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O ADN PSICOSOMA

O conceito Psico & Soma, Lda iniciou o seu percurso no dia 20 

de setembro de 2004 (data em que foi constituída a empresa) e 

abriu as suas portas em 15 de maio de 2005 na cidade de Viseu 

visando, tal como afirmava o seu slogan, revolucionar o sector da 

saúde e educação, “A Saúde ganhou uma Nova Forma!”.

A idealização do conceito resulta da vontade de dois jovens 

estudantes da área de psicologia e psicomotricidade, hoje 

doutorandos e profissionais de qualidade nas suas áreas, que 

desenvolveram novas ferramentas e metodologias de intervenção 

nas áreas da Saúde e Educação.

Em resultado da amplitude deste desafio, o conceito 

PsicoSoma, foi idealizado de forma esférica, isto é, um conceito 

complementar, interdisciplinar e inovador, através de serviços 

como livraria técnica, editora técnica, formação profissional, 

empresas e ainda investigações e eventos científicos.

“…Aveiro, Coimbra, Lisboa, Viseu, 
Barranquilla e São Paulo…”

Todo o conceito PsicoSoma foi consolidado nestes últimos anos 

em torno das neurociências aplicadas, com a criação da spin off 

ICN Agency – Intelligence Consumer Neuroscience Agency, Lda, 

através da qual se desenvolvem investigações, criam-se novas 

ferramentas de intervenção e análise de mercado, sendo que os 

restantes serviços e produtos surgem como suporte teórico e 

formativo.

Apresentando como posicionamento “O Valor da Felicidade” a 

PsicoSoma visa que todos os envolvidos sejam felizes, tenham 

prazer em criar mais-valia junto do conceito PsicoSoma, 

usufruindo de serviços capazes de responder de forma objetiva e 

emocional às suas necessidades.

A PsicoSoma procura ser, não só o elo de ligação entre o cliente 

e o seu objetivo, mas também, o seu colaborador mais próximo 

ao longo de todo o processo, quer psicológico, de formação, de 

criação de empresa ou até na compra.

Todos os serviços e produtos PsicoSoma têm como base três 

conceitos: Qualidade, Inovação e Criatividade, sendo que para tal 

contribui a nossa larga networking.

A PsicoSoma é uma marca registada com o nº 435074 em 

território nacional, na Colômbia e Brasil, é uma entidade 

formadora certificada pela DGERT e tem a sua Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores à distância homologada pelo 

IEFP (segundo Novo Referencial 2012).
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OS 15 ANOS DE FELICIDADE PSICOSOMA

MISSÃO

“A PsicoSoma assume-se como uma plataforma de serviços e 

produtos que visam valorizar a Felicidade dos seus intervenientes 

pela via da criação e cocriação de valor e networking 

internacional.”

VISÃO

A PsicoSoma pretende até 2022 proporcionar o real valor da 

Felicidade aos seus intervenientes capacitando com rigor e 

inovação, criando oportunidades aos seus clientes e tratando a 

saúde com processos únicos assentes na neurociência aplicada, 

aumentando a inovação nas empresas, na aprendizagem e na 

clínica e elevando o seu conceito em vários países do mundo. 

VALORES PSICOSOMA

EMOÇÃO – a felicidade de todos os envolvidos no 

processo PsicoSoma é o nosso objetivo máximo.

QUALIDADE – nos serviços prestados, produtos 

comercializados e nos seus processos empresariais.

INOVAÇÃO – quer nos produtos e serviços 

comercializados, quer nas soluções empresariais 

definidas para os seus clientes.

CRIATIVIDADE – nos seus processos formativos, nas 

suas dinâmicas de grupo, coaching, team building ou 

ainda na criação de conceitos de negócio.

NEUROCIÊNCIA – todo o conceito assenta nas 

neurociências aplicadas na vertente empresarial, 

formativa, de eventos ou ainda editorial.

“Ao longo de 15 anos, o trabalho norteou-se sempre com base nas 

neurociências aplicadas, permitindo assim a edição de mais 60 obras 

PsicoSoma, a comercialização de mais de 10000 títulos técnicos, criação 

e idealização de mais de 20 conceitos de negócio, a formação profissional 

de mais de 3000 pessoas, e ainda cerca de 35 eventos científicos.

Hoje, e após 15 anos de existência, a PsicoSoma apresenta-se como 

uma empresa sólida e caracterizada pela qualidade e inovação, com uma 

evolução na sua filosofia e ilustrada no seu slogan identificativo: “O valor 

da Felicidade!“.

Com forte presença no território nacional, com unidades e agentes 

estratégicos em Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto e Viseu, e com 

cobertura nacional, pela via de parcerias, apresenta ainda desde 2011 

presença na América do Sul, na Colômbia, na cidade de Barranquilla e no 

Brasil, desde de 2015, em São Paulo e Campinas.

Aos 20 anos teremos novidades, mas afinal isso é o que nos motiva: 

O desafio de sermos felizes e tornar os outros mais felizes!”

FERNANDO RODRIGUES
CEO PsicoSoma
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A NOSSA DIFERENCIAÇÃO

NEUROCIÊNCIA

FORMAÇÃO EDITORA

EVENTOS

MICROLEARNING ESTAÇÕES DE
APRENDIZAGEM

MODELO
EXLUSÍVO

NEUROGINÁSIOS FPIF
TOPO

Acreditamos que a duração 

deve estar relacionada 

com a intensidade, assim, 

desenvolvemos sessões cíclicas 

com períodos de 25 minutos 

intensos e pausas.

Intervenção 

por sessões de 

aprendizagem

Dinâmicas de grupo;

Temas exclusívos;

Estudos de caso.

A personalização e proximidade 

na facilitação do acesso ao 

conhecimento é importante para 

um processo de aprendizagem 

eficaz.

Assim promovemos estações com 

uma temática exclusiva, numa 

lógica de 4 a 6 estações por 

sessões.



CATÁLOGO DE SERVIÇOS PSICOSOMA

CERTIFICAÇÕES PSICOSOMA

O QUE TRAZEM ESSAS 
CERTIFICAÇÕES?

Reconhecimento de qualidade no mercado;

Se a entidade formadora é certificada significa que 

os seus procedimentos e práticas estão de acordo 

com um referencial de qualidade específico para a 

formação. Além disso, a formação promovida só é 

considerada certificada, nos termos do Sistema Nacional 

de Qualificações, se for desenvolvida por entidade 

formadora certificada;

Dedução de despesas com formação profissional no IRS;

Os clientes de entidades formadoras certificadas podem 

deduzir no imposto sobre o rendimento singular (IRS) 

despesas relacionadas com formação profissional 

adquirida nas mesmas;

Obtenção de um certificado válido para efeitos de 

concursos públicos;

Através do reconhecimento de práticas pedagógicas 

adequadas no desenvolvimento de atividades formativas 

por parte das entidades formadoras;

Através de auditorias que permitem um 

acompanhamento regular da atividade das entidades 

formadoras

O sistema de certificação de entidades formadoras, a par de outros mecanismos, é um dos garantes da qualidade do Sistema Nacional 

de Qualificações em Portugal.

Plataforma de Gestão e 
Comunicação

Emissão de Certificados de 
Formação

Entidade Certificada
desde 2009

Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores
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ONDE ESTAMOS

VISEU

AVEIRO

PORTO

BRAGA

GUIMARÃES

COIMBRA

LEIRIA

LISBOA

VILA REAL
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SERVIÇO EDITORIAL

Ao longo destes 15 anos na atividade editorial a PsicoSoma 

conta com mais de 50 títulos editados, dos quais resultam 

mais de 100 autores intervenientes de todas as zonas e até 

mesmo internacionais, conferindo à editora PsicoSoma a 

notoriedade que tem hoje em dia.

Editora de livros técnicos, a psicosoma publica obras nas mais 

diversas áreas como Psicologia, Marketing, NeuroMarketing, 

Gerontologia, Educação e Educação Especial e Saúde, 

Sociedade e Ciências Sociais.

Todas a obras PsicoSoma visam aliar a componente teórica a 

uma componente de caracter prático, através da elaboração 

de atividades, exercícios, planos de intervenção, uma vez que 

os nossos leitores procuram cada vez mais “Como fazer...“.

Este conjunto de pontos fazem da Editora PsicoSoma 

um Editora de excelência e de referência para todos os 

estudantes e profissionais deste país.

CADA PROCESSO CONTA 
COM UM CONSULTOR 

EDITORIAL E UM 
DESIGNER GRÁFICO 

ENVOLVIDO
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ALGUMAS DAS OBRAS PSICOSOMA

LOJA ONLINE
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COMO PODEMOS ATUAR?

TIPOLOGIAS DA FORMAÇÃO

ON DEMAND

IN JOB

SEMINÁRIO

WORKSHOP

CONFERÊNCIA

TEAM BUILDING

AULA ABERTA

ELABORAÇÃO DE 
CANDIDATURAS

Os programas de formação on demand 

(à medida) PsicoSoma visam atualizar 

conhecimentos e competências, com o mínimo 

de preocupação burocrática e que respondam, 

acima de tudo, às reais necessidades e 

expectativas de todos. 

Desenhamos candidaturas para Associações, 

Cooperativas, IPSS, Empresas Privadas, 

podendo recorrer aos diversos programas 

de apoio ao financiamento existentes para a 

formação, no âmbito dos quadros comunitários 

de apoio.

FORMAÇÃO 
CO-FINANCIADA

MASTER 
NEUROMARKETING

EDUCAÇÃO
PSICOLOGIA
GESTÃO
MARKETING

PÓS GRADUAÇÃO
NEUROEDUCAÇÃO

FORMAÇÃO
FINANCIADA

FORMAÇÃO 
ESPECIALIZADA
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ALGUMAS FORMAÇÕES

EQUIPA FORMATIVA

12

+300 AÇÕES

MASTE
RS

FOCO NA 

NEUROCIÊN
CIA

AÇÕES 
COM BASE 

NO REFE
RENCIAL

ANQ

“ Privilegiamos o método ativo, numa lógica de exploração de casos e aplicação de técnicas como Role 
Playing, Brainstorming, interligando com recursos como legos, plasticina etc.”
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SERVIÇO DE EVENTOS

Realizamos vários tipos de eventos científicos 

e participamos em outros tantos de modo a 

apresentar, esclarecer e simular as práticas da 

Neurociência Aplicada ao Consumo.

Realizamos Conferências, Aulas Abertas, 

Webinars ou ainda Visitas ao NeuroLab da 

agência em Viseu.

Ajustamos ainda eventos personalizados 

às necessidades das empresas e dos seus 

colaboradores.

ALGUNS EVENTOS PSICOSOMA

AGE with Emotion,
Innovation & Skills 

Inscrições
Abertas 

www.psicosoma.pt

Organizador Sponsors

9
MAR .

VISEU

Fernando
Rodrigues

Vitor
Fragoso

Nuno
Mateiro

João
Cunha

Co-Criadores
Temas
Estações de 
aprendizagem4

Emoções
Comunicação

Atividades 
e Técnicas

Envelhecimento 4.0.

PROMOTED BY PSICOSOMA

+ 300 participantes

+ 100 oradores
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SERVIÇO DE ALUGUER DE SALAS

A PsicoSoma tem no seu espaço, sediado no coração de Viseu, inúmeras salas com capacidade para 

acolher formações, workshops, seminários, entre outras atividades.

Mais informações e fotos dos espaços em  WWW.PSICOSOMA.PT

SALA DE FORMAÇÃO 
PREMIUM

SALA DE FORMAÇÃO 
STANDARD SALA DE REUNIÕES CONSULTÓRIO

Dimensões 60 m2 30 m2 20 m2 25 m2

Capacidade ≈ 18 pessoas
/ ≈ 35 pessoas ≈ 20 pessoas ≈ 6 pessoas ≈ 6 pessoas

Sala de espera

WC

WI-FI Gratuito 

Sofá

TV 

Projetor

Whiteboard

Ar condicionado

Preços sob consulta
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QUEM 
ACREDITA 
EM NÓS
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ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES

FORMAÇÃO

LIVRARIA
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CONTACTOS PSICOSOMA

MORADA CONTACTOS
Rua Miguel Bombarda, N.º 36
3510 - 089, Viseu
Portugal

INFO@PSICOSOMA.PT
(+351) 232 431 060
WWW.PSICOSOMA.PT

FACEBOOK.COM/VISEU.PSICOSOMA/
/LINKEDIN.COM/IN/PSICOSOMA-VISEU-11408220/
/YOUTUBE.COM/USER/PSICOSOMAMASTER
/WWW.PSICOSOMA.PT/BLOG
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