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Perguntas-te muitas vezes como seria fazer uma viagem ao centro da Terra, ao Amazonas, ao Tibete, ao  

desconhecido…. 

Fazer o Practitioner PNL (Certificação Internacional em Programação Neurolinguística) com a Pelicano  

Consultores – Coaching & PNL é como fazer uma viagem e viver uma aventura inesquecível…… 

É como voltar à época dos descobrimentos e ir “por mares nunca dantes navegados” (Camões) ou fazeres uma 

viagem à lua. 

É partires à descoberta de ti próprio e do teu “mapa”, de quem tu és. 

Propomos-te uma aventura de 12 dias inesquecíveis. 

Atreve-te e faz esta viagem connosco. 
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A Programação Neurolinguística, foi criada nos anos 

70, na Califórnia por John Grinder e Richard Bandler, 

e começou com a modelagem de génios que tinham 

grande sucesso em áreas ligadas à terapia, como 

Fritz Perls, Virgínia Satir e Milton Erickson. 

A PNL é a tecnologia para o Desenvolvimento da 

Excelência Humana, e promove o êxito no  

pensamento, na linguagem e no comportamento,  

facilitando os níveis de comunicação 

A PNL estuda o Ser Humano e está orientada para 

descodificar a forma como programamos a nossa 

mente e utilizamos a linguagem. 

Através da utilização das diversas técnicas e          

ferramentas que a PNL disponibiliza, o individuo 

aprende a viver em estados de alta performance e 

excelência, passando a ser 100% responsável pelas 

suas decisões e ações. 

Dos seus princípios destacam-se: 

 Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem 
aprender a faze-lo 

 O mapa não é o território. As palavras que  

 empregamos não são os acontecimentos ou 
 assuntos que representam 

 Se o que está a fazer não está a funcionar,  
faça outra coisa. Se fizer as coisas exatamente       
como  sempre fez, irá continuar a obter os   
mesmos resultados 

O comprovado êxito da PNL nos processos de          

desenvolvimento e mudança, torna-a numa ferramenta 

de grande utilidade prática, sendo usada em grandes 

empresas, por administradores, diretores desportistas e 

treinadores conhecidos a nível mundial, assim como em 

processos de venda, comunicação, marketing, entre 

outros. 

Tu podes ser o próximo a entrar nesta viagem de      
conhecimento da PNL. 

O QUE É A PNL? 
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Este curso Practitioner PNL tem como objetivos: 

 Enriquecer e melhor a qualidade de vida, através do desenvolvimento pessoal 

 Descobrir o seu propósito de vida e compreender quais os caminhos para a sua realização 

 Aprender a formular objetivos, programando-se para os conseguir alcançar 

 Compreender os processos de comunicação verbal e não verbal das pessoas, de modo a desenvolver 

padrões mais eficazes de comunicação 

 Alterar ou eliminar hábitos e comportamentos indesejados 

 Aprender a alterar estados emocionais negativos 

 Aumentar a autoestima, autoconfiança e motivação 

 Aprender a alterar crenças limitadoras e desenvolver e instalar crenças potenciadoras 

 Desenvolver a capacidade de manter e aceder a estados de alta performance e excelência; 

 Aprender a criar e utilizar metáforas 

 Utilizar  padrões de linguagem que favoreçam a comunicação nos vários ambientes da vida da  

 pessoa 

 Aprender a aplicar em si e nos outros as principais técnicas da PNL 
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OBJETIVOS 
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Esta formação destina-se a todas as pessoas que queiram investir no seu desenvolvimento pessoal e             

profissional, que queiram ter sucesso e queiram aprender a controlar melhor as várias situações, tendo por  

objetivo  resultados de excelência. 

Indicado para empresários, gestores, psicólogos, coach ou terapeutas, professores, formadores, personal     
trainer, desportistas, treinadores, profissionais de vendas, marketing, entre outros. 
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A QUEM SE DESTINA 

Como benefícios de participar num curso de PNL destacam-se: 

 Desenvolver o seu crescimento pessoal e profissional – tendo impacto na sua qualidade de vida 

 Tornar-se num comunicador por excelência 

 Ganhar controlo da sua vida, através da programação da sua mente para atingir os resultados desejados 

 Melhorar e ampliar as suas capacidades de liderança, gerando entusiasmo nas pessoas que o rodeia 

 Desenvolver a sua criatividade 

 Lidar com bloqueios, emoções negativas e limitações 

 Atingir estados de excelência em qualquer situação 

BENEFICIOS 
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PADRÕES DA PNL 

Introdução à PNL – definição e origens 

Aplicações da PNL 

Princípios Básicos e pressupostos 

Linguagem verbal e não verbal 

Acuidade sensorial 

Calibração e leitura da linguagem não verbal 

(fisiologia de voz) 

Rapport – Calibrar, espelhar, seguir e conduzir 

Fases de Aprendizagem 

Princípios de Sucesso 

Formulação de resultados bem elaborados 

Molduras e Enquadramento em PNL 

Cadeia de Excelência 

Epistemologia (Modelo de comunicação) 

SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO 

Overlap 

Pistas de Acesso 

Predicados 

SUBMODALIDADES 

Conceito 

Maping Across 

Transformação de crenças/convicções 

Padrão SWISH 

Posições Percetivas 

PADRÕES DA LINGUAGEM DA PNL 

Pressuposições vs Leitura de Mente 

Metamodelo – padrões linguísticos para uma  

comunicação mais eficaz 

Modelo Milton – padrões linguísticos para ativar 

recursos a nível inconsciente 

Reenquadramento 

Metáforas Isomórficas 

Níveis lógicos e tipos lógicos 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ANCORAGEM 

Processo de Ancoragem 

Âncoras simples 

Cadeia de Âncoras 

Colapso de âncoras 

Círculo de Excelência 

Modelo de Cura Rápida de Fobias 

Gerar um novo comportamento 

CPH – Mudança de História Pessoal 

TimeLine 

Reimprinting 

ESTRATÉGIA 

Estratégias 

Elementos das estratégias 

Como fazer o levantamento de uma estratégia 

Modelo TOTE 

VALORES 

Valores 

Valores nas várias áreas da vida 

Hierarquia de valores 

MODELO DE PARTES—VISUAL SQUASH 

Criando uma equipa 

Integração de partes 

Negociação de partes 

SISTEMA DE SINAIS INVOLUNTÁRIOS 

Sinais involuntários 

SWAY 

Betty Erickson 

Reenquadramento em N passos 

INTRODUÇÃO AO NOVO CÓDIGO PNL 

EXAMES FINAIS  
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Raquel Pelicano 

Licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade 

Moderna, tendo realizado o seu Mestrado em Economia e Gestão        

Internacional pela Faculdade de Economia do Porto. 

Ligada às empresas há mais de 20 anos, possui uma vasta experiência 

empresarial, assim como no relacionamento humano e gestão de       

equipas 

Apaixonada pelo SER Humano, descobriu o Coaching e o seu potencial 

transformador e catalisador de mudança. 

Iniciou assim um novo caminho profissional ajudando pessoas e           

empresas no seu processo de mudança e desenvolvimento pessoal e            

empresarial. 

 

TRAINER CERTIFICADA INTERNACIONALMENTE EM PNL:  

Certificada e treinada por John Grinder (Co-criador da PNL e Novo Código), Carmen Bostic St. Clair e  Michael 

Carroll – Certificada pela NLP Academy e ITA – International Trainers Academy of NLP. (Trainer T1488) 

IINTERNATIONAL CERTIFIED COACH: 

Certificada pela INCTA – International Coaching and NLP Training e AC – Association Coaching                

(Coach n.º S474-2017PT) 

ADVANCED PRESENTATION SKILLS NLP:  

Certificada por John Grinder (Co-criador da PNL), Carmen Bostic St. Clair e Michael Carroll 

PRACTITIONER NEW CODE: 

Certificada e treinada por John Grinder (Co-criador da PNL ), Carmen Bostic St. Clair e   Michael Carroll –  pela 

NLP Academy 

MASTER PRACTITIONER NLP:  

Certificada pela NLP Academy 

PSICOLOGIA POSITIVA: 

Certificada pela INCTA - International Coaching and NLP Training 

MENTORA 2018:  

Mentora no Trainers Training 2018 realizado em Sesimbra, com John Grinder, Carmen Bostic e Michael Carroll 

CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS CCP N.º F6785012019 
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 A Avaliação será efetuada de uma forma continua e sistemática durante toda a duração do curso. 

Para obtenção da Certificação o participante: 

 Terá que ter uma taxa de assiduidade mínima de 90% 

 Será avaliado com base na execução de duas técnicas de PNL 

 (Sistema de aprovado ou reprovado) 

No final do curso o participante irá avaliar: 

 O(s) formador(es) 

 O curso frequentado 

Recursos Pedagógicos: 

 Manual de apoio 

 Apoio visual 
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AVALIAÇÃO 

CERTIFICAÇÃO 

O Certificado a emitir aos participantes no final do curso, terá as assinaturas de John Grinder, Carmen Bostic 
St Clair e Michael Carroll, para além da Trainer Raquel Pelicano, representante da Pelicano Consultores – 
Coaching & PNL.  

O Certificado atesta que o participante possui os conhecimentos requeridos para este nível de formação, de 
acordo com os standards internacionais da ITA – International Trainers Academy of NLP. 
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Inscrições e informações através: 

 geral@pelicanoconsultores.pt 

 +351 927 200 454 

 www.pelicanoconsultores.pt 

 

Os nossos serviços entrarão em contacto consigo 

com informações adicionais necessárias à               

formalização da inscrição 
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INSCRIÇÕES 

DURAÇÃO E DATAS DE FUNCIONAMENTO 

 
 
Local de Realização: 
 
Rua Brito e Cunha, 254, 1º Drt, sala 6 
Matosinhos 
 
 

Datas: 

 Maio: 25/26 

 Junho: 15/16 

 Julho: 13/14 

 Setembro: 14/15 

 Outubro: 12/13 

O Practitioner em Programação Neurolinguística tem a duração de 12 dias - 11 dias (88 horas) de formação e 1 

dia (8 horas) para exames finais. 

A formação poderá ocorrer em regime intensivo (12 dias com pausa ao domingo) ou em regime extensivo,      

ocorrendo a mesma ao fim de semana. 

7 



9 

9 

 

Investimento Pronto Pagamento: 1.476 € (Iva Incluído)     

Possibilidade de pagamento em prestações: 1.722 € (Iva Incluído) 

  

  

 

 

 

Desconto para grupos:  entra em contacto connosco 

 Pagamento: 

 Transferência Bancária:  IBAN PT 50 0033 0000 22780022101 07—Pelicano  Consultores, Lda 

 Inclui:  

 Manual de apoio  

 Avaliação 

 Certificado Internacional Practitioner PNL da ITANLP (assinado pelo JOHN GRINDER) 
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PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Em caso de desistência por parte do participante, a Pelicano Consultores efetuará a devolução das  
quantias pagas, somente se lhe for comunicada a desistência com 30 dias de antecedência do inicio do 
curso. 

 

 Caso a desistência se verifique durante a ação de formação, o participante não terá direito ao reembolso 
de quaisquer quantias já pagas. 

 

 Na eventual impossibilidade por parte do formando em participar na ação, estando a mesma já paga,  
poderá mediante informação por escrito, indicar outra pessoa para substituição. 

 

 Caso o curso não tenha o n.º mínimo de inscrições, a Pelicano Consultores, reserva-se o direito de     
proceder ao cancelamento ou adiamento, sendo responsável pela devolução de quantias já pagas, em 
caso de desistência do formando.  

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Rua Brito e Cunha, 254, 1º Drt, sala 6 - Matosinhos 
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2 Prestações 861 €  4 Prestações 430,50€ 

6 Prestações 287 8 prestações 215,25€ 

10 prestações 172,20€   



10 

10 

www.pelicanoconsultores.pt 

geral@pelicanoconsultores.pt 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL  

PRACTITIONER EM PNL 

PELICANO CONSULTORES—COACHING &PNL 

RUA Brito e Cunha, n.º 254, 1º Drt, sala 6 

4450-082 MATOSINHOS 

 

 

Telefone: 927 200 454 

Email: geral@pelicanoconsultores.pt 

Site: www.pelicanoconsultores.pt 

Facebook: https://www.facebook.com/pelicanoconsultores/ 


