
VER COM 

NOVOS OLHOS



a mesma dor, a de perda, a

frustração de querer agir sem

saber como, nem por onde

começar. 

Porque somos inundados com

notícias que sufocam as nossas

emoções.

Porque esta pandemia trouxe

uma mudança de paradigma

sem precedentes para

colaboradores, líderes e

organizações.

Porque sentimos ENQUADRAMENTO



sabemos que se juntarmos

somos uma comunidade sem

impossíveis, capazes de criar a

resiliência colectiva.

 

Somos capazes de imaginar de

um novo lugar, um novo sistema

económico, social, ambiental,

uma sociedade que cria o seu

próprio futuro.

Porque apesar de tudo



A esperança e a imaginação são

os músculos que quando

activados colectivamente

moldam o mundo que

queremos ver. 

É tempo de arriscar e
ver com novos olhos
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onde a escuta e a reconexão regeneram as nossas

fontes, aumentam a nossa consciência para co-

imaginarmos e vermos novas possibilidades.

SÃO CONVERSAS A DOIS



BENEFÍCIOS

Conectar com o poder de transformar
o desespero e o deslumbre em acção

colaborativa inspiradora

Proporcionar uma visão sistémica  que
empodera  a nossa resposta às condições

actuais do mundo

O FORMATO ONE-TO-ONE
PROPORCIONA UM ESPAÇO PARA



BENEFÍCIOS
Descobrir e experienciar a nossa conexão

uns com os outros e com o Planeta e
activar o nosso real poder

Uma jornada que ajuda a experienciar
em primeira mão que somos maiores,

mais fortes, mais criativos e
profundamente  mais interconectados

do que sabemos.



FORMATO

 

As conversas serão realizadas através da

plataforma Zoom. Seguiremos o modelo da espiral

do Trabalho que Reconecta de Joanna Macy. 

 

Além de percorrermos a espiral, realizaremos

práticas de meditação curta, visualização, diálogo

autêntico  e  journalling.

 

 

um espaço seguro de escuta profunda,
presença, conexão com o que emerge:
curiosidade, emoções e inspiração.



GRAT IDÃO
Primeiro reconhecemos que estar grato pela

vida e os recursos que temos à nossa

disposição é essencial para a nossa resiliência

e sobrevivência no mundo. 

Estimula a nossa empatia e confiança.

HONRAR  A  DOR
Depois descobrimos como experiências de dor

e sofrimento podem abrir para uma nova

energia de motivação e determinação. Desta

forma construímos a nossa capacidade de

agir.

NOVOS  OLHOS
Aqui ganhamos perspectiva e saímos da rotina

que limita as nossas possibilidades. Este é um

passo em que a nossa criatividade é

convidada a expressar-se de um lugar de

conexão.

AVANÇAR
No últomo passo juntamos as nossas energias

e recursos para a acção. Podemos realizar uma

pequena acção ou podemos criar projectos

com significado e com profundo impacto no

planeta.

E S P I R A L  D O  T R A B A L H O  Q U E  R E C O N E C T A
 



M .  SANTOS

Empreendedora social

É simples mas tem por

detrás muita complexidade.

Muito bom!

P .  S IMÕES

Líder de equipas 

Adorei. 

Quero fazer os próximos

passos deste processo

maravilhoso.

A .  S I LVA

Empresário

Conectar com o trauma

destes tempos de

pandemia, deu-me uma luz

para apreciar as pequenas

coisas.

TESTEMUNHOS



VIRGÍLIO VARELA

PROPÓSITO
 

Facil itador  de  Transformações  e

Criador  de  Experiências  de

Aprendizagem

 VIRGILIOVARELA.COM

Inspirar  acções  com  signif icado  

para  que  pessoas   e  organizações  sejam  a
melhor  versão  de  si  mesmas  

e  regenerem  o  planeta  
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" Quando os sistemas colapsam as pessoas erguem-se”
Otto Scharmer


