
3
P A S S O S

P A R A
V A L O R I Z A R

A  S U A
I M A G E M

SUSANA
D Â M A S O

 

WWW.SUSANADAMASO.COM



 

 

 Os 3 passos para valorizar a sua Imagem * Susana Dâmaso 

www.susanadamaso.com                                                                                                                      1 
 

 

 

“Os 3 passos para Valorizar a sua Imagem” 

Susana Dâmaso 

Setembro 2019 

 

 
® Be Beauty by Su 2016, Todos os Direitos Reservados 

 

 

 

 



 

 

 Os 3 passos para valorizar a sua Imagem * Susana Dâmaso 

www.susanadamaso.com                                                                                                                      2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este ebook é dedicado a todas as pessoas que acreditam que a vida por ser leve, mais bonita,  
cheia de energia e que valorizam a imagem como um complemento da nossa alma. 
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Inúmeras vezes queremos ter todas as respostas, saber quais as 

opções são as mais corretas, não nos sentimos bem no corpo que 

temos, fugimos do espelho, não confiamos na nossa intuição e não nos 

sentimos bem connosco, a nossa energia baixa…. é um ciclo vicioso…e 

aumenta à medida que estamos desconfortáveis com o nosso aspeto… 

 

Se isto ressoa em si, então este ebook é mesmo para si! 

  

Todos nós ansiamos pelo bem-estar, pelo reconhecimento da 

sociedade, pelo sucesso, pela felicidade.  

Viver a vida com amor, entusiasmo, energia e contribuir para um mundo 

melhor. 

 

Decerto já se sentiu desconfortável, julgou que não estaria à altura da 

situação, sentiu-se observada/o ou por vezes colocado de parte por um 

grupo. 

A imagem que passamos é a nossa primeira forma de comunicação com 

os outros. 

Pretendemos ser respeitados, que confiem em nós, que nos valorizem. 

A sociedade de hoje em dia é bastante visual. É importante sentirmos 

que estamos em equilíbrio ao nível interior e exterior. Que o exterior 

ressoa com o interior! 

 

Costumo dizer que nada acontece por acaso.  

Se está a ler este ebook é porque faz sentido e a sua relação com o 

seu corpo vai mudar! 
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Será Coincidência? 

 

Coincidência é um conceito desenvolvido por Carl Gustav Jung para 

definir acontecimentos que se relacionam não por relação causal e sim 

por relação de significado, e que se referem a eventos com alguma 

semelhança e que possuem um significado simbólico.  

 

A razão porque escrevi este e-book é para lhe dar a conhecer que não 

está sozinha/o neste processo. Seja ou não por coincidência que lê este 

e-book, pretendo revelar-lhe um modelo para a transformação das suas 

crenças e elevação do seu poder pessoal. 

 

Através de sistema muito simples, criado para quem deseja atingir o 

equilíbrio interior e exterior, terá as ferramentas para criar a harmonia 

consigo e com os outros, de modo a obter o reconhecimento, a 

valorização, o respeito e a felicidade! 

 

Com a construção de uma imagem visual e com a valorização do seu 

interior, pretendo contribuir para a consciência da sua beleza interior e 

exterior. 

Este e-book contém alguns exercícios para refletir sobre si, a sua forma 

de se ver, as suas crenças e os seus objetivos. 

 

 

Elegância não significa chamar a atenção,  

mas conseguir ficar na memória de quem nos conhece. 
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A minha história 

 

Partilho a minha história, despindo-me de preconceitos e para que me 

conheça melhor… 

Considero-me uma pessoa lutadora, focada, objetiva e criativa. 

 

A confiança e a valorização eram características procuradas no meio 

exterior como fator de aceitação. 

A opinião externa tinha sempre mais importância do que eu sentia ou do 

que era a minha visão. Os outros…tinham sempre razão e a opinião 

deles era crucial para o meu bem-estar. 

 

As compras eram momentos em que me sentia realizada, feliz e bonita. 

Mas era uma felicidade momentânea, passageira…  

 

De paixão passou a vício, para colmatar o vazio que sentia, a solidão. 

Cheguei a ter centenas de pares de sapatos… 

 

Até que houve um clique, um momento em que tudo mudou…. 
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Decidi arriscar e sair da zona de conforto e fazer algo por mim. Fui 

tirar formações na Escola de Moda de Lisboa para aprofundar temas de 

roupa, silhuetas, cores…. 

Acredito que as coisas têm uma razão para acontecerem e estou muito 

feliz por ter tomado a atitude correta no momento certo. 

 

O meu roupeiro estava atafulhado de roupas… amachucadas, sem 

vida… estava rodeada de centenas de peças de roupa com as quais 

não me identificava ou não sabia coordenar.  

Senti-me completamente perdida sem saber por onde começar! 

Toda aquela roupa me bloqueava e sufocava… 

 

Comecei por fazer o processo em mim… 

Um processo de mudança e autoconhecimento através da 

construção da imagem. 
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Decidi fazer a Gestão e Organização do Guarda Roupa… necessitava 

de espaço físico e mental para que a minha vida fizesse sentido e 

passasse a acreditar que valia a pena confiar em mim (aliás, passei a 

fazer todos os anos a organização de guarda-roupa, nas mudanças de 

estação). 

 

Com o conhecimento sobre o meu estilo, o meu corpo e os pontos fortes 

a valorizar, a triagem e a organização das peças de roupa, calçado e 

acessórios foi ganhando ritmo…. 

O processo foi-se desenrolando, com criação de looks originais, 

criativos, com os quais eu me sentia confortável e antes jamais 

arriscaria vestir. 

Após umas horas, o meu quarto estava irreconhecível. 

Arrumei as peças no roupeiro, coloquei outras peças para doar a uma 

Instituição de Solidariedade. Tive que praticar o desapego, mas depois 

senti uma leveza, uma limpeza…ganhei espaço físico e clareza mental. 

 

Sentia-me radiante. Ganhei a sensação de ter um guarda roupa novo e 

senti que, afinal gostava do meu corpo. 

Sabia o que me favorecia, conhecia o meu biótipo, o meu tipo de corpo 

e as cores que mais me beneficiavam. 

Olhava para a minha imagem e adorava a transformação!  

Sabia o que vestir e acima de tudo sentia-me valorizada e 

confiante! 

 

Mágico… 
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Valorizar-me e ser valorizada…comecei a construir o meu sucesso a 

nível profissional e pessoal. 

 

Sim, era esta a transformação que necessitava na minha vida! 

 

Parecia que tinha ido às compras. Era um roupeiro novo! 

Estava tão feliz comigo! 

Adorava criar looks. Todos os dias crio os meus conjuntos diários e 

adoro a criatividade, a conjugação das peças e acessórios que fazem da 

imagem, uma marca pessoal confiante. 

Senti-me tão bem, tão confiante. 

As pessoas olhavam e notavam, estava com uma aura de felicidade ☺ 

 

O nosso exterior apenas revela o nosso interior. Se estivermos em 

equilíbrio e acreditarmos em nós é muito mais fácil agarrarmo-nos à 

vida. 

Semana após semana sentia-me cada vez melhor. Era uma pessoa 

nova! Comecei também a maquilhar-me no meu dia-a-dia, detalhes que 

fazem toda a diferença na forma de nos sentirmos bonitas e confiantes. 

 

As pessoas reparavam na mudança. Diziam: “Estás tão radiante, estás 

tão bonita!” 

 

Comecei a interessar-me cada vez por temas de imagem, beleza, poder 

pessoal, confiança, empoderamento. Acredito que temos de nos sentir 

bem connosco próprias/os para que isso se reflita no nosso aspeto 

exterior.  
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A construção da imagem ajuda-nos a construir este processo. 

A comunicação visual é uma das formas mais importantes de comunicar 

com os outros. 

A nossa imagem é a primeira forma de comunicação que utilizamos para 

transmitir informações de quem somos. 

A nossa beleza é o nosso verdadeiro EU, e esse pode ser construído à 

medida que aumentamos o autoconhecimento. 

 

Tornei-me Especialista em Marca Pessoal,    

Mestre em Gestão de Marketing e quero apoiá-la/o no processo de 

transformação e autoconhecimento, a descobrir o melhor de si para que 

seja feliz, obtenha sucesso e realização! 

E aqui estou, disponível para apoiar a sua construção da imagem, de 

modo a ganhar mais confiança, a valorizar-se e a ser reconhecida/o pelo 

seu valor na sociedade atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta querer (e crer, acreditar). Querer é poder! 
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Consciência

ExteriorInterior

Comece hoje a sua valorização 

 

O sistema de 3 passos para a valorização pessoal surgiu quando me 

apercebi que existiam várias pessoas que sentiam o mesmo que eu…a 

necessidade de construir uma nova autoimagem, muitas vezes 

associada ao reinício de uma nova fase de vida ou porque passaram a 

olhar para si e a querer agarrar o seu poder pessoal, de modo a se 

sentirem mais confiantes no seu dia-a-dia, no meio profissional e 

pessoal. 

 

Com este sistema de 3 passos, apoio pessoas a tomarem consciência, a 

atribuírem um significado à sua nova fase de vida, a alcançarem a 

estabilidade, apoiada pela transformação a nível externo, com a 

construção de uma imagem através da análise do tipo de corpo, da cor 

que mais as favorece, da definição de um estilo próprio, a composição 

de um guarda roupa com as peças essenciais, cujos resultados são a 

transformação interna, o bem-estar, a confiança e a valorização pessoal. 

 

 

 

 

 

 

Os três passos do processo estão ligados entre si e à medida que vai 

sendo desenvolvido cada um dos fatores, vai sendo incrementado o 

sistema. O resultado é a obtenção de uma maior valorização pessoal e 

confiança a nível global, aumentando o nível de satisfação, bem-estar e 

felicidade.  
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1. A tomada de consciência 

 

A tomada de consciência é um dos passos mais importantes para a 

valorização pessoal. 

 

Quantas vezes se prometeu a si mesmo passar a meditar, começar a 

praticar exercício, ter mais tempo para as coisas que realmente gosta de 

fazer vestir as peças que realmente gosta, não comprar por impulso? 

Todos nós chegamos a um ponto nas nossas vidas em que a mudança 

é necessária. Mas por vezes, mesmo sendo óbvio que fazer uma 

mudança seria benéfico para nós, às vezes parece extremamente difícil 

dar qualquer passo nesse sentido. E porquê?  

 

Alguma vez se questionou sobre isso?  

 

Porque nos preocupamos demais, porque é difícil sair da zona de 

conforto, onde estamos habituados, à nossa rotina. 

 

E como saber se estamos a tomar a decisão certa? A questão é que 

nem sempre sabemos tudo. Ou não podemos saber TUDO. E outra vez 

a dúvida e a preocupação… "então e como é que eu tomo uma decisão 

sem todas as informações necessárias?" Como abandonar o medo do 

passado e seguir em frente? 
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É sempre necessário tomar uma atitude 

Muitas vezes sentimos necessidade de saber todas as informações, as 

cenas dos próximos episódios, antes de tomarmos decisões 

importantes. 

Claro que precisamos de ponderar, refletir, mas precisamos de agir. 

A vida é feita também de riscos calculados que se têm de correr, de uma 

série de suposições, erros e revisões. Procure apenas tomar a melhor 

decisão, no momento, e continue em frente, pois isso sim, é algo que 

está ao seu alcance agora! 

 

 
É necessária coragem para confiar em si próprio 

Temos de nos libertar das crenças que nos limitam, precisamos de 

acreditar em nós. 

O futuro, desconhecido e inseguro, pode limitar-nos. Mas a aventura de 

vida é tão bela e tão rica. 

Acredite em si mesmo! 

Lembre-se de quantas vezes conseguiu lidar com situações inesperadas 

e da forma como tudo acabou por correr bem. 
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Há sempre uma nova oportunidade à nossa espera 

Quando estiver com dúvidas quanto a uma grande decisão, e der por si 

a pensar demais sobre isso, tente pensar que terá uma oportunidade à 

sua espera. 

As decisões que tomar hoje podem muito bem abrir novas janelas de 

oportunidades e ainda melhores do que alguma vez poderia ter 

imaginado. 

 

 

O processo é tão importante quanto os resultados 

Estamos tão envolvidos nos resultados que acabamos por nos esquecer 

de observar e aprender com o processo.  

A nossa grande preocupação é conseguir atingir “aquele” objetivo, pelo 

que o nosso foco fica apenas centralizado nisso e quando não 

conseguimos o resultado que esperamos, acabamos por ficar muito 

frustrados e profundamente tristes. 

Pare e pense por um segundo que logo perceberá que só porque até 

agora ainda não conseguiu o resultado esperado não significa que tenha 

falhado, pois o processo provavelmente está a ser instrutivo e 

construtivo para si.  

Para além disso, tal permite-lhe questionar e a repensar nas suas 

escolhas, e deste modo escolher novos objetivos no meio disso, se tal 

se justificar. Aprenda então a valorizar o processo tanto quanto os 

resultados e isso abrirá a sua mente para novos caminhos e assim 

facilitará a tomada de decisões importantes, para além de 

graduadamente lhe permitir ir melhorando capacidades ou adquirir 

muitas provavelmente que ainda não tem, mas que são fundamentais 

para “lá chegar”.   
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Comece com algo que esteja ao seu alcance 

Sabe, é pouco provável conseguir escalar o Evereste, sem que tenha 

qualquer preparação física. Talvez aquela oportunidade para o emprego 

dos seus sonhos possa apavorar um pouco neste momento. 

Então e o que fazer sobre isso? Por exemplo, poderá conversar com 

alguém que já está na posição/situação que deseja e ver o que eles 

acham que os torna bem-sucedidos. Tal poderá ser feito, por exemplo, 

para melhorar as suas habilidades de modo a que isso o aproxime do 

seu objetivo.  

 

Mas lembre-se: não precisa, nem tem de mudar o mundo inteiro. 

Apenas precisa iniciar e manter pequenas mudanças no seu próprio 

mundo.  

Ah, e pelo caminho, não se esquecer de ir desfrutando a viagem. 
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Tire uns minutos para pensar em si, refletir um pouco … 

Toda a ação deve ser pensada, sentida e planeada. 

 

Descreva o seu dia perfeito, o que faria, com quem estaria, 

o que observava e como se sentiria ao longo do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, que já criou o seu dia perfeito, diga-me o que modificava na 

sua vida atual. 

Refira 3 pontos que considere relevantes para si e como isso iria alterar 

o seu modo de estar, de viver e a sua relação com os outros, quer a 

nível pessoal ou profissional. 

• _____________________________________________________  

• _____________________________________________________  

• _____________________________________________________ 
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2. A Transformação Exterior 

 

Após atribuirmos significado à nossa existência, na tomada de 

consciência, nas decisões tomadas no sentido de atingirmos a 

felicidade, precisamos de afirmar a nossa existência. 

A transformação exterior é o ponto de aceitação de quem somos, de nos 

valorizarmos e de sermos valorizados, através da nossa imagem. 

 

A nossa imagem é a primeira forma de comunicação que utilizamos 

para transmitir a quem temos à nossa frente, informações de quem 

somos. 

 

Não é necessário falar para comunicar: qualquer interação entre seres 

humanos cria, por si só, comunicação. 

Existimos através da visão que o outro tem de nós.  

 

Alguma vez teve uma primeira impressão de alguém, que apesar de não 

ser a mais correta, criou uma imagem dessa pessoa sempre que é 

referido o nome dela? 

De acordo com estudos efetuados, formamos uma primeira impressão 

de alguém baseado em 55% no aspeto visual, 8% na forma de 

comunicação, e apenas 7% no conteúdo. 

 

O vestuário é a interface que transcende e nos ajuda a superar os 

confins fechados do nosso EU, transpondo-o para o mundo exterior e 

garantindo-nos, se bem utilizado, a harmonia dos medos e das 

desconfianças que criam uma constante tensão entre o interior e o 

exterior. 
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É a nossa imagem exterior que comunica com o outro, influenciando-o, 

mas é a mesma que ao mesmo tempo nos protege. 

Na realidade, ao avaliar a forma como alguém se apresenta, estamos a 

interpretar os sinais mais visíveis da sua postura em relação a uma 

situação particular, seja ela uma entrevista de emprego, uma reunião ou 

uma ocasião festiva. 

Ao conhecermos os nossos pontos fortes, valorizando-os, com as peças 

exteriores que vestimos, a nossa confiança aumenta e somos mais 

valorizados. 

 

Com o conhecimento do seu tipo de corpo, do seu tipo de rosto, das 

suas cores, do estilo pessoal, das tarefas da organização do dia-a-dia, 

serão dadas indicações dos pontos a favorecer, o que vestir nas varias 

ocasiões para que seja construída a sua nova autoimagem. 
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A gestão e organização do guarda-roupa é um dos passos 

importantes no processo.  

Construir um bom guarda roupa, equilibrado é o ponto chave da nossa 

imagem global. 

 

O roupeiro deve ser um espaço onde nos apetece ir. Deve tê-lo 

arrumado, com peças que realmente usa e se sente confortável. 

Com a definição das peças corretas serão criados looks acessíveis, 

práticos, confortáveis para o seu dia a dia. 

Sentirá que tem um roupeiro novo, sem ir às compras. 

Será fácil saber o que vestir, ganhará tempo, disponibilidade, economia 

e confiança. 

Quanto mais se sabe, de menos se precisa. 

O Estilo é uma questão de descobrir quem somos e quem queremos ser 

no mundo. Criará o seu próprio estilo. Será diferente e único. Sentirá 

confiança, afirmação, que a sua presença e atitude são importantes e 

relevantes no seu meio, na sociedade. 

 

 

Para alguém ser insubstituível, tem sempre de ser diferente 

Coco Chanel 
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Responda às seguintes questões 

 

• Quanto tempo perde em média a definir o que vai vestir? 

 

• Considera que não tem o suficiente para vestir, mesmo tenho o 

armário cheio? 

 

 

• Depois de se vestir, quando sai de casa, sente-se insegura/o e 

não esta à vontade com as roupas que está a usar?  

 

• Quando tem uma ocasião especial sente necessidade de comprar 

algo novo? 
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3- A transformação interior  

 

A transformação interior é o culminar de um processo rico e poderoso de 

acreditar em si, de autoconhecimento, de confiança, de propósito, 

deixando os acontecimentos da vida fluírem naturalmente, mas tomando 

atitudes de empoderamento pessoal. 

Pretendemos ser valorizados por quem somos e reconhecidos pelo que 

fazemos. 

Somos seres únicos e magníficos, embora alguns de nós ainda não 

tenham tomado consciência desse facto.  

 

Decerto já observou alguém e disse para si: “Que bom aspeto!” e que 

esse comentário vem de uma análise global, do conjunto dos aspetos 

exteriores e interiores. Observa-se equilíbrio, sintonia…nas ações, nas 

palavras, na vibração e na imagem! 

Todos ansiamos por esse bem-estar.  

O bem-estar é o conjunto de uma serie de fatores, um equilíbrio nas 

várias áreas das nossas vidas. E o facto de nos sentirmos confortáveis 

com a nossa segunda pele (o vestuário) vai relevando a nossa confiança 

no dia-a-dia, nas várias situações, na nossa atitude e postura. 

É necessário assumir o nosso poder pessoal! É urgente… 

 

Comece hoje a aplicar os seguintes princípios à sua vida: 

• O que damos recebemos de volta; 

• O que acreditarmos será a nossa verdade; 

• Sinta-se merecedor/a; 

• Aceite-se; 

• Liberte o passado e perdoe; 
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• Ame-se; 

• Basta querer e estar disponível para que se inicie a mudança; 

 

A boa energia que cria atrai acontecimentos positivos. As pessoas 

quererão estar consigo e sei que conseguirá atingir os seus objetivos. 

Sentirá harmonia no seu interior, não perderá mais tempo e energia a 

preocupar-se com coisas que já não lhe dizem nada. A sua energia e 

tempo serão direcionados para a sua felicidade, para o que realmente 

a/o satisfaz. 

Irá acreditar no seu poder e na sua valorização pessoal. O seu interior 

transforma-se. 

Somos seres perfeitos, com as nossas imperfeições. O mágico é aceitar 

isso…as nossas pernas, as curvas, a barriga… 

 

A transformação tem que começar em si. 

 

 

Aprenda a cultivar o amor próprio com este exercício: 

 

Observe-se no espelho. Sem críticas… 

Expresse o amor que tem por si, pelo corpo que lhe permite viver, 

trabalhar…aceite cada (im)perfeição que observa e que não gosta em si! 

Olhe-se nos olhos e diga “Eu aceito-me! Eu amo-me!”  

Faça este exercício durante 7 dias seguidos. 

Olhe-se ao espelho e diga: “Adoro o meu corpo, as minhas roupas, o 

meu estilo pessoal!” 

Pode parecer estranho de início, mas verá que terá resultados a curto 

prazo.  
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Indique 5 pontos fortes e positivos em si 

o ________________________________________________ 

o ________________________________________________ 

o ________________________________________________ 

o ________________________________________________ 

o ________________________________________________ 

 

 

 

Como as pessoas o vêm ou o definem? 

Se tiver dificuldade neste ponto, pergunte a 2 ou 3 pessoas do seu 

círculo de pessoas (amigos, colegas de trabalho) como o definem numa 

breve frase 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

O que gostaria que dissessem sobre si? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Praticar a Gratidão  

 

Quero agradecer-lhe por ter tomado a decisão de ler este e-book. 

 

Tenho o hábito de agradecer pelas situações, pelos acontecimentos, 

pelas pessoas que fazem parte da minha vida e me ajudaram a ser 

quem sou, a ir de encontro à vida de outras pessoas e a contribuir para 

a felicidade e bem-estar. E sinto que tudo o que damos recebemos de 

volta. 

 

Fico muito agradecida por poder apoiar a sua transformação, de apostar 

em si, de se valorizar.  

Sinto que posso dinamizar a sua vida, inspirar a sua criatividade, e 

apoiar no processo de empoderamento pessoal. 

 

Tenho todo o gosto em oferecer-lhe num valor simbólico uma 

Sessão Estratégica de Consultoria de Imagem e ajudá-la/o a elevar a 

sua marca pessoal para outro nível. Nesta sessão vamos perceber 

exatamente em que ponto se encontra depois de ler este e-book, quais 

as barreiras que o têm impedido até hoje de atingir o seu objetivo e viver 

o seu propósito e, finalmente, iniciar a criação de um plano de ação 

personalizado que o coloque no caminho que deseja.  

 

Para agendar a sua Sessão de Consultoria de Imagem envie-me um 

email a dizer:  

“Eu quero agendar a Sessão Estratégica de Consultoria de 

Imagem”. 
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O que as pessoas sentem e dizem… 

Desde algum tempo compreendi que somos a nossa própria marca e 
que a nossa imagem, para além de passar algo para os outros, garante, 
principalmente, uma alteração de atitude e de comportamentos da nossa 
parte. 
A minha preocupação era essencialmente de ordem profissional. Os 
desafios que se avizinhavam implicavam lidar com pessoas com poder e 
a minha confiança seria determinante para o meu sucesso neste novo 
projeto. 
Procurei ajuda com a Susana Dâmaso após ter percebido que o serviço 
dela ia muito além de consultoria sobre que roupa me assentaria melhor. 
O serviço que a Susana presta garante que alcanças um grande poder 
pessoal através da tua imagem. 
O processo foi muito tranquilo e agradável. Aprendi imenso sobre 
imagem, sobre a minha imagem. 
Retirei do roupeiro imensas peças que não faziam sentido e muitas 
delas que nem usava mais e quando fomos às compras percebi que 
renovei a minha roupa com peças que me davam outra imagem e 
confiança por um valor muito inferior ao que algum dia já tinha gasto em 
compras. É também este "aprender a comprar" que é um extra em tudo 
o que ganhei com a consultoria. 
A nível profissional a minha atitude mudou, ganhei confiança, poder e 
está tudo a correr lindamente no tal projeto. Paralelamente outras áreas 
da minha vida melhoraram pois a imagem e confiança acabam por ser 
transversais, ajudando na vida profissional, mas também na vida 
pessoal. 
Grato Susana Dâmaso por teres contribuído de forma decisiva para 
alcançar objetivos na minha vida 
Paulo Falcão 
 
Quero agradecer-te Susana Damaso o dia maravilhoso que me 
proporcionas-te, e ao grande valor do que ensinaste-me nesse dia. O 
meu guarda roupa sofreu uma enorme transformação e obrigado pelo 
teu maravilhoso trabalho! 
Foste capaz de fazer em tão pouco tempo o que eu demorei anos a 
tentar fazer ;) e agora está bem definida a imagem que quero e que 
tenho... e isso faz toda a diferença! 
Parabéns pelo teu lindo trabalho! 
Transformador e Inspirador! 
Obrigado! �⭐ 
Carlos Pinto 
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Queria escrever mais especialmente, pois foi tão bom a ter conhecido e 
ajudou imenso. 
Dou com todo o gosto o meu testemunho, querida. Trabalha muito bem 
e com excelente atitude. Um grande beijo também e muito obrigado 
AV 
 
Fazer o Coach de Imagem com a Susana foi ganhar consciência do meu 
corpo e de uma forma agradável e prática poder saber o que me fica 
melhor como segunda pele. A roupa que vestimos não só nos  protege 
do tempo,  como também nos ajuda a dar forma à nossa imagem, 
transmitido aos outros exatamente o que nós desejamos. Aprendemos o 
que devemos valorizar em nós, as melhores apostas para nos sentirmos 
confiantes e confortáveis, dicas úteis para reutilizarmos algumas peças, 
as cores que nos favorecem mais as suas diferentes combinações até 
aos acessórios e posturas que devemos dar atenção.  
Sem dúvida que aconselho este trabalho da Susana não só pela 
utilidade mas também pelo seu profissionalismo e entrega total. 
Muito grata minha querida Susana 
MC 
 
Querida Susana Damaso quero agradecer-te imenso a tua ajuda... es 
uma consultora de imagem maravilhosa... se a minha imagem mudou 
radicalmemte? Talvez nao... mas despertas-te-me para os pormenores... 
o que realmente fica bem e realca a beleza natural e ainda assim pratico 
e elegante... 
Isto tudo online... É incrivel... estas todos os dias no meu dia a dia... 
muito muito grata Susana recomendo vivamente !!!! 
NG 
 
Quando recebi este maravilhoso presente (sessão de organização e 
gestão de guarda-roupa) numa caixinha tão amorosa, não tinha a 
mı́nima ideia do que se tratava. Até que chegou o dia, e a Susana 
ajudou-me a olhar de forma diferente para o meu roupeiro e agora as 
peças ganharam uma nova cor. Consegui formar novos conjuntos e 
super originais! Tornaste o meu dia muito divertido e contigo aprendi 
imenso, bem como a dar atenção a pequenos pormenores. Foi daqueles 
dias que nunca nos iremos esquecer nem mesmo quando formos 
velhinhas. Um muito muito obrigada e espero que continues o teu 
óptimo trabalho. 
Obrigada por toda a atenção e são as pequenas coisas que marcam a 
tua diferença 
Beijinho e mais uma vez obrigada, 
Joana 
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"Quando recebi esta prenda fiquei nas nuvens e, como tudo na minha 
vida, criei uma expetativa muito elevada em relação a este serviço. 
A Susana deu-me dicas e soluções muito úteis para o melhor visual para 
o meu corpo. No entanto, não é fácil começar do zero e criar todo um 
guarda roupa novo. Mas, sem dúvida, abriu-se um caminho para este 
processo de transformação que eu necessitava. É um caminho longo 
que eu gostaria de chegar ao fim e certamente a ajuda da Susana foi 
essencial. 
 Obrigada Susana." 
LG 
 
Sobre Ti (Susana) sobre aquilo que fizeste crescer em mim com o 
trabalho de consultadoria de imagem…BE Beauty;) 
Consultadoria de imagem? Isso é só para as pessoas famosas, 
riquíssimas, com estilo….será? opah é mesmo a altura certa de ir ao 
centro de estética e spa da Sílvia Netto assistir uma formação de 
consultadoria de imagem lecionada pela Susana Dâmaso…. 
E foi aí que descobri que estas coisas de imagem (importantíssimas) 
podem estar acessíveis a qualquer pessoa...e que as pessoas famosas 
e de poder tudo o conseguem porque traçam um plano de ação de 
atividades diárias/semanais/mensais que lhes permite atingir esses 
objetivos e a concretização dos seus sonhos… 
E assim apareceu a Susana na minha vida, numa sessão de 
consultadoria de imagem….e quando as coisas acontecem não é por 
acaso, o universo é perfeito e tende sempre a puxar-nos para as coisas 
mais genuínas da vida….Numa sessão aprendi a olhar para os meus 
pontos fortes a valorizá-los e a ganhar confiança em mim….a sociedade 
todos os dias exige muitas coisas de nós mas temos de ser superior a 
isso e a valorização pessoakl possibilita a relação com o mundo e com 
os outros… 
Fantástico…poder me sentir bem no meu guarda roupa (limpo e 
organizado como tu Susana me ensinas te), saber que tipo de peças 
combina com a minha silhueta e com o meu rosto, ir Às compras e saber 
na loja o que me fica de imediato bem economizando tempo e custos…. 
 E por isso e muito mais espero (porque a partir de agora quero te ao 
meu lado nesta caminhada)….Obrigada Susana….Carpem Diem… 
 Um beijinho, 
 JC 
 
O Trabalho da Susana é muito bonito, útil e profissional. Conheci a 
Susana numa altura em que sentia vontade de alinhar mais a minha 
imagem externa às mudanças que ocorreram na minha via nos últimos 
anos.  
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De uma forma sensata, conhecedora e amorosa a Susana deu-me 
vários conselhos muito eficazes tanto ao nível da maquiagem como ao 
nível da organização do guarda roupa, possibilitando-me ser mais 
criativa sem perder a noção do equilíbrio.  
Mais do que seguir modas para mim o importante era aprender a tirar 
partido de mim própria e manifestar a minha individualidade.  
Tive na Susana a ajuda que queria. 
MT 
 
Se há algo em que acredito é que tudo na vida acontece onde e quando 
tem de acontecer... 
E as pessoas que se cruzam no nosso caminho, para o bem e para o 
mal, sempre vêm com um propósito. 
Cabe-nos a nós tirar o melhor de cada situação, aprender com os erros 
e fazer sempre mais e melhor por nós próprios! 
Ao fim de um semestre muito dificil a nivel pessoal e profissional cheguei 
a um ponto em que nada parecia ter interesse. 
No entanto, na altura certa o click deu-se... o click que eu precisava para 
mudar. E a pouco e pouco a mudança foi acontecendo. 
Há poucos dias conheci a Susana. É uma daquelas pessoas que 
quando surge na nossa vida a ilumina por completo. 
       5 meses depois e com 12 kilos já perdidos pareceu-me a altura 
certa para receber toda a ajuda que a Susana nos pode dar... 
E o resultado foi simplesmente fantástico! A limpeza no roupeiro foi geral 
e apesar de ficar praticamente vazio dei por mim 
na semana seguinte a não repetir nenhum cordenado! É incrivel as 
coisas que se conseguem fazer quando se tem um bocadinho da 
imaginaçao da Susana! 
Mal posso esperar pela fase seguinte...a ida às compras! A Susana 
sugeriu (e muito bem claro) que deixemos esta fase para 
o inicio do ano, a altura dos Saldos, onde podemos comprar muitas 
coisas a preços bem mais acessiveis! 
Portanto... Ano Novo, Peso Novo, Roupa Nova, Imagem Nova... 
Confiança renovada! 
OBRIGADO SUSANA por teres feito parte desta mudança! 
TP 
 
 

Descubra mais em 
https://www.susanadamaso.com/resultados.html 
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Susana Dâmaso 

 

Acredito que uma boa imagem é fundamental nos nossos dias! 

Desde cedo que estive ligada às artes e sempre houve um gosto por 

aprofundar temas de imagem e de desenvolvimento pessoal. 

 

Integro as raízes da objetividade através da missão de transmitir o meu 

conhecimento sobre a importância da marca pessoal e os inúmeros 

benefícios de uma boa gestão da imagem. 

Curiosa, dinâmica, criativa...a minha paixão é dar-lhe a conhecer 

ferramentas de poder pessoal,  

através da imagem, dos seus valores, da sua aparência e da 

comunicação não verbal. 

Apoiar no processo de transformação e autoconhecimento, descobrir o 

melhor de si para que seja feliz, obtenha sucesso e realização! 

 

Percurso profissional: 

Especialista em Marca Pessoal 

Mestre em Gestão de Marketing, IPAM Lisboa 

Engenheira Civil, Universidade de Coimbra 

*** 

CEO da Be Beauty by Su®, marca portuguesa registada 

Styling e Assessoria de Imagem, Escola de Moda de Lisboa 

Produção de Moda para Guarda-Roupa, Escola de Moda de Lisboa 

Image Consultant and Personal Shopper, Academia Futuro 

Maquilhadora Certificada, Blossom 

Curso de Empreendedorismo, A minha Marca, Blossom 

Organização e Gestão de Eventos, CertForm 
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*** 

Formadora Certificada – CCP 

*** 

Life Coach certificada Heal Your Life 

Hay Teacher certificada "Ame-se e Cure a Sua Vida" (Filosofia de Louise 

Hay) 

Primeiro Grau de Reiki, Escola Portuguesa de Reiki 

Shiatsu Express, Feel 

Meditação MindFulness, Centro Budaharma 

Munay Ki 

*** 

® Be Beauty by Su 2016, Todos os Direitos Reservados 

 

 

Saiba mais sobre o meu trabalho em: 

www.susanadamaso.com para saber os meus serviços e sobre mim 

susana@susanadamaso.com para entrar em contacto comigo 

https://www.facebook.com/BeBeautybySu/ para aceder às minhas 

publicações no Facebook 

https://www.pinterest.com/susanadamaso/ para aceder às minhas 

inspirações no Pinterest 

https://instagram.com/susanadamaso/ para aceder às minhas 

publicações no Instagram 

 

 

  

Susana Dâmaso, A sua Consultora de Imagem 

 

 


