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Que Programa é este?
Pensar e Agir Fora da Caixa 
é um programa de 
desenvolvimento pessoal 
ajustado às necessidades de 
uma sociedade 
tecnologicamente 
desenvolvida, como a nossa, 
com especial orientação 
para os RESULTADOS do 
cliente ou formando.



Contexto Real

A necessidade de criar algo 
que acompanhasse esta 

evolução e munisse as 
pessoas com as 

competências necessárias 
para que, não só se 
defendessem neste 

mercado, como até tirassem 
o máximo de partido dele 

recuperando toda a 
qualidade de vida a quem 
tem direito mas que, por 
vicissitudes económicas, 

sociais, e políticas, lhes foi 
retirada, foi mais do que 

suficiente para desenvolver 
este programa.



Consciente de que é 
necessário muito mais do 
que uma "injecção" de 
motivação, intercalada de 
constatações moralistas e 
cheias de valor, criei uma 
imersão em 
desenvolvimento pessoal 
com uma componente 
prática focada nos objetivos 
do formando, e orientada 
para resultados integrada 
num contexto digital, 
ambiente onde parte da 
formação se desenvolve.



O meu nome é Manuel Manero sou um "Algarvio de gema", e 
autor do programa que dá título ao meu último livro 

"Pensar e Agir Fora da Caixa".
Apaixonado pela vida, e por todas as temáticas 

comportamentais, às quais dedico especial atenção, estudo 
estes "assuntos" à cerca de 20 anos, e é na família que 

encontro o meu "porto de abrigo seguro".

Um pouco sobre mim …



As centenas de horas 
investidas em formações como 

PNL, Life & Business Coach, 
Liderança de equipas, Gestão 

do Tempo, Marketing Digital e 
Social Media, Comunicação, 

Empreendedorismo, 
congressos de vendas, e os 

mais de 700 livros sobre esta 
temática que compõem a 
minha humilde biblioteca, 

justificam o meu propósito de 
vida - Levar pessoas comuns a 

terem Resultados 
Extraordinários nas suas vidas.



Estrutura do Programa



WorkShop

Gratuito e com a duração de 2 
horas, o objectivo deste 
Workshop é dar a conhecer o 
programa em todos os seus níveis 
e, juntamente com várias 
dinâmicas de grupo, 
despertarmos a consciência dos 
participantes para a necessidade 
de se formarem, fornecendo as 
ferramentas básicas para que 
comecem a experienciar alguns 
bons Resultados nas suas vidas.



Academia

Academia de Internet Marketing, Marketing Digital, & 
Desenvolvimento Pessoal é um sistema integrado de 

formação em internet marketing e marketing digital que, 
tendo como base a identificação e criação de uma marca 
própria, inclui todo o desenvolvimento de competências 

inerentes à Boa comunicação online..



Resultados

É um programa de Coaching
personalizado e ajustado ás 

necessidades de cada pessoa. 
com a duração de 3 meses, 

o grande foco deste curso está em 
identificar e trabalhar a marca

de cada um. Garantir que o 
formando seja totalmente 
autónomo na aplicação de 

todas as competências que 
adquiriu durante a formação, e 

comprovar, com toda a 
metodologia transmitida, os 

Resultados desejados.



| Missão |

| Visão |

| Valores |



| Missão |
Pensar e Agir Fora a Caixa é um 

programa de 
desenvolvimento pessoal que 
tem como objectivo principal 

a transformação e a 
preparação da pessoa para 
um nível de competências 

ajustado a uma vida com 
mais sentido, significado e, 

acima de tudo, plena de 
realizações.

Neste contexto, a minha missão 
é muito simples e objectiva:

Fazer com que pessoas comuns 
tenham resultados 

extraordinários nas suas 
vidas, através deste 

programa.



| Visão |Acredito que temos um valor 
incalculável que, não só nos 

pode beneficiar, como pode e 
vai beneficiar todos aqueles 

que no nosso caminho se 
cruzem. 

Convicto de que viver é muito 
mais do que simplesmente 

existir, quero com este 
programa revolucionar e 

provocar comportamentos, 
torná-los competentes e 

conscientes de que podemos 
ser e fazer aquilo que 

quisermos com as nossas 
vidas de forma a que se 

tornem memoráveis.



Através da Formação, e 
enquadrado num contexto 

Socioeconómico 
tecnologicamente 

desenvolvido, com a internet 
e as novas tecnologias a 

ditarem as regras do jogo, no 
que diz respeito à forma 

como comunicamos e 
"espalhamos" a nossa 

mensagem pelo mundo, esta 
formação vem munir o 

formando, não só com as 
competências necessárias a 

estas boas práticas, como 
com todas as ferramentas 
que, nos dias que correm, 

temos ao nosso dispor.

| Valores |



Conclusão



Todos nós sabemos da importância 
que um veiculo tem quando 

queremos ter mais sucesso na 
nossa vida. Os tempos evoluem, 

e se não acompanharmos essa 
evolução, juntando a tudo o que 

já sabemos, o actual 
enquadramento 

socioeconómico que estamos a 
viver, ficaremos sempre aquém 

dos resultados desejados.

Consciente de que é necessário muito mais do que um simples fim de 
semana para introduzir novos hábitos na tua vida, o programa ganha 
intensidade com este poderoso sistema de formação orientado para 

Grandes Resultados.



Detalhes das 
Formações

WorkShop
http://workshop.manuelmanero.pt

 Academia
http://academia.manuelmanero.pt

 Resultados
http://resultados.manuelmanero.pt

 Blog
http://blog.manuelmanero.pt

http://workshop.manuelmanero.pt/
http://academia.manuelmanero.pt/
http://resultados.manuelmanero.pt/
http://blog.manuelmanero.pt/



