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Como a cereja no topo do bolo, é com o Trainer Training que completa os níveis de certificação com a 
PNL. É o terceiro e último nível das certificações e foi desenhado para torná-lo mais carismático, 
comunicar com segurança, magia e encantamento. Vai ser capaz de inspirar e tocar profundamente 
qualquer tipo de público e fazer a diferença com a sua contribuição única.

Pré-requisitos: Practitioner e o Master Practitioner em PNL.
O formato é híbrido – pode escolher entre frequentar online ou presencialmente.

SEGREDOS DESVENDADOS
É neste nível que vai entrar nos bastidores e desvendar os últimos segredos da PNL. Aprenderá, 
passo a passo, as técnicas que os seus trainers no InPNL utilizam e as competências dos grandes 
comunicadores.

Os trainers Luzia Wittmann, Paula Perdigão e Tomás Baêna têm vasta experiência e formação 
internacional. Adquiriram capacidade e estão autorizados para treinar pela IA-NLP – International
Association for Neurolinguistic Programming.

APRENDA A INSPIRAR 
PESSOAS

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On
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Tal como os outros níveis, esta certificação é 
reconhecida e segue os exigentes parâmetros 
de qualidade da IA-NLP – International
Association for NLP. Com  este selo de 
qualidade é reconhecida em qualquer parte o 
mundo. 

Os trainers, Luzia Wittmann, Tomás Baêna e Paula 
Perdigão, têm competência para treinar em nome 
da IA-NLP, vasta experiência e foram beber às 
melhores fontes a nível internacional, incluindo os 
criadores da PNL.

Construímos este curso cuidadosamente para 
que tenha, não só o máximo de informação, 
mas também a experiência, o crescimento, os 
exemplos e a prática supervisionada de cada 
detalhe importante na sua evolução como 
comunicador. 

Terá a oportunidade de modelar diferentes 
trainers e integrar as técnicas de comunicação 
utilizadas pelos mais conhecidos representantes 
da PNL, como Tony Robbins, John Grinder, Robert 
Dilts, Stephen Gilligan, assim como  alguns dos 
mais reconhecidos oradores da atualidade.

PARA SI, O MELHOR DA PNL
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AS TRANSFORMAÇÕES SERÃO VISÍVEIS

Mais do que alcançar a excelência enquanto comunicador, apresentador ou formador, terá a 
oportunidade de deixar florescer a sua essência para inspirar outras pessoas a se 
desenvolverem e realizarem na vida pessoal e profissional. Esta capacidade irá refletir-se 
também no seu dia a dia, na forma como comunica e convive, na forma como lidera e se relaciona 
com colegas.

Ao olhar agora para o seu percurso e lembrar de como era a sua vida antes do Practitioner em PNL, 
vai dar-se conta da evolução. No Practitioner sentiu-se inspirado a tornar-se a melhor versão de si 
mesmo, a aceitar-se, a superar limitações, a realizar-se, a amar mais e melhor e sentir-se rodeado de 
amor.

No Master Practitioner, mergulhou mais fundo, evoluiu para um novo patamar, adquiriu mais 
competências e tornou-se mais sábio.

No Coaching Neurolinguístico, aprendeu como pôr os seus conhecimentos ao serviço de outros em 
sessões individuais, tornou-se um profissional inspirador, qualificado e eficaz.

No Trainer Training, vai levar a sua capacidade de comunicação ao mais alto patamar, numa 
viagem de descoberta e desenvolvimento rara de se encontrar. 

TRAINER
TRAINING
InPNL

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On


TRAINER
TRAINING
InPNL

5

A CEREJA NO TOPO DO BOLO

Vai finalmente colher a cereja no topo do bolo. Vai ainda perceber como os seus trainers no 
Practitioner e Master Practitioner o inspiraram, tornaram os temas fáceis de perceber, levaram cada 
um a aprender de forma leve e simples, integrando muito mais do que tinha consciência e ainda 
mantiveram um ambiente de boa disposição.

FORMATO HÍBRIDO
Com o formato híbrido, vamos ao encontro das suas preferências. Pode escolher estar presente na 
sede do InPNL em Lisboa ou participar online, a partir do conforto da sua casa ou onde quer que se 
encontre. Com este formato, também terá a possibilidade de conhecer, interagir e fazer amigos em 
várias partes do mundo. Escolha o modo em que deseja participar e garanta que se adequa da melhor 
forma às suas necessidades.

EXCLUSIVO INPNL
Neste momento, o InPNL é o único instituto português a oferecer esta certificação em Portugal e é já 
uma referência. Sendo esta a décima edição, podemos afirmar que os nossos anteriores alunos se 
destacaram como trainers de PNL, nas suas áreas de trabalho, enquanto líderes, enquanto 
profissionais liberais, e até em concursos como o Toast Masters.
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LIDERANÇA E COMUNICAÇÃO
– Confiança e segurança para falar em público, tanto para grandes grupos, como em pequenas 
reuniões
– Saber captar e manter a atenção do seu público
– Capacidade de liderar e conduzir grupos em direção a um objetivo comum
– Capacidade de desenhar e conduzir apresentações / palestras / formações de forma eficaz, 
utilizando os estilos de aprendizagem individuais dos participantes
– Capacidade de combinar a comunicação verbal e não verbal, com objetivos específicos
– Capacidade de combinar a comunicação verbal e não verbal, com objetivos específicos
– Conhecimento sobre como usar a voz, o corpo e o espaço
– Capacidade de gerir o estado de espírito e a energia do grupo
– Capacidade de planear e preparar workshops e formações
– Conhecimento sobre como lidar com dificuldades, desde participantes difíceis até os mais variados 
imprevistos
– Capacidade de adaptar a sua mensagem aos mais diversos públicos
– Capacidade de manter-se alerta e centrado nas suas apresentações
– Capacidade de utilizar metáforas / histórias na comunicação com o público
– Domínio sobre o emprego de linguagem e como responder a perguntas ou evitar a dispersão

O QUE IRÁ CONQUISTAR
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AUTOCONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
– Um novo patamar da sua inteligência emocional, o crescimento interno e o alargamento de 
consciência
– A sua identidade e missão como trainer
– O seu carisma pessoal e a capacidade de ser uma fonte de inspiração
– A metodologia para ensinar PNL
– Capacidade de demonstrar as técnicas da PNL

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On
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O Trainer Training está indicado para Master Practitioners em PNL que queiram transmitir os 
seus conhecimentos de PNL, para líderes empresariais, formadores, professores, promotores, 
palestrantes e todas as pessoas interessadas em melhorar significativamente a sua forma de 
comunicar com grupos. 

METODOLOGIA PRÁTICA
Assegurando o rigor dos conhecimentos técnicos e científicos que estão na base de toda a 
construção do curso, o InPNL segue uma metodologia prática, treinando cada competência passo a 
passo. 
Num ambiente leve e de boa disposição, os participantes recebem um acompanhamento individual, 
com constante feedback e apoio. As práticas são combinadas e alternadas com o trabalho interno, 
como a superação de medos, o aprofundar do autoconhecimento, a confiança, o prazer de falar para 
um público e o alargamento da consciência.

PARTICIPAR ONLINE
Se escolher o modo online de participação, opte por participar nas sessões a partir de um 
computador, evitando os dispositivos móveis. Utilize um espaço em que a câmara do computador 
possa enquadrar todo o seu corpo em pé e em que o som seja nítido sem necessidade de utilizar 
auriculares. Caso haja necessidade, utilize auriculares sem fios. Haverá assistentes adicionais para o 
formato online, com o objetivo de acompanhar e ajudar com eventuais dúvidas.

O TRAINER TRAINER É PARA SI

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On


Ao aprender algo novo, escolher o caminho certo é sem dúvida o passo mais importante. A 
metodologia do ensino, a qualidade dos trainers e a relação com os colegas farão toda a diferença ao 
percorrer esta etapa do seu percurso de crescimento pessoal e profissional.

Somos o primeiro Instituto de Programação Neurolinguística em Portugal e, desde 2006, criámos uma 
equipa de excelência com os melhores trainers especialistas em PNL e certificados 
internacionalmente.

No Trainer Training InPNL, encontrará uma abordagem ampla, completa e atualizada, integrando as 
melhores técnicas e padrões de excelência estudados e elaborados pelos maiores nomes da 
Programação Neurolinguística a nível mundial, como Richard Bandler, John Grinder e Robert Dilts.

PORQUÊ O INPNL?

8

TRAINER
TRAINING
InPNL

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On


OS SEUS TRAINERS

Fundadora do InPNL e Co-fundadora do InBodyLanguage. 
Participou como Trainer em mais de 133 Certificações de 
PNL e em formações InCompany em Portugal, Brasil, 
Angola, Moçambique e EUA. Faz sessões individuais com 
PNL e Coaching Neurolinguístico desde 2005. Master 
Trainer pela NLP University e formada diretamente pelos 
criadores da PNL John Grinder e Richard Bandler, e 
principais seguidores como Robert Dilts, Judith Delozier, 
Steave Andreas e Michael Hall. Fellow Trainer da IA-NLP –
The International Association for NLP e membro do NLP 
Leadership Summit. Presidente do Conselho de Ética da 
Federação Portuguesa de Psicoterapia. Formação em áreas 
relacionadas como Constelação Sistémica, Coaching 
integral, Psicologia Junguiana, Respiração Holotrópica e 
Hipnose Ericksoniana com Stephen Gilligan. Pratica Tai Chi 
e Chi Kung há cerca de 25 anos.

LUZIA WITTMANN
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Coach e Trainer em Programação Neurolinguística e pelo 
InPNL – Instituto Internacional de Programação 
Neurolinguística, certificação reconhecida pela IA-NLP –
International Association for NLP. Tem aprofundado os 
seus conhecimentos nesta área com especialistas como 
John Grinder, Frank Pucelik, Robert Dilts, Sid Jacobson, 
Mark Andreas, Michael Carroll, entre outros. Curiosa pelo 
funcionamento do cérebro humano, tem desenvolvido 
competências nesta área a nível internacional, sendo o seu 
foco a Neurociência Aplicada e Saúde Cerebral e a 
Mudança Comportamental. Licenciada em Ciências 
Farmacêuticas, com especialização posterior na área da 
Saúde Pública e da Promoção da Saúde. (Docente 
Universitária com mais de 12 anos de experiência. 
Responsável pela equipa de Serviço Farmacêutico da Linha 
SNS 24 (contact centre do Ministério da Saúde).

PAULA PERDIGÃO
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OS SEUS TRAINERS

Trainer em Programação Neurolinguística reconhecido pela 
IA-NLP – International Association for NLP e pelo InPNL –
Instituto Internacional de Programação Neurolinguística. 
Formado em PNL por Luzia Wittmann, Richard Bandler, 
John Grinder, Robert Dilts, Stephen Gilligan, Tom Best, 
Michael Hall, Lucas Derks, Sid Jacobson, Mark Andreas e 
Bernd Isert. Licenciado em Psicologia Clínica pelo ISPA, 
Mestre em Filosofia pela FLUL e Mestre em Communication, 
Behavior & Credibility Analysis pela Manchester 
Metropolitan University. Diretor do InBodyLanguage –
International Institute of Body Language, Membro 
Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicoterapia 
e Coaching Psicológico pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, Membro Efetivo da Sociedade Portuguesa de 
Terapia Familiar e Membro Didata da Associação 
Portuguesa de Hipnose Clínica e Experimental. 

TOMÁS BAÊNA
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A DUPLA CERTIFICAÇÃO

Ao terminar o Trainer Training InPNL, receberá dois certificados: um certificado internacional pela IA-NLP 
– International Association for Neuro-Linguistic Programming, a entidade certificadora de PNL com os 
mais elevados standards do mundo, e um certificado profissional pela DGERT, a entidade certificadora 
oficial do Estado Português.

Certificação IA-NLP 
Será reconhecido como Trainer Training em PNL em qualquer parte do mundo e 
por qualquer instituto.

Certificação DGERT 
Este curso segue os padrões de qualidade da Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT). 
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PARTE I: Desenvolvimento da Personalidade do Trainer:

• Desenvolvimento e crescimento pessoal do trainer
• Equilíbrio interno e níveis de personalidade
• Visão, missão, objetivos e trajeto de vida pessoal

Formatos de Apresentação:
• Formato Grinder
• 4-Mat
• Metáforas entrelaçadas (nested loops)

Habilidades para Apresentações e Formação:
• Uso da voz, gestos, corpo e sala
• Uso de humor, provocações e metáforas
• Lidar com interrupções, objeções e perguntas
• Falar de forma eficaz e coerente
• Usar o espaço - âncoras espaciais

PROGRAMA
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PROGRAMA
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PARTE II: Ensinar PNL e trabalhar com grupos:

Desenvolvimento e crescimento pessoal:
• Autogestão e coaching
• Modelo de excelência

Reconhecer e projetar processos de grupo:
• Níveis do conteúdo e da relação
• Papel como trainer e papel no grupo
• Rapport com grupos
• Habilidades de interação
• Lidando com objeções e críticas
• Utilizando eventos de grupo

Ensinar o conteúdo da PNL
• Demonstrações para ensinar
• Habilidades básicas e formas de exercícios
• Relação entre modelos da PNL
• Expandir a PNL
• Projetar um dia de workshop

Desenvolvimento do programa e do trainer
• Habilidades básicas de didática
• Ensino e estudo humanístico
• Fases da formação e dinâmicas do estudo
• Projeto de workshop e de exercício

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On


As metodologias usadas na formação 
em PNL são essencialmente vivenciais, 
no entanto a parte teórica e 
demonstrativa também é valorizada.

Nas metodologias verbais, utilizaremos 
várias técnicas, desde exposição, 
explicação, diálogo e debates, entre 
outras.

Na metodologia demonstrativa, 
utilizaremos audiovisuais e textos 
escritos (manuais produzidos para a 
certificação e materiais 
complementares).

A METODOLOGIA
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Nos métodos ativos, utilizaremos trabalhos em grupo, em equipa e de projeto, estudo de casos e 
experiências vivenciais, entre outras.

É determinante a entrega e dedicação dos participantes para que o curso seja uma experiência 
enriquecedora e transformadora.

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On


O Curso Trainer InPNL tem a duração de 130 horas e decorre presencialmente ou online, ao longo de 
18 dias em sala, onde os participantes poderão vivenciar a PNL.

Pode optar por uma edição no formato da sua preferência:
• Extensivo, com 8 fins de semana espaçados ao longo alguns meses, presencial ou online.
• Intensivo, no Super Camp InPNL, com todos os dias seguidos em regime.

Consulte o nosso site para as datas das próximas edições. 
www.inpnl.com/cursos-pnl/practitioner-inpnl/

Caso tenha alguma dúvida, fale connosco. Estamos aqui para ajudar.

ORGANIZAÇÃO E HORÁRIO

LOCAIS DE REALIZAÇÃO

16

LISBOA

SUPER
CAMP

ONLINE
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NÃO HÁ INVESTIMENTO MAIS IMPORTANTE DO QUE EM NÓS PRÓPRIOS.
JUNTE-SE A NÓS NO TRAINER TRAINING. ESTE É UM PONTO DE VIRAGEM NA SUA VIDA.

https://inpnl.com/pre-inscricao-no-trainer-training-inpnl/?edicao=21Tr1On


Agradecemos o seu interesse em realizar connosco uma transformação na sua vida e o seu 
desenvolvimento pessoal.

Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contactar. Estamos aqui para ajudar.

Pode também optar por passar na nossa sede e visitar-nos!

OS NOSSOS CONTACTOS:
InPNL – Instituto Internacional de Programação Neurolinguística

ENDEREÇO: Avenida Duque de Loulé, n.º 47, 7º dto.
1050-086 Lisboa

TELEFONE: +351 213 562 300
TELEMÓVEL: +351 961 758 484

E-MAIL: info@inpnl.com
WEB: www.inpnl.com 

www.linkedin.com/company/inpnl/ www.facebook.com/inpnl.pt/

@inpnl

INFORMAÇÕES E CONTACTOS
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