
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPERTAR. MOTIVAR. CONTRIBUIR. 
 
Quer voltar a apaixonar-se pela vida? Quer despertar o poder que 
tem dentro de si e atingir os seus sonhos? 
 
Trata a Vida por TU (TVTU) é um workshop de iniciação ao extraordinário 
mundo do DESENVOLVIMENTO PESSOAL. 
 
A maioria das pessoas acredita que as suas vidas são consequência do 
acaso e da sorte e isso gera insegurança, desresponsabilização perante o 
que nos rodeia, desacreditação e falta de acção em relação aos objectivos 
de vida. 
 
O Trata a Vida por TU é uma tomada de consciência individual e, 
consequentemente, colectiva. Melhora drasticamente a autoconfiança, 
paixão pela vida e capacidade de acção. 
 
Criar um MUNDO MELHOR é da responsabilidade do que cada um de nós 
pode, deve, quer e precisa fazer. 
 
Junte-se a nós e ajude-nos a MUDAR O MUNDO! 

PRÓXIMA DATA: 

4, 5 e 6 de Junho  

LOCAL: 

Lisboa, Hotel Tiara 

INSCREVA-SE EM: 
www.danielsanogueira.com/inscricoes 



 

 

 

 

 

 

 

INOVAR. LIDERAR. TRIUNFAR.  
 

E se existisse um fim-de-semana capaz de revolucionar a sua vida 
profissional e lançá-lo para o sucesso? 

 
Trata a Profissão por TU (TVTUPRO) é o fim-de-semana sobre negócios e 
abundância financeira capaz de criar mais impacto de Portugal. Venha 

descobrir como vencer este período de maior desafio económico-
financeiro, encarando-o de frente, com entusiasmo, ideias e soluções 

proactivas. 
 

Dirigido a quem quer levar o seu negócio ou a sua carreira aos próximos 
patamares de excelência, TVTUPRO é o novo fim-de-semana intensivo da 
WeCreate dedicado a si que é empresário (ou quer vir a ser), trabalha por 

conta de outrem e quer mudar os seus resultados ou a si que procura 
uma nova carreira profissional. 

TVTUPRO é um curso repleto das melhores estratégias do mundo dos 
negócios, marketing, vendas, liderança e desenhado para quer dominar a 

psicologia focada em resultados. 
 

Faça dos seus objectivos profissionais uma realidade imediata. 
 

Não é sobre tempo. É sobre escolhas. 

PRÓXIMA DATA: 

26 e 27 de Junho 

LOCAL: 

Lisboa 

INSCREVA-SE EM: 
www.danielsanogueira.com/inscricoes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMAR. SONHAR. RELAXAR. 
 
Está pronto para a experiência mais intensa e transformadora 
de desenvolvimento pessoal em Portugal? 
 
Os Catalisadores são O curso de Desenvolvimento Pessoal em Portugal, 
onde irá descobrir o seu propósito de vida, redescobrir a sua verdadeira 
essência e aumentar a sua autoconfiança para níveis que nem 
imaginava possíveis. 
 
Os Catalisadores são uma experiência que todos devem ter pelo menos 
uma vez na vida para descobrir o potencial que existe dentro cada um de 
nós. 
 
Daniel Sá Nogueira criou o próximo passo a dar depois do TVTU. Uma 
experiência única que junta os conhecimentos mais relevantes, as 
ferramentas mais práticas e as atitudes mais poderosas criadas pelo 
Daniel. Tudo para que seja capaz de entrar em ACÇÃO e alcançar os 
seus objectivos. 
 
Esperamos por si para 5 dias inesquecíveis! 

PRÓXIMA DATA: 

15 a 20 de Junho  

LOCAL: 

Alentejo 

INSCREVA-SE EM: 
www.danielsanogueira.com/inscricoes 



 

 

 

 

 

 

 

UNIR. DIVERTIR. CELEBRAR. 
 

Vamos criar história juntos? 
 

Dia 10 de Outubro de 2010 (10.10.10), para 10 mil Portugueses, em nome de 10 
milhões de Portugueses com bilhetes a partir de 10 euros: TRATA VIDA POR 

TU GAL! Daniel Sá Nogueira e a WeCreate trazem até si o maior 
ESPECTÁCULO de desenvolvimento pessoal da história! Pela 1ª vez, um 

Português assume o desafio de encher o Pavilhão Atlântico e fazer história 
na vida de milhares de pessoas… TEM que ser um deles e trazer 10 

Portugueses consigo! 
 

Daniel é conhecido pela sua energia explosiva, criatividade fora do vulgar e é 
reconhecido pela imprensa como o Guru de Desenvolvimento Pessoal em 

Portugal. Durante 3 horas o Daniel irá surpreender com momentos de 
palestra, teatro, cinema, dança, luzes, pirotecnia, música e MUITO mais. 
Tudo com uma mensagem profunda e sentida… Trata a Vida POR TU GAL! 

 
TRATA A VIDA POR TU GAL irá promover a autoconfiança, optimismo e 

espírito de união entre os Portugueses, Portugal e entre os restantes seres 
humanos pelo mundo. 

 

Garanta já o seu lugar e faça história connosco! 

DATA: 

10 de Outubro de 2010 

LOCAL: 

Pavilhão Atlântico 

INSCREVA-SE EM: 
www.danielsanogueira.com/inscricoes 



Líder Nacional em Desenvolvimento Pessoal forma mais pessoas em Portugal por ano do que qualquer outro formador, português ou internacional. Daniel 
reúne grupos de algumas centenas a milhares pessoas de cada vez e é considerado por vários meios de comunicação social como O guru de Desenvolvimento 
Pessoal em Portugal e na Europa. 
 
Não há outro Europeu que realize maiores workshops de Desenvolvimento Pessoal do que o Daniel Sá Nogueira. 
 
Há mais de uma década que o Daniel tem ajudado milhares de pessoas por toda a Europa e transformar pequenas, médias e grandes empresas e ONG’s. 
Reúne no seu portfolio corporate gigantes como a IKEA, LEVI’S, Remax, Imperio Bonanca, Mcdonalds, Holmes Place, Nestlé, BP, Worten, empresas do Grupo 
Sonae entre muitas outras. 
 
Daniel Sá Nogueira tem dedicado os últimos 15 anos da sua vida a viver a sua maior paixão: catalisar pessoas e empresas a transformar todo o seu potencial 
em resultados. Orador em dezenas de países da Europa (Alemanha, Finlândia, Itália, Suécia, Inglaterra e muitos outros) e convidado para várias universidades 
europeias. Daniel tem feito vibrar auditórios com centenas de estudantes, professores, empresários e público em geral, sempre com um objectivo em 
comum: alcançarem o próximo nível de excelência! 
 
Guru, Astronauta, Criativo, Catalisador ou mesmo Transformador são algumas das palavras que o definem. 
 
“Há que vê-lo para entendê-lo” in Diário de Noticias 

 

 

 

 

 

 



3 FORMAS SIMPLES DE SE INSCREVER: 

Caso esteja menos do que 100% satisfeito, devolveremos 
o seu investimento sem qualquer hesitação. 

ATITUDE É TUDO! INSCREVA-SE 

1. www.danielsanogueira.com/inscrições 

2. 939 864 123 / 965 086 241 / 910 504 531 

3. inscricoes@danielsanogueira.com 

 

 

 

 

 

 

IREMOS SUPERAR AS SUAS MAIORES EXPECTATIVAS. 

Nota: Os preços dos eventos funcionam como as reservas nas 
companhias aéreas: quanto mais cedo faz a sua reserva, mais 

poupa! 



www.danielsanogueira.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos, Cursos, Bibliografia, Agenda, Vídeos, Testemunhos e muito mais. 

TUDO O QUE PRECISA DE SABER ESTÁ NESTE SITE! 


