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CURSO DE PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA PARA O ALTO 

DESEMPENHO (Live Streaming) 

 

A CERTFORM – Escola de Formação Prática, concebe, promove e desenvolve Cursos de 

Formação Profissional, orientados para as necessidades do mercado de trabalho, cujos 

programas e percursos, fortemente práticos, têm como principal objetivo contribuir para o 

sucesso profissional e pessoal dos formandos que neles participam. 

A CERTFORM está ao serviço da Formação Profissional desde fevereiro de 1999 e é uma 

Entidade certificada pela DGERT em 13 áreas de Formação. 

 

No início dos anos 70, na Universidade de Santa Cruz, Califórnia (EUA), Richard Bandler, 
estudante de informática e curioso de Terapia Gestalt e John Grinder, Professor associado de 
Linguística Generativa da Universidade, foram os Pais da Programação Neurolinguística.  

Ao observarem a genialidade e os resultados dos psico -terapeutas Fritz Pearls, Virgínia Satir e 
do psiquiatra Milton Erickson, resolveram observar e codificar os seus padrões de 
comportamento e comunicação. 

Ao reproduzir esses mesmos padrões, conseguiam resultados tão bons ou próximos do nível 
dos seus modelos. Perceberam que, com essa codificação, não só conseguiam reproduzir os 
resultados, como podiam ensinar outras pessoas a conseguir esses mesmos resultados. 

Richard Bandler e John Grinder haviam criado um método de aprendizagem e transformação 
humana acelerada.  Chamaram à sua metodologia de Programação Neurolinguística. 

A Programação Neurolinguística é uma ferramenta que utiliza a linguagem do cérebro para 

potenciar a comunicação, o comportamento e a evolução humana. 

  
A Programação Neurolinguística é uma ferramenta que permite desbloquear o potencial de 
uma pessoa para maximizar o seu desempenho.  
 
 
O Curso de Programação Neurolinguística para o Alto Desempenho lecionado na 

CERTFORM conta já com 85 Edições. Este Curso está enquadrado na área de formação 090 - 

Desenvolvimento Pessoal, uma da 13 áreas de certificação da CERTFORM. 
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Sendo 100% on-line (em tempo real) o Curso de Programação Neurolinguística para o Alto 

Desempenho permite grande flexibilidade de aprendizagem pois o formando não terá de se 

deslocar às instalações da CERTFORM – Escola de Formação Prática.  

Toda a comunicação acontece em tempo real: enquanto o formador está em direto, os 

formados podem interagir com o formador e entre si, colocando perguntas e fazendo 

observações.  

O Curso de Programação Neurolinguística para o Alto Desempenho pode ser feito a partir 

de qualquer parte do Mundo, de Portugal e de fora de Portugal. 

 

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; 

 

✓ Otimizar a definição real de metas e promover o seu alcance através da utilização de 

recursos pessoais;  

 

✓ Melhorar o processo de comunicação consigo mesmo e com os outros; 

 

✓ Superar medos e fobias; 

 

✓ Promover o desenvolvimento integral do indivíduo;  

 

✓ Aplicar a PNL na vida pessoal e na atividade profissional (formação, vendas, liderança, 

educação, etc.); 
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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   
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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: 

 

Pessoas que pretendam aplicar a programação neurolinguística como uma ferramenta 

indispensável à modelagem e à superação pessoal e profissional, pessoas que pretendem obter 

o máximo de rendimento no seu trabalho e maior capacidade de Liderança junto de equipas de 

trabalho, Líderes de Equipas, Gestores de Equipas, Chefias com responsabilidade na liderança 

e coordenação de pessoas, Líderes, Coordenadores de Equipas, Gestores e Quadros de 

Empresas, Formadores, Professores, etc.  
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Em qualquer contexto de formação a qualificação profissional dos formadores, a sua capacidade 

para transmitir os conceitos fundamentais em cada área, mas fundamentalmente a partilha das 

suas experiências em contexto de trabalho, são requisitos fundamentais, diríamos mesmo 

decisivos e diferenciadores quer para a instituição que representam, quer sobretudo para o 

resultado final da experiência formativa e do futuro desempenho dos formandos na sua atividade 

profissional e na sua vida pessoal. 

É sobretudo usando conceitos simples onde a inovação se pratica pela simbiose do 

conhecimento com a experiência, que fizemos até hoje o nosso caminho. Os profissionais que 

trabalham com a CERTFORM são selecionados na lógica dessa premissa, onde a qualificação 

académica e a competência profissional se conjugam com a capacidade de comunicar de forma 

assertiva, permitindo e potenciando o envolvimento dos nossos formandos. Os seus 

testemunhos são o garante da qualidade de quem os forma todos os dias. 

 

FORMADORA: 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. 

 

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO: 30 HORAS 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Quando concluir o percurso formativo, será emitido o Certificado de Formação Profissional 

no Curso de Programação Neurolinguística para o Alto Desempenho, através da plataforma 

SIGO, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de julho.  

O Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) é 

coordenado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) para gestão da 

rede de oferta educativa e formativa e dos percursos educativos e formativos de jovens e adultos. 

Caso a formação seja concedida pela Entidade Patronal, este Certificado é válido para efeito de 

acumulação de 30 horas, para a obtenção de um total de 40 horas anuais de formação contínua 

obrigatória, de acordo com o Código do Trabalho. 
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O Certificado de Formação Profissional em Programação Neurolinguística para o Alto 

Desempenho é uma formação certificada na área do Desenvolvimento Pessoal, área de 

formação na qual a CERTFORM é certificada pela DGERT – Direção Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho (República Portuguesa – Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social). 

Sendo a CERTFORM uma Entidade reconhecida como tendo competência nos domínios da 

formação pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o preço do Curso goza 

de isenção de IVA pelo artigo 9.º, n.º 10, do Código do IVA. 

De acordo com o artigo 78.º-D, do Código do IRS, à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos 

é dedutível um montante correspondente a 30 % do valor suportado a título de despesas de 

formação e educação por qualquer membro do agregado familiar. Os cursos da CERTFORM 

permitem, assim, dedução à coleta em sede de IRS. 

 

INVESTIMENTO 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 155 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 275 euros. 

 

Descontos para desempregados, estudantes e antigos formandos: 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 145 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 265 euros. 

 

Pode consultar em certform.pt os testemunhos autorizados de quem já fez Cursos na 

CERTFORM – Escola de Formação Prática 

 

Na 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.  

https://certform.pt/testemunhos/
https://certform.pt/testemunhos/
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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. 

 

 

 


