APRESENTAÇÃO

DESTINATÁRIOS

STRUCTOGRAM® - O LADO HUMANO DOS NEGÓCIOS

PORQUÊ ESTEWORKSHOP?

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 cada indivíduo a
conhecer a sua bioestrutura, designadamente, as
oportunidades, limites e riscos dos aspetos pré-
determinados da sua personalidade para que se torne,
progressivamente, mais autêntico e seja mais eficaz nas suas
relações interpessoais.

• Empresários, empreendedores e líderes de todos os níveis
de hierarquia;

• Equipas que necessitem trabalhar juntas, para reforçar a
coesão e a cooperação entre os seus elementos.

• Profissionais que pretendam melhorar o impacto das suas
apresentações de produtos ou serviços.

• Porque STRUCTOGRAM® Training System 1, lhe dá a
oportunidade de desenvolver a sua competência social – a
maior vantagem competitiva dos dias de hoje.

• Porque tomará consciência dos pontos fortes, riscos e limites
geneticamente determinados e imutáveis da sua
personalidade e aprenderá a agir de forma mais autêntica
nas suas relações interpessoais, com mais eficácia e menor
dispêndio de emergia;

• Porque receberá o livro “Chave para o
autoconhecimento”* onde realizará o seu assessment
STRUCTOGRAM® e o seu DISCO STRUCTOGRAM®

04 de Março de 2023, das
10:00h às 17:00h

225€ (duzento e vinte e cinco
euros) por participante

* Livro “Chave para o
autoconhecimento”
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