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PRH - Personalidade e Relações Humanas 
Escola de formaçāo internacional de adultos 

Somos uma escola de formação internacional, especializada em crescimento e 

desenvolvimento pessoal, presente em 35 países desde 1970. 

A formação PRH é dirigida a todos aqueles que desejam avançar para uma maior 

compreensão de si mesmos e que buscam uma melhor qualidade de vida e mais 

harmonia nas suas relações pessoais ou profissionais. 

Toda a oferta de formação é o resultado de uma investigação contínua sobre o 

crescimento das pessoas, dos casais e dos grupos. 

As formações individuais ou em grupo com o método PRH orientam e ajudam as 

pessoas na autodescoberta. Para iniciar este processo favorece-se o acesso a todas 

as dimensões da pessoa: a dimensão do ser, a dimensão cerebral, a emocional ou 

sensível, a corporal e a consciência profunda. 

Os benefícios de participar na formação PRH são dados pela sua metodologia que 

ajuda a: 

— Potenciar o desenvolvimento das próprias capacidades. 

— Conduzir um processo de crescimento pessoal, contínuo e sustentável. 

— Melhorar e/ou recuperar a autoestima. 

— Aprender a ser assertivo na tomada de decisões. 

— Fortalecer a confiança para impulsionar mudanças positivas na sua vida e nas 
suas relações. 

— Desenvolver a capacidade de liderança, comunicação e participação ativa, 
promovendo um trabalho em equipa humano e eficaz. 
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Empresa Internacional 
presente em 35 países dos 
5 continentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com mais de 40 anos de investigação 
permanente sobre o desenvolvimento 

da personalidade e a melhoria das 
relações. Ministra formação a mais de 

10.000 pessoas por ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigida a pessoas, 
casais, grupos e 
empresas. 
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INFORMACÕES E INSCRIÇÕES 

Para receber informações sobre as atividades da formação PRH ou inscrever- 
se num curso, entre em contacto com: 

CENTRAL DE INFORMACION E INSCRIPCIONES 

C/ de las Naves, 20 – 1º A 
Teléfono: 91-473-95-05 
mail: infoprh@prh-iberica.com 
Horário: de Segunda-feira a Sexta-feira, das 11h às 14h 
ou através de: www.prh-iberica.com 

 
A fim de permitir um amplo acesso à formação PRH, as tarifas de inscrição nos 
cursos são fixadas em função dos recursos económicos do participante, com a 
ajuda de uma tabela de preços progressiva que se envia ao inscrever-se num 
curso. 

 
Apenas após o pagamento da tarifa de inscrição é que fica formalmente 
reservado o seu lugar no curso. 

 
Personalidad y Relaciones Humanas, PRH Formación y Desarrollo reserva-se o 
direito de cancelar qualquer curso se o número mínimo de participantes não 
for atingido, com pelo menos 7 dias de antecedência. 

 

Aviso Importante 
Os cursos PRH são cursos de formação que não são aconselháveis para pessoas 
fortemente perturbadas ou em terapias, salvo conselho ou opinião favorável 
do seu terapeuta. 

 
Personalidad y Relaciones Humanas PRH Formación y Desarrollo reserva-se o 
direito de admissão aos seus cursos e atividades de formação. 

mailto:infoprh@prh-iberica.com
http://www.prh-iberica.com/
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CURSOS DE FORMAÇÃO PRH 

Com uma duração variável entre 12 e 30 horas, os cursos de formação vão tratando 
dos diferentes aspetos do ser humano ou do seu crescimento pessoal, tendo em 
consideração os fundamentos antropológicos e psicológicos da formação PRH que se 
apresentam detalhadamente no livro “A pessoa e o seu crescimento”. 

 

Em www.prh-iberica.com pode consultar o calendário das atividades de formação, 
onde a informação é constantemente atualizada. 

 

Também pode contactar qualquer um dos formadores PRH, que aparecem na última 
página, se desejar informação sobre atividades que se realizam a nível regional ou 
para conhecer outras ações personalizadas. 

 

Todos os cursos são de caráter presencial, agrupados em dias consecutivos (C) ou 

divididos em 2 fins de semana (F), nas tardes (T) ou dias (J). 

http://www.prh-iberica.com/
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LISTA DE CURSOS 

Introdução ao conhecimento pessoal 
Quem sou eu, hoje? (*) 
Descobrir os rasgos da minha identidade (*) 
Progredir em solidez (*) 
Abrir horizontes na minha vida (*) 
Amor e liberdade nas minhas relações (*) 
Como existir e ser assertivo (*) 
Como superar o stress? (*) 
O silêncio, experiência de acesso ao mundo interior (*) 
O valor da minha vida (*) 
Estar solteiro(a), sem parceiro(a): possibilidades e limitações (*) 
Os sentimentos, uma realidade por explorar (*) 
A minha música e eu (*) 
Potenciar a minha autoestima (*) 
Viver bem os meus estudos e exames (*) 
Viver construtivamente o que me faz sofrer (*) 
O urgente e o importante (*) 
Um caderno para minha vida (*) 

 
 

Crescimento pessoal 
Viver harmoniosamente 
Acelerar o meu crescimento 
Aprendo a tomar decisões construtivas 
O sentido da minha vida (*) 
Viver plenamente a minha autenticidade 
Os meus compromissos prioritários 
O meu corpo e crescimento como pessoa (*) 
Analiso a minha experiência de transcendência 
Tempo forte de crescimento 
Libertação de entraves ao crescimento 
Explorar o que vivo frente ao dinheiro e aos bens materiais 
Conhecer o sistema de defesa em relação a mim próprio 

 
 

Crescimento pessoal através da expressão criativa 
A vida em mim e os seus entraves (*) 
A minha vida relacional hoje 
O meu passado de criança 
Coerência e sentido no quotidiano (*) 
Dar uma nova cor à minha vida (*) 
Abrir-me a realidades maiores que eu 
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Relação e afetividade 
As minhas relações interpessoais 
Desenvolvimento da minha vida afetiva 
Crescer nas minhas relações: gestão das transferências 
Comprometo-me na minha cura 

 
 

Vida de casal 
Construindo-nos como casal (*) 
Conhecermo-nos como casal (*) 
Conhecer-me na minha vivência como casal (*) 
Aprofundar na nossa vida em casal 
Ajuda mútua em casal 

Eu na minha forma de me relacionar com o meu cônjuge (*) 
 

Educação 
Ajudar os meus filhos a crescer (*) 
Exercer a minha autoridade de mãe/pai de maneira construtiva (*) 
Um olhar de qualidade sobre os meus filhos (*) 
A colaboração entre os pais na educação dos filhos (*) 
Como fazer para que os meus filhos confiem em si próprios (*) 
A minha realidade como pai/mãe (*) 
O meu perfil de educador (*) 

A relação com os meus alunos (*) 
 
 

Trabalho e vida de grupo 
Trabalho e desenvolvimento pessoal (*) 
Ter êxito como dirigente (*) 
Viver-me melhor nos grupos 
Desenvolver as minhas capacidades de liderança (*) 
Compreender-me nas minhas relações profissionais (*) 
Pertencer a uma fundação 
Tenho vocação para…? 
PRH e eu 

 
 

Formação no método de análise PRH 
Corpo e abertura ao meu mundo interior (*) 
À escuta do meu mundo interior 
Compreender-me em profundidade 

 
 

Formação no método de relação de ajuda PRH 
Aprendo a fazer-me ajudar 
Aprendo a ajudar 
Ajudar eficazmente as pessoas 
Formação para a relação de ajuda PRH como conselheiro (FRA) 

 
(* ) Cursos com os quais é possível iniciar a formação PRH. 
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Introdução ao conhecimento pessoal 

 
QUEM SOU EU, HOJE? (*) (24 h) 

 Conhecer melhor o núcleo sólido da personalidade 
 

Este curso visa contribuir para: 
— Avançar em autoconhecimento. 
— Identificar as suas aspirações essenciais. 
— Esclarecer-se sobre as condições necessárias para o desenvolvimento da sua 

personalidade e autoestima. 
— Enfrentar melhor as dificuldades que a vida apresenta. 

O curso é accesível a toda perssoa adulta. 

 2020 

MÊS DIAS LOCAL FORMADOR/A INS MOD 

AGOSTO 15-16 

22-23 

ON LINE PRECIOSA CID (1,5) F 
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Crescimento pessoal 

 
ACELERAR O MEU CRESCIMENTO (24 h) 

 As condições do desenvolvimento da personalidadees 
 

Este curso visa contribuir para: 
— Delimitar melhor como desenvolver todos os aspectos de tua personalidade. 
— Descobrir as etapas do itinerário que tenta a realização de ti mesmo. 
— Compreender como se produzem as mudanças em ti mesmo graças a um progresso 

pessoal e metódico. 
— Construir teu itinerário personalizado de formação, a partir de um balanço completo e 

lúcido sobre ti mesmo. 

É necessário ter feito “Quem sou eu, hoje?” ou os módulos  “Descobrir  os  rasgos  da  minha 
identidade” e “Progredir em solidez” bem como o curso “À escuta do meu mundo interior”. 

2020 

MÊS DIAS LOCAL FORMADOR/A INS MOD 

NOVEMBRO  
DEZEMBRO 

28 e 29 

1  e 8 

ON LINE PRECIOSA CID (1,5,6) J 

 

 

ANALISO A MINHA  EXPERIÊNCIA DE TRASCENDÊNCIA (24 h) 
 Crescimento pessoal e  trascendência. 

 

Este curso permite: 
— Descobrir esta realidade desde a experiência. 
— Abrir-se com amplitude às suas manifestações. 
— Conhecer as suas repercussões na vida e no  crescimento. 

 
Esta experiência, com frequência, converte-se em motor de progresso e crescimento   
pessoal. 

2020 

MÊS DIAS LOCAL FORMADOR/A INS MOD 

DE AGOSTO A  
FEVEREIRO 

Sábados pela tarde 

(1º encontro: 29 de 
agosto) 

 

ON LINE PRECIOSA CID (1,3) T 
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A Nossa Pedagogia 

O nosso método caracteriza-se principalmente por: 
— Um conhecimento de si próprio a partir da própria experiência de vida. 
— Uma análise metódica da própria vivência. 
— Uns intercâmbios baseados em autenticidade. 
— A referência à investigação PRH. 
— Uma forma de tomar decisões a partir de um discernimento pessoal metódico. 

Normalmente, o número de participantes num curso varia entre 7 e 15. 

O facto de o número de participantes ser limitado permite que os participantes 
recebam atenção personalizada e o tempo necessário para que cada pessoa possa 
experimentar o nosso método. 

 

 

 

Questionamento pessoal 
Introspeção e reflexão pessoal 
Autoconhecimento 
Autodescoberta 

Partilha 
— Faz-se livremente 
— Compartilhar experiências e vivências 
— Selecionando o mais importante 
— Facilita a aprendizagem 

Contribuições 
— Enriquecer a observação de cada ponto 
— Clarificar conceitos-chave e solucionar dificuldades. 
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O acompanhamento pessoal 

A relação de ajuda PRH consiste num acompanhamento pessoal, orientado acima de 
tudo para o crescimento, para desenvolver os dinamismos do ser e favorecer uma 
ordenação dos funcionamentos que permita um funcionamento humano mais 
harmonioso. 

 

Neste método de relação de ajuda utiliza-se a análise PRH, a qual se centra nas 
sensações interiores de tipo psicológico, para chegar ao descobrimento de algo novo 
sobre si próprio. 

 
O acompanhamento individual PRH faz parte de um conjunto de meios (cursos de 30 
horas, cursos de 15 horas, grupos de acompanhamento ou de seguimento, trabalho 
pessoal de autoformação, etc. ). Em geral, a relação de ajuda individual oferece-se 
em sinergia com os outros meios de formação citados anteriormente. 

 
Nisto diferenciamo-nos de outros métodos que utilizam exclusivamente o 
relacionamento interpessoal entre o conselheiro e o cliente. 

 
O acompanhamento individual é uma relação profissional personalizada onde cada 
pessoa é acolhida com as suas riquezas profundas e é estimulada a desenvolver-se a 
partir dessas mesmas riquezas. 

 

De interesse: 
De acordo com as competências dos formadores de PRH em Espanha, o 
acompanhamento pessoal poderá ser oferecido além de em castelhano, também em 
basco, galego, francês, inglês, alemão e português. 
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A nossa ética profissional 

Como escola de formação e a fim de expor claramente as regras e os valores que 
vivemos na nossa prática profissional, destacamos em síntese alguns pontos que 
regem a atividade profissional dos formadores PRH, tendo em conta os diferentes 
tipos da mesma. 

 

As características exigidas no relacionamento com os clientes são: 

— Clareza quanto ao método. 

— Acessibilidade à formação ao maior número de pessoas, tanto financeiramente, 
através de tabelas de preço progressivas, como culturalmente. 

— Respeito pela liberdade. 

— E confidencialidade. 

Estas regras aplicam-se a todas as atividades de formação oferecidas aos clientes. 
 

A seguir destacamos alguns pontos: 

— O/A formador/a PRH tem a sua competência específica como formador/a da 
psicopedagogia PRH e certifica os serviços prestados nas diferentes atividades de 
formação. 

— A formação PRH dirige-se a toda a pessoa sem distinção de raça, cultura, 
nacionalidade, classe social, nível de escolaridade ou religião. Dirige-se às pessoas 
que desejam viver melhor e desenvolver as suas capacidades pessoais, com vista 
a um funcionamento mais harmonioso. 

— O método é uma autoformação, deixa ao cliente a responsabilidade da sua   vida 
e da sua mudança de crescimento: é ele, por consequência, quem toma as 
iniciativas. É um método respeitador do ritmo e das forças da pessoa e da mesma 
forma, o cliente que vem respeita o objetivo sempre que o dito objetivo se situe 
dentro do campo de ação da formação PRH. 

— O/A formador PRH velará, no caso de pessoas com alterações psíquicas e/ou  em 
tratamento, por verificar se estão em condições de participar na atividade de 
formação que deseja realizar.  O/A  formador/a PRH dará aos seus clientes     a 
informação pertinente de forma a poder decidir livremente sobre a sua 
participação ou não nas atividades de formação PRH. As referidas informações 
dizem respeito às características do organismo, à competência específica do/da 
formador/a, às características do método utilizado, aos custos previstos, etc. 
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— O trabalho com o cliente enquadra-se numa relação profissional que tem em 
conta o respeito pelos horários previstos, as tarifas e a disponibilidade do/da 
formador/a no âmbito do compromisso assumido. 

— A formadora, o formador PRH está sujeito ao segredo profissional, exerce a 
confidencialidade em relação a todas as informações e confidências recebidas no 
contexto da ajuda individual. Nos cursos e grupos de acompanhamento recordará 
aos participantes o caráter confidencial dos intercâmbios e dos tempos de partilha 
que existem nas atividades em que participa. 

— As tarifas do organismo são adaptadas e o cliente será informado sobre o assunto. 
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Lista de Promotores 
 

(1) PRECIOSA CID ÁLVAREZ C/ P. Faustino Míguez 10, 3ºC 
(Formadora PRH) 32002 OURENSE 

 Telf. +34 988 25 29 31 
 +34 659 714 743 
 preciosacid@gmail.com 
 preciosacid@prh-iberica.com 

(2) ANA MARIA OLIVEIRA JUNCEIRO Rua Fialho de Almeida, 3 – 1º Fte 
2330-059 ENTRONCAMENTO 
Tel.: + 351 249 726409 – 965 501 890 
ana.esjr@gmail.com 

(3) CARLOTA TENREIRO R. Feliciano Castilho, Lote 1- 4º A 
3030 – 325 COIMBRA 
Tel.: + 351 239 404902 – 963 330 737 
carlotatenreiro@gmail.com 

(4) ALICE FERREIRA Rua Hernâni Torres,171 – 5º Dto 
4200-321 PORTO 
Tel: +351 22 5095744 – 964 592 426 
alicepreciosa0@sapo.pt 

(5) CARLA VENTURA DA CRUZ E SILVA Tel.: 962 355 366 
carlavcsilva@hotmail.com 

(6) MARTA VALADOR Beco Relógio de Sol , n2 
2000-358 Alcanhões – Santarém 
Tel. 916 815 520 
martavalador@gmail.com 

mailto:preciosacid@gmail.com
mailto:preciosacid@prh-iberica.com
mailto:ana.esjr@gmail.com
mailto:carlotatenreiro@gmail.com
mailto:alicepreciosa0@sapo.pt
mailto:carlavcsilva@hotmail.com
mailto:martavalador@gmail.com
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Formadores PRH em Portugal 

Uma relação humana, profissional e calorosa 
Especialistas em desenvolvimento e em crescimento pessoal. 

 
Os/As formadores(as) são especialistas qualificados e experientes no processo de 
crescimento. Proporcionam uma verdadeira dinâmica de aprendizagem. 

 

Dão-lhe uma resposta, uma clarificação sobre o seu trabalho pessoal e garantem-lhe 
uma interação durante as ações de formação. 

 
Todos seguiram uma formação intensiva dentro da escola de formação PRH. Passaram, 
eles mesmos, por todos os estádios da formação. Por conseguinte, apresentam-se 
preparados para se implicarem sincera e substancialmente e num compromisso 
autêntico. 

 
Assim, poderá experimentar o poder de uma relação calorosa e profissional que o 
coloca no caminho do seu crescimento pessoal. 

 
 

 

LUÍS AVILÉS 41907 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
SEVILLA - ESPAÑA 
Tel. +34 657 836 309 
luis.aviles@prh-iberica.com 

PRECIOSA CID 32002 OURENSE – ESPAÑA 
Tel. +34 988 25 29 31 
+34 659 714 743 
preciosacid@prh-iberica.com 

ROSA Mª JIMÉNEZ 28250 TORRELODONES 
MADRID – ESPAÑA 
Tel. +34 615 432 170 
rosamjimenez@prh-iberica.com 

mailto:luis.aviles@prh-iberica.com
mailto:preciosacid@prh-iberica.com
mailto:rosamjimenez@prh-iberica.com


 

PRH NO MUNDO 
 
 

 
 

www.prh-international.org 

http://www.prh-international.org/


 

¡Me siento mejor Un camino de acceso 

La persona y su crecimiento 20 € 

Publicações 

Personalidade e Relações Humanas (PRH) como 

Escola Internacional de Formação editou as 

seguintes publicações: 
  

Podem solicitar-se através 

de www.prh-iberica.com 

O preço indicado não inclui os 

gastos de envio. 
 

Saber decidir, clave para ser feliz 16 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
escribiéndolo! 12 € 

Afirmarse de un modo auténtico y 

respetuoso 14 € 

 
a la vida en profundidad 18 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Personalidad y Relaciones Humanas, PRH Formación y Desarrollo 
C/ de las Naves, 20 – 1.º A – 28005 Madrid - Tel.: 91 473 95 05 

secretariado@prh-iberica.com - www.prh-iberica.com - www.prh-international.org 

Central de Información e Inscripciones: infoprh@prh-iberica.com 

Depósito Legal: M-32905-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

La vida puede resurgir 15 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisiones y Felicidad 13 € 

 

 

http://www.prh-iberica.com/
mailto:secretariado@prh-iberica.com
http://www.prh-iberica.com/
http://www.prh-international.org/
mailto:infoprh@prh-iberica.com

