
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: PNL 3D – Programação Neuro Linguística a 3 dimensões 
  
  

Público-Alvo 

  
Profissionais cuja eficácia depende em grande medida da sua capacidade de relacionamento e 
comunicação; 

Diretores, relações públicas, consultores, negociadores, comerciais, vendedores, gestores de produtos, 

gestores de pessoal, formadores, etc..que desejem adquirir técnicas eficazes para estabelecer a 

comunicação com os seus interlocutores e potenciar as suas capacidades de relacionamento 

interpessoal. 

OBJETIVOS GERAIS  

  
Tratando a PNL da forma como apreendemos a realidade, como captamos o que nos rodeia e como 

filtramos o que nos acontece, a começar pelo relacionamento com os outros, assume particular 

relevância o domínio e utilização de ferramentas operacionais que nos permita intervenções eficazes e 

com impacto qualquer que seja o domínio e os contextos de interação. 

Como fazer chegar a sua mensagem ou seu interlocutor e como fazer-se compreender para influenciar 
positivamente o seu meio? 

Este curso de PNL, programação neurolinguística, proporciona métodos e ferramentas eficazes da 
comunicação  verbal e não verbal que lhe permitem pensar e atuar de forma distinta. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
 . Caraterizar os diferentes estilos de apreensão da realidade;  
. Identificar as pistas de acesso que permitem diagnosticar o interlocutor; 
. Selecionar os tipos de comunicação adequados ao interlocutor em presença; 
. Selecionar, elaborar e utilizar meios, suportes e abordagens para uma comunicação eficaz. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

1. COMUNICAÇÃO 
  - o que é 
  - quando se atinge 
  - que indicadores 
  - o que distingue comunicação de relação  

2. SISTEMAS DE APREENSÃO DA REALIDADE 
- os estilos das pessoas 
- as pistas de acesso / reconhecimento 
- como se detectam 



   

 

3. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 
- diagnóstico 
- linguagem e gestos 
- posturas 
- as mudanças de canal 
- abordagens em leque 

4. PRÁTICAS 
- contextos de intervenção 
- simulações 
- feedback 

 
  

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 090 – Desenvolvimento Pessoal 
 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso:  30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017 
Horário:  das 18h às 21h 
Local: Sala de formação da CCAH – AH 
Data: 30 de janeiro de 2017 a 3 de fevereiro de 2017 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua 
  
Formador 

 
João leite 
Formador e Consultor Certificado 
Licenciado em Psicologia pela Universidade do Porto 
  
  
Inscrição 

 
€ 100,00 por participante inscrito através de empresa associada 
  
€ 150,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 12 
Máximo de formandos: 20 
Data limite de inscrição: 24  de janeiro de 2017 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 
 
 



   

 

 


