


LIFE Training – Apresentação

A Life Training é constituída por formadores multidisciplinares,

com grande experiência académica e profissional e que

complementam a sua formação com conhecimentos nas

emergentes e cada vez mais importantes áreas

comportamentais.

Somos especialistas na criação de estratégias de expansão de

resultados, através de impacto sobre sistemas de crenças de

indivíduos e organizações.

Como o fazemos?



LIFE Training – Apresentação

Desde que iniciamos a actividade há cerca de 2 anos e já

trabalhamos com as maiores empresas nacionais. Sonae, Optimus,

Ikea, Abreu, Citeve, Anje, Nasamotor, são apenas algumas das

instituições com quem colaboramos.

Nos nossos eventos ao publico, em 2009, contactamos

directamente com mais de 12.000 pessoas aumentando os seus

resultados em relacionamentos, comunicação, vendas, definição e

concretização de objectivos, liderança, motivação, etc.

Professores, assistentes sociais, Directores, CEO’s, profissionais

liberais, estudantes, desempregados e comerciais saem das nossas

palestras e cursos com uma profunda sensação de bem-estar,

força, energia renovada e uma inspiração reforçada para ser mais e

melhor, na vida pessoal e profissional.

A nossa Missão

Inspirar Decisões Apaixonadas

Os nossos Valores

Paixão; Contribuição; Escolha; Sucesso; Diversão



Road Show – O Conceito

Este é um projecto da LIFE Training, em que as palestras são

gratuitas, pois a contribuição é um valor importante para nós e

acreditamos que a melhor forma de contribuirmos é através do

nosso tempo e conhecimento.

Ao influenciarmos e desenvolvermos aqueles que dentro em

breve estarão ao leme das famílias e empresas portuguesas é

nossa intenção ajudá-los a fazerem as melhores escolhas e

inspirarem outros a decidirem apaixonadamente.



Road Show – O Conceito

O quê? | Palestra

A palestra tem por base conteúdos e metodologias próprias e

adaptadas, criadas com base em aprofundados conhecimentos de

coaching, programação neuro-linguística, neuroestratégia, etc.

Na base do nosso conhecimento está o principio de que a solução

para os desafios que nos assolam diariamente se encontra no nosso

intelecto e vontade. Pretendemos levar esta premissa e os seus

fundamentos a todos.

Duração | 90 minutos

Temas | Roda da Vida e Objectivos SPIDER

Nº de participantes | Mínimo 50



Road Show – Eventos Anteriores

• Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

• Faculdade de Economia do Porto

• Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

• IPAM

• ISVOUGA

• Universidade Aveiro

• Universidade Fernando Pessoa



Formadores – Equipa

Lígia Ramos

Licenciada em Filosofia. Experiência profissional de 8 anos como gestora de recursos humanos. 

Certificada em PNL

Mário Caetano

É um formador inspirador. Faz formações abertas ao público e formações empresariais, falando 

apaixonadamente sobre motivação, liderança, e vendas, trazendo clareza para pessoas e 

organizações. LIFE coach, neuroestratega, practitioner PNL.

Núria Mendoza

Coach certificada. Practitioner em Hipnoterapia e PNL. Frequência académica da Licenciatura de 

Psicologia. Palestrante motivacional e formadora transformacional, autora de vários artigos na área 

do Coaching e PNL.
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Paulo Espírito Santo

Formação em Engenharia. Experiência internacional em Gestão de Marketing, Comercial e PT Sales,  

Certifificado em Coaching e PNL

Pedro Vieira

É um dos mais talentosos formadores da actualidade. Sólida formação académica, grande experiência  

empresarial, e treino com os maiores mestres da PNL.  Desde 2008, já treinou mais de 10.000 pessoas 

em temáticas como comunicação, liderança e vendas.

Ricardo Peixe

Primeiro trabalho em vendas há 15 anos. Colaboração com mais de 10 empresas em 5 mercados 

diferentes. Abraçou o coaching e a formação como forma de vida. Alargou os seus horizontes entre a 

PNL, a Neuroestratégia, e o Coaching.



Formadores – A Equipa

O Programa do evento incluiu actividades várias:

• Feira do Livro

• Passatempo Douro Azul (oferta de 10 viagens no 

Douro)

• Distribuição de brindes por parte dos parceiros

• Apresentação do Club LIFE

• Apresentação NeuroVendas

• Apresentação Coaching

Road Show – Alguns Testemunhos (eventos anteriores)

“Há momentos na vida, questões que nos colocam, desafios que encontramos, que nos 

deixam nas mãos apenas um grande ponto de interrogação. Para nos ajudar a responder-lhe, 

existem os Workshops da LIFETRAINING que nos ajudam a focar o que importa e transformar 

esse ponto de interrogação nas reticências e no ponto de exclamação de algo muito bom que 

está mais próximo do que imaginamos... Felicidade! “

– Inês  Vaz (Faculdade  de  Economia do Porto)
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“Considero que este RoadShow permitiu uma reflexão sobre a forma como encaramos os 

nossos objectivos, quais são realmente os nossos objectivos e, ao mesmo tempo, 

proporcionou a obtenção de capacidades para a definição de estratégias capazes de nos 

permitir atingir esses objectivos.” 

– Carla Familiar (Gab.  Comunicação, ISVOUGA)
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“Acho ser de extrema importância o facto de nos fazerem aprofundar, conhecer e até 

quantificar (valorizando) todos os contextos da nossa vida, para podermos assim ter uma 

perspectiva mais clara do que é ou não importante considerar para estabelecer as nossas 

prioridades. Apercebemo-nos que tomamos determinadas decisões sem saber o que nos leva 

a seguir ou desistir, motiva-nos a pensamentos e actos vitoriosos e induz-nos a sermos 

indiferentes a tudo o que nos tentar derrotar. “

– Olga Cardoso  (Gab. Recursos Humanos, Univ. Fernando Pessoa)

http://www.ufp.pt/


Road Show – Um Evento LIFE Training

Obrigado por nos ajudar a concretizar a nossa Missão!

Site: www.lifetraining.com.pt

E.mail: info@lifetraining.com.pt

Blog: www.lifetrainingnews.blogspot.com


