
 

CURSO PRÁTICO DE 

PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTICA PARA O ALTO 

DESEMPENHO (Live Streaming) 

 

OBJETIVOS 

 

No final deste curso o formando estará capacitado para 

identificar e projetar elevados níveis de desempenho 

pessoal e profissional, aplicando as mais 

surpreendentes técnicas de PNL- Programação 

Neurolinguística e sistemas de modelização da 

Excelência Humana.   

 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

»Conhecer e aplicar as principais técnicas de 

programação neurolinguística  

» Optimizar a definição real de metas e promover o seu 

alcance através da utilização de recursos pessoais  

» Melhorar o processo de comunicação intra e 

interpessoal  

» Superar medos e fobias  

» Promover o desenvolvimento integral do indivíduo  

» Aplicar a PNL na vida pessoal e na actividade 

profissional (formação, vendas, educação, etc) 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA  

» Enquadramento histórico  

» Conceito  

» Pressupostos  

» Técnicas de base - exercícios de aplicação  

 

2 MOTIVAÇÃO  

» Tipos de motivação  

» Modalidades e sub-modalidades:  

   Análise do verbal  

   Análise do não-verbal  

   Análise dos movimentos oculares  

» Exercícios de aplicação   

 

3 VALORES  

» Conceito  

» Relação com a motivação  

» Hierarquização de valores - exercícios de aplicação  

 

4 MISSÃO E METAS  

» Conceito de missão  

» Definição da missão pessoal  

» Princípios para o estabelecimento de metas  

» Análise do estado atual: a Roda da Vida - exercícios 

de aplicação  

» Definição de metas - exercícios práticos  

» Construção e implementação de planos de ação - 

exercícios de aplicação   

5 CONSTRUÇÕES DE RELACIONAMENTOS  

» Definição de metas de satisfação mútua  

» Estabelecimento e manutenção de rapport - exercícios 

de aplicação  

» Produção de sensações positivas nos outros  

» Estratégias de persuasão - exercícios de aplicação  

 

6 MEDOS E FOBIAS  

» Conceito de medos e fobias  

» Fisiologia dos estados mentais - exercícios de 

aplicação  

» Técnica da Cura Rápida de Fobias - exercício de 

aplicação   

 

7 AUTOCONFIANÇA  

» Conceito de autoconfiança  

» A importância do autoconceito na autoconfiança: a 

Janela de Johari - exercícios de aplicação  

» Estratégias para promoção da autoconfiança - 

exercícios de aplicação  

» Visualização criativa - exercícios de aplicação  

 

8 AUTOESTIMA  

» Conceito de autoestima  

» Forma e conteúdo da autoestima - exercícios de 

aplicação  

» Padrão Switch - exercício de aplicação  

» Utilização confortável das críticas  

 

9 ATITUDE MENTAL POSITIVA E DESEMPENHO 

MÁXIMO  

» Conceito de atitude mental positiva  

» Características da atitude mental positiva - exercícios 

de aplicação  

» Requisitos para um desempenho máximo   

 

 



 

10 COACHING E PNL  

» Diferenças entre o Coaching e a PNL  

» Contributos da PNL nos processos de Coaching 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 

Gestores e Quadros de Empresas, colaboradores 

que desejem aumentar o seu desempenho, atletas, 

terapeutas, formadores, professores, formadores, 

profissionais da área da saúde e todos aqueles 

que desejem, pessoal ou profissionalmente, 

triunfar e tornar as suas vidas mais atractivas, 

felizes e preenchidas. 

 

 

FORMADORES 

 

MESTRE ANA RITA PACHECO  

Mestrado Integrado em Psicologia pela Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. Pós-graduação em 

Avaliação e Intervenção com Crianças e 

Adolescentes. Formadora certificada pelo IEFP, 

com experiência em áreas de comportamento e 

desenvolvimento pessoal. Coach certificada pela 

Association for Coaching. Psicóloga em instituição 

de saúde, com intervenção direta com crianças, 

jovens e adultos, em dinâmicas individuais e 

grupais.  

 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Será emitido um Certificado de Formação 

Profissional através da SIGO, tal como previsto na 

Portaria nº 474/2010, de 8 de julho, que será 

atribuído aos formandos com um nível de 

presenças superior ou igual a 75%. Este 

Certificado é válido para efeito do cumprimento das 

35 horas de formação obrigatória, de acordo com o 

Código do Trabalho. 

 

 

 

DURAÇÃO: 30 horas - 3.ª e 5.ª - 19h30 -22h30 

INVESTIMENTO 

2x € 155,00 ou € 275,00 (p.p) 

p.p. – Pronto pagamento 
 
Desempregados, estudantes e antigos formandos 
aplica-se desconto de 10 euros no pagamento 
integral ou 10 euros de desconto em cada 
prestação. 
 

Na modalidade de formação live streaming  tudo 

funciona em tempo real, a interação entre o 

formador e os formandos acontece em direto ou ao 

vivo. Para se fazer um live streaming é necessária 

uma ligação à internet, um computador, uma 

câmara web e um microfone, que permite enviar e 

receber som e imagem. Atualmente a maioria dos 

dispositivos que utilizamos já têm incorporado 

câmara e som. 

O live streaming permite que a comunicação 

aconteça em tempo real. Enquanto o formador está 

em direto, os formados podem interagir com o 

formador e entre si, colocando perguntas e fazendo 

observações. A plataforma a ser usada para as 

sessões de live streaming será indicada pela 

CERTFORM, bem como todas as indicações 

necessárias para se ter acesso à mesma. No dia 

anterior ao início da formação os formandos 

recebem os dados de acesso à plataforma do live 

streaming para poderem conhecer a plataforma e 

realizar testes. No dia da formação o formando terá 

de aceder à plataforma e deverá entrar em direto na 

hora marcada para o início da sessão de formação. 

Para os cursos em live streaming existe uma data 

de início do Curso e um horário estabelecido para 

que o percurso formativo seja realizado em conjunto 

com o grupo de formação. Quando o formando 

concluir o seu percurso formativo terá direito ao 

certificado de formação profissional emitido através 

da plataforma SIGO. 

Esta formação pode ser feita a partir de qualquer 

ponto do país, ou mesmo, a partir de outros países 

caso o formando fale a língua portuguesa. 


