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Missão & Valores
Formamos pessoas,
treinamos equipas
e melhoramos
resultados.

Formar, desenvolver e preparar pessoas e
equipas para que consigam transformar os
seus objetivos em resultados.

Proximidade
Estamos sempre disponíveis e por perto:
temos parceiros, não clientes.

- Pedro Silva, Fundador & Diretor Geral Método
Qualidade
Primamos pela competência, rigor e pelo
que os nossos parceiros merecem: o melhor.

Conf iança
A ssumimos os maiores desaf ios e
levamos a bom porto os nossos compromissos.
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Formação & Desenvolvimento
Cada vez mais a Formação Profissional assume um papel diferenciador
naquilo que os colaboradores valorizam numa entidade empregadora: a
oportunidade de crescer profissionalmente, de continuarem a aprender, a
treinar ou atualizar competências para um mercado de trabalho cada vez
mais exigente.

Os melhores desportistas do mundo
treinam mais do que jogam.
Os empresários também
devem treinar...
Não o fazem e precisam
de o fazer.
- Sean Fitzpatrick, ex-capitão da seleção
de Rugby da Nova Zelândia, empresário
e especialista em Liderança

Na área do Desenvolvimento Pessoal isto é ainda mais importante, uma
vez que segundo o World Economic Forum, a maioria das competências
necessárias no mercado de trabalho nos próximos anos são soft skills como
as que abordamos.

Por tudo isto, criamos um conceito de formação que
certamente lhe poderá ser útil, chamado Formação 5*
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Team Building & Outdoor
Se quer ir rápido,

Em todas as áreas da nossa sociedade, a capacidade de nos
relacionarmos e trabalharmos com os outros faz toda a diferença,
pela positiva ou pela negativa. Ter os melhores especialistas ou os
técnicos mais qualificados não é suficiente se não tivermos uma equipa.

vá sozinho.

O que muita gente não sabe é que as melhores equipas se constroem,
não nascem feitas. É por isso que o team building é tão importante: aproxima
as pessoas, reforça os laços, transmite uma ideia e aproxima-os do objetivo
coletivo.

vá acompanhado.

Melhores equipas têm melhores resultados, por isso temos múltiplos
formatos de team building, para equipas naturais ou transversais com
durações e objetivos diferentes, dos mais lúdicos aos mais corporativos,
passando pelos mais formais ou informais.

Se quer ir longe,
- Provérbio Africano
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Team Buildings Online
Novos tempos exigem novas soluções, por isso temos uma oferta
inovadora de dinamização de equipas.

Não vivemos numa

era de mudança...
vivemos numa

Se tens uma equipa em teletrabalho e está mesmo a precisar…
Conta connosco!
Dinâmicas

mudança de era.
- Chris Anderson
Curador das TEDTalks
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Palestras & Workshops
Oradores que falam do
que a vida lhes ensinou
nunca deixam de ser
escutados.
- Dale Carnegie
Escritor Americano

É sempre importante partilhar resultados, fazer um balanço, alinhar
estratégias, apresentar os novos objetivos ou reforçar a motivação de todos
para os desafios que aí vêm. Marca-se um Kick-off, um Encontro de Quadros
ou uma Reunião Anual… mas faltam ideias novas.
Se o seu evento tem uma mensagem para passar, temos a palestra ideal
para integrar na sua reunião, temas inovadores e oradores que são uma
lufada de ar fresco.
Mais: se o que precisa é de passar à ação, podemos tornar a sessão num
workshop mais prático, orientado para desafios do dia-a-dia e de onde saem
com ferramentas simples e úteis, adaptadas à vossa realidade e linguagem.

Alguns dos temas que podemos adaptar ao seu evento:
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Fazer a Diferença

Liderança que dá Resultados

Alto Rendimento Corporativo
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Consultoria & Coaching
Desenvolve o negócio
à volta das pessoas;
depois, sê o melhor.
- Richard Branson, empresário britânico
e fundador do grupo Virgin

A melhoria contínua do desempenho requer muitas vezes um olhar externo
que permita contributos interessantes e focados nos resultados de uma
pessoa, equipa ou empresa.

Muitas vezes um negócio tem tudo para dar certo mas parece que dá tudo
errado. Ou há um problema para resolver mas ainda não se descobriu como.
Ou simplesmente, é preciso perceber o que pode ser melhorado e antecipar.

É isto mesmo que fazemos: ajudamos a diagnosticar problemas, a identificar
oportunidades e propomos soluções de implementação, possíveis de tornar
os objetivos iniciais em resultados concretos.

Temos especialistas em projetos de:
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A nossa equipa

É com uma equipa competente e dedicada que fazemos a diferença.
Por isso é que só temos connosco os melhores: porque trabalhamos com
os melhores.

Pedro Silva - Fundador e Director Geral

Mestre em Psicologia e Professor Convidado da Escola Superior de
Desporto de Rio Maior, tendo colaborado nos últimos 9 anos com mais de
100 empresas no treino de competências e desenvolvimento pessoal. Tem
mais de 5000 horas de formação para quadros executivos e empresas de
referência a nível nacional e internacional.

Fábio Melo - Sócio e Director de Operações

Formado em Desporto e em Recursos Humanos. É o nosso especialista
em planeamento e preparação de todos as variáveis logísticas. Formador
certificado pelo IEFP é responsável pelos momentos de formação interna
e preparação da nossa Equipa de Monitores, que coordena e supervisiona
diretamente no terreno.

Formadores

Experientes na partilha de conhecimento
e desenvolvimento de competências, com
metodologias práticas e ef icazes.

Monitores
Um conjunto de prof issionais de diferentes
áreas que apoiam na dinamização dos
programas desenvolvidos.
Consultores
Especialistas de referência, com um olhar
atento e pertinente sobre as áreas
que otimizam o desempenho corporativo.
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“Contar com o apoio da Método no
desenvolvimento da ação de formação
para embaixadores da Associação Salvador
foi sem dúvida importantíssimo e um prazer.
Conferiram-lhe uma dose diferenciadora de
dinamismo e diversão, sempre combinada
com um profissionalismo e empenho
notáveis!”

& outdoor
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“A forma como a Método transforma
os conteúdos em vivências práticas
e marcantes é notável. As suas ações
de formação ficam retidas na memória
e transformam efetivamente o
dia-a-dia das equipas.”
Joana Bernardo - HR Manager

Ester Rosa - Coordenação da Área de Projetos

“Uma equipa fantástica que
concilia na perfeição
profissionalismo, rigor,
boa-disposição e aprendizagem!”
“A Método entra na história da CPLAS no
marco dos seus 10 anos! Serviço dedicado
e totalmente personalizado à medida da
nossa necessidade. Equipa jovem,
dinâmica e com vasta experiência
na organização de eventos teambuilding.”
Paula Sousa - QAS Manager

Sofia Rocha - Product Manager

“É sempre agradável trabalhar com
a Método: envolvem-nos no processo
criativo, fazem-nos refletir sobre os
objetivos que queremos atingir e, claro,
guiam-nos até ao final, orientando-nos
sempre para a meta que definimos e
no final sabemos sempre que a
parceria foi eficaz!
Rosa Novo - Diretora de Recursos Humanos
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“A experiência de trabalhar com a Método,
não poderia ter sido melhor: existe uma
grande adaptação dos serviços às
necessidades dos clientes, realizam um
acompanhamento contínuo, permitindo
assim o sucesso dos serviços prestados.”
Maria Mota Santos - Direção de Marketing

“Somos uma empresa melhor,
no desempenho e na interação,
desde que o nosso caminho se
cruzou com o da Método.
Somos melhores profissionais e
melhor colegas. Perspicácia, eficiência,
objetividade, criatividade, animação,
audácia, inovação e competência são algumas
das características que se evidenciam.
Uma referência no sector com quem temos
o privilégio de trabalhar.”
Alexandre Teixeira Mendes - Diretor Geral
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“O carácter prático e dinâmico que caracteriza
as iniciativas dinamizadas por esta equipa,
estimula o envolvimento, interesse e atenção
dos participantes e seguramente, o seu
desenvolvimento de soft skills.”
Carolina Ferreira - Cidade das Profissões

“A Método ajudou-nos na nossa maior
missão: o desenvolvimento das nossas
pessoas!”
Daniel Florêncio - HR Manager

consultoria & coaching

“Trabalhar com a Método na organização do
nosso evento mais importante do ano foi um
descanso. Foram incansáveis a ajudar a criar
o conceito, adaptando-se sempre às nossas
necessidades, bem como de uma
responsabilidade sem reparos na gestão
de todas as atividades do dia.”
Diana Ramalho e Sara Dias - PCG e HR
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Estamos em contacto

+ 351 936 033 362
contacto@metodo.pt
www.metodo.pt

