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A nona edição do «Fórum Internacional de Ciência – The Best of 
Neuroscience 2017» decorreu a 16 de dezembro, em Düsseldorf,
na Alemanha. Centenas de participantes, das mais diversas origens, 
e alguns gurus da área fizeram do evento um verdadeiro sucesso.
Texto: António Manuel Venda Fotos: DR

O novo mundo
das neurociências
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CAIXA
Sérgio Almeida, diretor para Portugal da ANE Internatio-
nal
«O mundo do trabalho está em clara evolução.»

Sérgio Almeida, o ‘chief executive officer’ (CEO) do SEAL 
Group, é ao mesmo tempo diretor para Portugal da ANE 
International. Falámos com ele em Düsseldorf, à margem 
dos trabalhos do «Fórum Internacional de Ciência – The 
Best of Neuroscience 2017».

Que balanço faz do evento?
Este evento revelou uma vez mais o que de melhor se 
faz sobre as neurociências no mundo, sobretudo numa 
perspetiva prática e aplicável à sociedade em geral, às 
organizações e aos indivíduos. É o terceiro ano consecu-
tivo em que estou presente, e sempre levo comigo este 
ambiente incrível à volta da investigação e da ciência, 
a paixão pelo conhecimento e as mais recentes desco-
bertas sobre esse mundo extraordinário que é o cérebro 
humano. A nível pessoal é também uma altura de rever 
colegas e amigos de toda a Europa. Profissionalmente 
permite-me evoluir e crescer com os melhores. O balan-
ço não poderia ser mais positivo.
Como lhe parece a adequação do tema das neurociên-
cias ao mundo das empresas?
Numa altura em que as empresas lutam pela captação 
e pela retenção do talento, em que tanto se fala da in-
dustria 4.0, as neurociências e a sua aplicação prática no 
mundo das organizações não só me parece adequada 
como estou certo de que será o futuro. O desenvolvi-
mento humano baseado no conhecimento e na ciência 
é o ‘next level’. Hoje somos todos mais exigentes, temos 
acesso a imensa informação e a variadíssimas expe-
riências; os estudos mais recentes provam que para as 
empresas mais conscientes já não é suficiente desenvol-
ver programas que lhes digam «que é muito importante 
motivar as equipas», realizar a tradicional formação ou 
as habituais dinâmicas de ‘team building’. Tudo isto é im-
portante, mas sobretudo quando lhe juntamos os funda-
mentos científicos que todo o processo de mudança em 
cada um dos colaboradores fica muito mais reforçado, 
é aceite e implementado de outra forma, pela simples 
razão de ser mais do que uma narrativa, uma teoria ou 
uma opinião.   
As experiências e as partilhas a que assistiu motivam-lhe 
algum comentário, pensando na realidade das empre-
sas e no mundo do trabalho?
O mundo do trabalho está em clara evolução. Basta ana-
lisar, à luz da hierarquia das necessidades criada por 
Abraham Maslow, o seguinte: no tempo dos nossos pais 
trabalhávamos sobretudo para garantir a segurança, o 
básico; hoje os ‘millennials’ procuram a auto-realização, 
buscam sobretudo um propósito e a sua felicidade não 
só fora mas também dentro das empresas. Neste capí-
tulo, as neurociências explicam por exemplo a impor-
tância da Dopamina (chamada hormona da felicidade) 

O
O evento foi organizado no Hilton Hotel Düsseldorf pela 
ANE International – Academy of Neuroscience and Edu-
cation, que está baseada na Alemanha e tem grande ativi-
dade na Europa Central, mas dispõe também de represen-
tação em Portugal, Angola, Espanha, Itália, Reino Unido e 
países da América Latina). Reuniu cinco palestrantes tão 
diversificados quanto interessantes, tendo ainda incluído 
um programa social. Os palestrantes foram os seguintes:
- Johannes Warth – Natural do sul da Alemanha, estu-
dou arte dramática e fez teatro, tendo depois tido várias 
experiências como animador e humorista, o que o levou a 
alterar a sua perspetiva do mundo, fazendo-o interessar-
-se pelo desenvolvimento pessoal. Foi aqui que encon-
trou a sua verdadeira vocação, como orador e consultor 
de pessoas com vontade de morrer, sendo considerado 
«o mentor da sobrevivência».
- Silvia Kober – Psicóloga formada pela Universida-
de Karl-Franzens, em Graz (Áustria), trabalha em vários 
projetos de investigação na área da neurapsicologia, no 
Instituto da Universidade de Graz. As suas investigações 
incluem, entre outros temas, o desenvolvimento e a ava-
liação de novas ferramentas de reabilitação neurológica, 
como interfaces cérebro/ computador, sistemas de ‘neu-
rofeedback’ e técnicas de reabilitação inovadoras.
- Dirk W. Eiler – Especialista em inteligência emocional e 
ressonância mímica (a capacidade de decifrar emoções 
através da observação dos rostos das pessoas), desen-
volveu a formação da ressonância mímica em 2011. Con-
siderado um dos «leitores de rostos» mais capacitados, 
vê a sua experiência muito requisitada na televisão, na 
rádio e na comunicação social em geral. ‘Trainer’ e ‘coach’ 
independente, dirige a Academia Eilert para a Inteligência 
Emocional
- Ramón Fauria – Depois de uma sua carreira profissio-
nal como advogado de renome em Londres e Barcelona e 
mais tarde como diretor de vendas e ‘trainer’ internacio-
nal, decidiu reinventar-se e trabalhar numa paixão antiga: 
o talento humano e o seu extraordinário potencial. É um 
profissional inovador, como ‘showmanship’, notabilizan-
do-se em entretenimento informativo, comunicação de 
‘marketing’ estratégico e otimização de talentos. É ainda 
mentalista, ‘trainer’, ‘infotrainer’ e especialista em gestão 
do pensamento. Tornou-se famoso pelas suas palestras 
e pelo seu desempenho em empresas e outras organiza-
ções, bem como pelas suas apresentações na rádio e na 
televisão.
- Vince Ebert – Estudou física na Universidade Julius-
-Maximiliam, em Würzburg, na Alemanha. Começou por 
trabalhar como consultor corporativo e depois passou a 
dedicar-se à investigação de tendências e mercados em 
Frankfurt. Em 1998 iniciou uma carreira como humorista 
de cabaré. O seu objetivo é a mediação de contextos cien-
tíficos naturais e sociais com as leis humorísticas. Desde 
2016 que está em ‘tournée’ pela Alemanha, pela Áustria e 
pela Suíça com o seu programa «O futuro is the Future». 
O seu primeiro livro, «Pense por si! Senão há outros que o 
fazem por si!», esteve durante dois anos na lista de ‘best-
-sellers’, o mesmo acontecendo com os seguintes.
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As intervenções
Johannes Warth proferiu uma palestra intitulada «As oito 
sementes da atenção...». Utilizando o antigo lema «vais 
colher aquilo que semeares», apresentou ferramentas 
práticas para o sucesso, úteis no dia-a-dia, focando-se na 
atenção plena em termos de atitude, na direção a tomar, 
na alegria, na união equitativa e, acima de tudo, na aten-
ção à capacidade de dar e de partilhar. Defendeu que a 
semente está nas nossas próprias mãos e só poderá ger-
minar e dar fruto através de uma manutenção cuidada. E 
que a atenção protege da solidão, sobretudo a atenção a 
quem se estima de verdade.
Silvia Kober falou de ‘neurofeedback’ na formação e na 
terapia. Segundo explicou, «o ‘neurofeedback’ permite 
um controlo intencional da própria ativação cerebral 
por meio de ‘feedback’ em tempo real de certos sinais 
neuronais», sendo que «a aplicação do ‘neurofeedback’ 
abrange inúmeros campos, como o tratamento de distúr-
bios clínicos como TDAH (transtorno de défice de atenção 
e hiperatividade) ou depressão, através da melhoria das 
funções motoras e cognitivas em pacientes neurológicos, 
até ao aumento de desempenho na escola e em ativi-
dades desportivas». Falou por isso de algo que «parece 
uma cura multifuncional», debruçando-se depois sobre 
a questão de existirem ou não «evidências científicas 
sobre a eficácia do ‘neurofeedback’», nomeadamente so-
bre se funciona com qualquer pessoa ou não e sobre os 
mecanismos de eficácia subjacente.

Dirk W. Eilert mostrou como a mímica pode revelar mui-
to sobre as nossas emoções, com uma divertida visão do 
estado atual da investigação sobre o tema. Apresentou o 
mundo das microexpressões, utilizando a análise de ví-
deos de pessoas famosas da política, da economia e do 
desporto. Foi possível experienciar, através da visualiza-
ção de expressões faciais rápidas (de 40 a 500 por micros-
segundo), como é possível reconhecer, de forma precisa, 
as emoções de uma pessoa e a facilidade em distinguir 
um sorriso forçado de uma alegria verdadeira.
Ramón Fauria levou ao palco o neuromentalismo e a ma-
gia da mente, salientando que «desde sempre o nosso cé-
rebro foi considerado como o ‘órgão da alma’» e acrescen-
tando que só recentemente foi possível uma colaboração 
mais estreita com as áreas da psicologia e da psiquiatria na 
obtenção de respostas credíveis a diversas questões. Por 
exemplo… De que forma ocorre a formação do psíquico 
no nosso cérebro? Será através da interação genética com 
o meio ambiente? Como se formam a nossa personalida-
de, o no nosso ego e as nossas intenções de ação? Como 
aparecem as doenças psíquicas e quais são os efeitos da 
psicoterapia? Na sua opinião, «muitas destas descobertas 

O ‘neurofeedback’ permite um controlo 
intencional da própria ativação cerebral

por meio de ‘feedback’ em tempo real
de certos sinais neuronais.
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Sérgio Almeida, o ‘chief executive officer’ (CEO) do SEAL Group, é ao 
mesmo tempo diretor para Portugal da ANE International. Falámos com 
ele em Düsseldorf, à margem dos trabalhos do «Fórum Internacional de 
Ciência – The Best of Neuroscience 2017».

Que balanço faz do evento?
Este evento revelou uma vez mais o que de melhor se faz sobre as neu-
rociências no mundo, sobretudo numa perspetiva prática e aplicável à 
sociedade em geral, às organizações e aos indivíduos. É o terceiro ano 
consecutivo em que estou presente, e sempre levo comigo este ambien-
te incrível à volta da investigação e da ciência, a paixão pelo conheci-
mento e as mais recentes descobertas sobre esse mundo extraordinário 
que é o cérebro humano. A nível pessoal é também uma altura de rever 
colegas e amigos de toda a Europa. Profissionalmente permite-me evo-
luir e crescer com os melhores. O balanço não poderia ser mais positivo.
Como lhe parece a adequação do tema das neurociências ao mun-
do das empresas?
Numa altura em que as empresas lutam pela captação e pela retenção 
do talento, em que tanto se fala da indústria 4.0, as neurociências e a 
sua aplicação prática no mundo das organizações não só me parece 
adequada como estou certo de que será o futuro. O desenvolvimento 
humano baseado no conhecimento e na ciência é o ‘next level’. Hoje 
somos todos mais exigentes, temos acesso a imensa informação e a va-
riadíssimas experiências; os estudos mais recentes provam que para as 
empresas mais conscientes já não é suficiente desenvolver programas 
que lhes digam «que é muito importante motivar as equipas», realizar 
a tradicional formação ou as habituais dinâmicas de ‘team building’. 
Tudo isto é importante, mas é sobretudo quando lhe juntamos os fun-
damentos científicos que todo o processo de mudança em cada um dos 
colaboradores fica muito mais reforçado, é aceite e implementado de 
outra forma, pela simples razão de ser mais do que uma narrativa, uma 
teoria ou uma opinião.   
As experiências e as partilhas a que assistiu motivam-lhe algum 
comentário, pensando na realidade das empresas e no mundo do 
trabalho?
O mundo do trabalho está em clara evolução. Basta analisar, à luz da 
hierarquia das necessidades criada por Abraham Maslow, o seguinte: 
no tempo dos nossos pais trabalhávamos sobretudo para garantir a 
segurança, o básico; hoje os ‘millennials’ procuram a auto-realização, 
buscam sobretudo um propósito e a sua felicidade não só fora mas tam-
bém dentro das empresas. Neste capítulo, as neurociências explicam 
por exemplo a importância da Dopamina (chamada hormona da felici-
dade) na motivação das equipas. Entre outros exemplos, a investigação 
de Wolfram Schultz (neurocientista da Universidade de Cambridge) 
mostrou nas experiências com macacos que o pico de Dopamina liber-
tada no cérebro destes não ocorria quando recebiam a sua recompensa 
após um exercício bem executado (no caso uma banana), mas sim no 
período imediatamente antes de receberem a recompensa. Traduzi-
do para os seres humanos, isto significa que as emoções encadeadas 
por causa da expectativa da felicidade, de uma realização pessoal ou 
profissional, são sempre acompanhadas pelo aumento da produção da 
Dopamina. Numa empresa, esta é a grande responsabilidade dos líde-
res: fazer com que as equipas tenham a visão do todo, conheçam o seu 
propósito na organização e se foquem nas metas a atingir utilizando 
todos os seus recursos e conhecendo as suas limitações.

O que pensa fazer em Portugal com a colaboração que está a ter 
com a associação que promoveu o evento?
A Academia Alemã de Neurociências (AFNB) é representada interna-
cionalmente pela ANE International. Têm como grande objetivo levar 
de forma prática às organizações e aos profissionais os conhecimentos 
científicos e as mais recentes descobertas sobre o cérebro. Para isso têm 
um conselho científico liderado por alguns neurocientistas de renome 
mundial (por exemplo, Eric Kandel, Prémio Nobel, ou Gerhard Roth), e o 
apoio de prestigiadas instituições, como é o caso do Instituto Max Planck. 
O fundador, Torsten Seelbach, e a diretora geral, Nieves Perez, convida-
ram-me para ser o diretor da academia para Portugal, desafio que aceitei 
com entusiasmo. Estou certo de que terá o maior sucesso no nosso país. 
Para já, o grande objetivo é iniciarmos este trimestre a abertura à entrada 
de novos membros na academia, permitindo desta forma que profis-
sionais que se interessam pelo tema possam ter acesso ao maravilhoso 
mundo das neurociências e do conhecimento sobre o cérebro.   
O seu grupo empresarial em Portugal vê esta área das neurociên-
cias como muito importante?
O SEAL Group reúne para Portugal, Espanha e Angola uma série de so-
luções para as empresas e outras organizações. Os nossos programas 
têm por base o conhecimento e a ciência, e são apoiados numa equipa 
internacional que permite criar o melhor ‘puzzle’ de soluções para os 
nossos clientes, alunos e membros. Nesse sentido, as neurociências 
assentam como uma das áreas fundamentais para aquela que é a nos-
sa grande missão: potenciar o desenvolvimento humano e melhorar a 
performance organizacional.  
Houve um reposicionamento recente do grupo. Como foi levado a 
cabo e no que é que resultou?
A inspiração do SEAL Group vem do conceito da força de operações 
especiais americana «SEALs», que atuam com a certeza de uma inter-
venção rápida, objetiva e com garantia de resultados finais. «SEAL» é 
também o «selo» de qualidade que deixamos em tudo o que fazemos. 
O resultado foi uma única marca (SEAL Group), que tem como objetivo 
reunir as várias entidades que sendo reconhecidas em cada uma das 
áreas ‘core’ da sua oferta se juntaram num propósito comum. Debaixo 
do mesmo chapéu temos a primeira ‘business school’ do mundo (de 
França) presente no ‘top’ 10 do ‘ranking’ do «Financial Times», uma 
academia de neurociências e educação (da Alemanha), uma escola de 
‘coaching’ profissional e executivo (de Inglaterra), uma empresa espe-
cialista em talento e na metodologia «DISC» (dos Estados Unidos) e uma 
consultora (de Portugal). Cada uma destas entidades tem vida própria, 
equipas autónomas e soluções únicas, podendo em conjunto oferecer 
às empresas e a indivíduos programas integrados com grande amplitu-
de de metodologias.

Sérgio Almeida, diretor para Portugal da ANE International
«O mundo do trabalho está em clara evolução.»
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questionam a autoimagem humana tradicional como um 
ser mentalmente racional e com uma inteligência de livre 
arbítrio, que se consegue transpor para além dos limites 
materiais». Numa apresentação entusiasmante e de gran-
de interação com a audiência, ilustrou na prática todas 
estas questões, tocando os limites da magia.
Finalmente, Vince Ebert debruçou-se sobre o por quê 
de o mundo não ser previsível, sobre as formas de colo-
car isso a nosso favor. Atente-se nesta sua reflexão: «As 
coincidências, os acasos, por assim dizer, serão na sua 
essência apenas distúrbios insignificantes? Nada disso! 
Quanto mais não seja, depois da crise económica ficámos 
a entender que há um número de situações, dentro de 
sistemas complexos, que por si só não são conjeturáveis, 
nem sequer possíveis de ser manipuladas. Desde sem-
pre o acaso teve o seu papel importante: a porcelana foi 
inventada porque o senhor Johann Friedrich Böttger quis 
produzir ouro. Originalmente, a fita adesiva era para ser 
adesivo para feridas. E o Viagra foi descoberto porque 
os participantes masculinos numa investigação sobre 
um medicamento para o coração a partir de certa altura 
já não queriam interromper a toma, pois os seus efeitos 
eram do agrado de todos.»

Entre os participantes
A «human» falou em Düsseldorf com alguns participantes, 
de Portugal, Itália e Espanha.
Bruno Cardoso, técnico coordenador de recursos humanos 
da Fresenius Kabi, referiu ter «bastantes expectativas no 

tema ‘neurofeedback’ na formação», mas o que o cativou 
foi a palestra de Johannes Warth («As oito sementes da 
atenção...») e a sua aplicabilidade ao mundo empresarial, 
assim como o neuromentalismo Ramón Fauria. Assinalou 
ainda que se trata de «temas diferenciadores da atividade 
dos recursos humanos numa organização, ajudando a dar 
o salto de uma cultura de gestão de pessoas para o ‘enga-
gement’ e sobretudo para uma ‘employee experience’, re-
desenhando as organizações a longo prazo e colocando as 
pessoas no centro, verdadeiramente».

Por sua vez, Andrelina Alves, diretora de recursos huma-
nos da Gestamp, destacou a intervenção sobre as micro-
-expressões faciais e, uma vez mais, o neuromentalismo. A 
participação no evento serviu «para reforçar a convicção  
de que a neurociência poderá ser uma aliada no ‘engage-
ment’ dos colaboradores», acreditando que a mesma «terá 
um papel importante na análise do comportamento dos 
colaboradores e  no  repensar  de formas de motivar com 
o objetivo de aumentar o compromisso com a empresa».
O ‘coach’ italiano Luca Berni, ‘partner’ da The Coaching 
Pros, destacou também o ‘neurofeedback’, sobretudo pe-
las possíveis aplicações no futuro em termos terapêuticos 
e no reforço da aprendizagem. Interessou-se sobretudo 
pela forma como se procura perceber, pelo trabalho pro-
fundo dos cientistas, se estamos diante de uma nova tec-
nologia para o cérebro ou se se trata apenas de mais uma 
‘fake discovery’. Também integrando a equipa da The Coa-
ching Pros, a ‘coach’Giorgia Franceschini destacou o evento 
pelos «argumentos neurocientíficos apresentados, sempre 
privilegiando os aspetos práticos».
Finalmente, María Gilabert, uma psicóloga e ‘coach’ espa-
nhola, fundadora da Bevalue, valorizou o facto de «poder 
partilhar com pessoas de diferentes países a paixão pelo 
cérebro», destacando todas as apresentações, mas especial-
mente a de Silvia Cober sobre ‘neurofeedback’ para melho-
rar o rendimento, que «proporcionou informações e meto-
dologias interessantes para melhorar sessões de formação». 
Na sua opinião, «ter em conta o ‘neurofeedback’ pode ajudar 
a prevenir possíveis erros de diagnóstico e do acompanha-
mento da evolução de um tratamento, fazendo com que se 
possa suprir défices tecnológicos com a inteligência huma-
na». E finalizou: «Aprender sobre o funcionamento do cé-
rebro e novas técnicas para melhorar facultades que temos, 
como por exemplo a atenção, a memória, a capacidade cog-
nitiva, etc, tudo isso aporta muito valor à sociedade e pode 
ser muito útil para as terapias e as formações que realizamos. 
Estou a aplicar a realidade virtual com ‘neurofeedback’ em 
alguns processos de ‘coaching’ e de formação, para melho-
rar a atenção, gerir medos (por exemplo, o medo de falar 
em público), gerir o ‘stress’ e a ansiedade, etc. São métodos 
inovadores e muito úteis.» 

A psicóloga e ‘coach’ espanhola
María Gilabert valorizou o facto de «poder 
partilhar com pessoas de diferentes países

a paixão pelo cérebro».


