Como atuamos e com que credenciais
- Analisamos a realidade do Cliente de forma integrada e
sistémica, definindo Estado Atual e Estado Desejado
- Personalizamos as soluções para cada Cliente
- Modelamos as melhores práticas e técnicas
- Tomamos riscos na inovação de soluções
- Temos experiência em consultoria, coaching (individual e
de equipas), formação personalizada/ Treino de
competências e gestão de recursos humanos, em empresas
nacionais e multinacionais
- Estamos certificados internacionalmente nas áreas do
Coaching, da Programação Neurolinguística (PNL) - Fellow
Trainer Member IANLP, em DiSC®, em Panorama Social,
em Time Line Therapy®, entre outras.
LIFE COACHING
O Life Coaching foi-me sugerido numa altura da minha vida
em que fui desafiada ao ponto de deixar para trás tudo aquilo
que dava por adquirido (família, amigos, casa, emprego,
conforto …) e a aventurar-me numa mudança de país, idioma
e área de trabalho para acompanhar o meu marido.
Ao deparar-me com a possibilidade desta grande mudança e
da perda da minha zona de conforto encontrava-me
extremamente confusa e pouco confiante.

Principais Clientes:
Deloitte, Passio Consulting, Microsoft, Grupo Fidelidade,
Sonae MC, Grupo GPS, Grupo Multipessoal, LNEC,
Bizdirect, Sarreliber, Farfetch, Logic Information Systems,
SAP Nearshore, Monteiro e Ribas – Revestimentos, Grupo
Proef, FESTO – Automação, Confeitaria Monte Branco,
Gelataria La Copa, Confeitaria Nova Real, entre outros

Com o objetivo de contribuir para o bem estar de
cada um e para que cada pessoa seja autora e
realizadora do filme da sua própria vida, a
Ownrising realiza um conjunto de atividades e
eventos, com os quais procura promover
percursos de autoconsciência e de alargamento de
possibilidades de ação no nosso dia-a-dia.
Semeando hoje, regando e replantando, a nossa
vida pode ser uma constante colheita.
Conheça quais os frutos que quer ver crescer e
plante as sementes que mais gostar.
A seu tempo os frutos poderão ser colhidos...

Rapidamente fiquei rendida à eficácia das técnicas usadas
pela coach Maria Mendes, uma abordagem dinâmica e
simples num ambiente calmo e descontraído.
Durante o meu percurso aprendi a priorizar os meus
objetivos e compreendi que quase todos os meus receios já
tinham sido ultrapassados no passado e a valorizar as
minhas conquistas. Acima de tudo, a Maria ajudou-me a
visualizar o meu futuro e a entender que só depende de mim,
do que eu sou, das minhas ações e não dos outros, nem do
contexto onde vivo.
No final do meu processo, o Life coaching permitiu-me
fortalecer a minha mente, fui capaz de cumprir os objetivos
a que me propus e a preparar-me para novos desafios.
Passado mais de um ano, posso dizer que a mudança tornoume uma pessoa diferente, mais determinada, e o coaching
foi fundamental para entender que facilmente tornamo-nos na
pessoa que decidirmos ser.
Inês Morais – Fisioterapeuta
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A nossa motivação
Promover o desenvolvimento do
potencial humano e organizacional,
contribuindo para melhores níveis de
motivação, realização e
desempenho.

As nossas áreas de atuação
Nas Empresas
Human Development & Talent Management
Human Development
- Training - Treinar, experienciar e consolidar competências;
Coaching individual e de equipas; Leadership
Development&Alignment; Definição e Alinhamento Valores Organizacionais; Auto e hetero conhecimento com
DiSC; Promoção de bem-estar (empresas saudáveis)

WORKSHOP DiSC - THE WISDOM OF KNOWING YOURSELF
“Conhecer bem as pessoas com que trabalhamos é essencial
para criar relações sólidas e de compromisso.
Num Mundo onde se vive à velocidade da Luz e onde muitas
vezes não paramos para simplesmente falar com o nosso
semelhante resolvi fazer uma paragem de um dia para que a
Equipa simplesmente se conhecesse melhor. Objetivo simples:
Dar e Receber.
Para dinamizar parte do dia pedi à Maria que preparasse uma
sessão especifica baseada no DiSC que todos nós
preenchemos previamente.
Durante a sessão vivenciamos momentos únicos de
autoconhecimento e de nos conhecermos enquanto equipa.
Enquanto líder desta equipa tirei informação única sobre cada
um de nós que, seguramente, me ajudarão a tomar melhores
decisões no futuro.”
Pedro Tavares - Líder do Centro de Excelência de Engenharia
de Telecomunicações da Deloitte

Talent Management
- Modelo de competências e responsabilidades
profissionais; Gestão e avaliação do desempenho; Gestão
de carreiras e de potencial humano

No Desporto
Coaching Desportivo
- Coaching mental (atletas)
- Coaching de coach (treinador)
- Team Coaching
- Palestras motivacionais
- Workshops e Formação em Treino Mental no Desporto

Com Particulares
Coaching & Desenvolvimento Pessoal
- Coaching (individual e em grupo)
- Workshops de sensibilização
- Formação Desenvolvimento Pessoal
- Certificações reconhecidas internacionalmente em PNL:
Practitioner, Master e Trainer

“Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar
resultados diferentes”
Albert Einstein

OS VALORES FESTO / SER RESILIENTE
“Num processo de transformação organizacional e de
sustentação de crescimento, são necessárias atividades que
estimulem o sentido de pertença à organização e respetiva
equipa.
Nas atividades que promovemos, com a organização e
coordenação da Ownrising, conseguimos focar aspetos
fundamentais como os valores da Organização, a capacidade
de superação e o sentido de grupo.
A simplicidade e objetividade com que estes conceitos foram
vivenciados, no decorrer dos eventos, elevou o nível de
interpretação e sensibilização de todos os colaboradores e,
sobretudo, facilitou todas as atividades internas posteriores,
relacionadas.“
Pedro Fonseca - Country Manager (PT) e Market Management
ESPT FESTOl

WORKSHOP TREINO MENTAL NO DESPORTO
"Formação de excelência! Muito útil para refletirmos o modo
que a nossa mente pode ser uma ferramenta poderosa,
quando devidamente explorada. Recomendo, sem dúvida!"
Jorge Dias - Scout/Treinador

EXECUTIVE COACHING
“Ter a oportunidade de ir dentro de nós para questionar onde
queremos evoluir e melhorar é um caminho difícil e por vezes
inacessível no dia a dia, ou através da nossa capacidade
individual. Não estamos preparados para este tipo de
introspecção, nem somos educados para tal. Pelo menos, eu
não fui!
A ajuda de alguém que nos guie neste tipo de viagem é uma
oportunidade única e maravilhosa.
Por um lado pelo momento em si, por aquilo que alcançamos
nestas sessões, mas também porque aprendemos para a vida,
que levantar este tipo de questões é essencial no nosso
desenvolvimento profissional e pessoal(que teimosamente
separamos...)!
A Maria teve comigo estes 2 grandes sucessos. Ajudou-me a
melhorar e ensinou-me a olhar para dentro e procurar estes
desenvolvimentos no meu futuro.
Muito obrigado!”
Ricardo Carneiro - Diretor | Direção Comercial / Operacional Grupo Multipessoal

