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Neurolinguística (PNL)
para a Excelência 
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17, 19, 21, 24,
26 e 28 de Maio

Número de participantes: 25 pax (máx)

Sessões de 2 horas

Horário Online:
21H00 às 23H00

Horas:
12 horas

Inscrições e outras informações para o email formacao@asp-secretarias.pt



ENQUADRAMENTO

Conhecida como a arte da excelência humana, a PNL tem ajudado ao longo dos 
anos milhões de pessoas a tomarem consciência sobre a estrutura associada à 
sua ação, bem como a utilizarem estratégias de modificação dessa estrutura no 
sentido de alcançarem os resultados desejados.
Neste curso introdutório, os participantes terão acesso a um conjunto de processos 
e ferramentas que poderão utilizar no seu dia a dia, no sentido de construírem 
cada vez mais a vida que desejam.

OBJETIVOS

No final do curso os formandos deverão ser capazes de:
•  Reconhecer os pressupostos associados à PNL

•  Compreender a estrutura associada ao comportamento humano e a sua influência 
nos resultados

•  Utilizar o modelo dos níveis neurológicos para implementar processos de mudança;

•  Estabelecer processos comunicacionais e relacionais construtivos e equilibrados, 
recorrendo a diferentes ferramentas e estratégias da PNL

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à PNL

a) Origens e definição da PNL

b) Principais pressupostos da PNL e a sua influência para a ação

2. A raiz do comportamento

a)  Como se gera o processo associado ao comportamento humano;

b) Modelo de comunicação da PNL

c)  Como gerar comportamentos e resultados desejados;

3.  Como implementar processos de transformação

a) Os níveis neurológicos da mudança

b)  A utilização do modelo dos 6 níveis na prática

4. Rapport / conexão

a)  O que é o Rapport e a sua importância na interação humana

b) Rapport verbal e não verbal

c)  Estratégias para o estabelecimento de rapport / confiança
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5. Sistemas de representação preferencial

a)  Os diferentes sistemas de representação preferencial

b)  Como identificar o sistema de representação preferencial

c)  Estratégias para interagir tendo como referência os diferentes SRP

6. A linguagem à luz da PNL

a) Diálogo Interno

c)  Pistas linguísticas para uma comunicação eficaz

d)  A comunicação não verbal: o que diz a nossa postura corporal

FORMADOR: 

Paulo Silva
Mestre em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do Minho e Licenciado 
em Educação – especialização em Recursos Humanos e Gestão da Formação, 
pela mesma universidade. Possui uma Certificação Internacional em Coaching 
pela International Coaching Communnity (ICC) e uma Certificação Internacional 
de Practitioner em PNL (Programação Neuro Linguística) pelo Instituto Holandês 
de PNL (NTI-NLP). Possui, também uma Certificação Internacional como Analista 
de Perfil Comportamental DISC pelo InterDisc International. Tem desenvolvido 
ao longo dos cerca de 25 anos de experiência profissional, atividade enquanto 
consultor de empresas e de outras organizações na área da formação e das várias 
áreas do desenvolvimento organizacional.


