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RESULTADOS OBTIDOS  
 

Em Espanha realizamos mais de 50 programas de Mindfulness de 24 horas, e 100 versões mais curtas, 
atingindo um combinado de mais de 5.000 pessoas nos últimos 9 anos. 

 
 
Nos Programas de Liderança, Mindfulness traduz-se em vantagens nas seguintes áreas: 
 

• Clareza mental, derivada de uma atenção mais imparcial, melhor tomada de decisão;  
• Melhor capacidade de se conectar com os outros, melhorando a confiança e a empatia; 
• Melhoria da produtividade resultante do maior foco e concentração; 
• Mais criatividade como resultado de uma abordagem menos ameaçadora face os problemas. 

 
Nos programas de prevenção de riscos profissionais, descobrimos que o treino em Mindfulness reduz 
significativamente o stress ou o sofrimento psíquico em 47% e os sintomas médicos associados ao stress 
(MSCL). Os participantes exibem também uma maior consciência e importância da sua saúde e a sua 
capacidade de a influenciar positivamente (Martin et al., 2007, 2010 e 2013). 
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