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CoachingPortugal e AERLIS Formam Parceria Institucional 
  

 

  
Os Associados da AERLIS e os Parceiros CoachingPortugal podem agora contar 
com benefícios exclusivos no desenvolvimento dos seus negócios, com base nesta 
recente parceria institucional. 
 
A AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa, é uma Associação sem fins 
lucrativos, de utilidade pública, criada em Fevereiro de 1992. Com instalações em Oeiras, 
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Sintra e Carregado, a AERLIS dispõe de salas equipadas e auditórios para realização de 
acções de formação, seminários e outros eventos.  
 
A actuação da AERLIS desenvolve-se no apoio ao desenvolvimento de empresas,
potenciando os respectivos negócios. Das várias iniciativas da Associação, salientamos a 
organização de Seminários, Workshops e Cursos sobre várias temáticas de interesse para o 
sector empresarial, a prestação de serviços às empresas em condições bastante vantajosas 
e a promoção de vários projectos na área da formação e internacionalização. 
 

O CoachingPortugal é um portal de informação especializada sobre coaching e sobre 
novos paradigmas de desenvolvimento pessoal e profissional que podem complementar a 
actividade de coaching. Para os profissionais assume-se como uma ferramenta de trabalho 
e como um suporte comercial, o seu compromisso é disponibilizar recursos e serviços que 
apoiem o desenvolvimento e o crescimento desta actividade em Portugal. Para o público em 
geral identifica-se como um ponto de recolha de informação sobre o que é, o que se faz e 
quem faz coaching profissional em Portugal.  
 
No âmbito desta parceria institucional, os Associados da AERLIS que tenham interesse 
em desenvolver estas novas áreas nas suas empresas poderão juntar-se à comunidade 
CoachingPortugal e usufruir das diversas ferramentas de divulgação existentes, sob 
condições especiais de adesão. Em contrapartida, os actuais e futuros Parceiros
CoachingPortugal poderão beneficiar de "oportunidades empresariais" exclusivas que a 
AERLIS lançará na Bolsa de Oportunidades CoachingPortugal, para além do não menos
importante impulso na divulgação do portal a nível nacional.      
 
Veja as recentes oportunidades: 
 
Oportunidade Associados AERLIS ver+  | Oportunidade Parceiros CoachingPortugal ver+ 
 
Conheça as Próximas Actividades da AERLIS ver+  

Saiba mais sobre a AERLIS ver+  |  Saiba mais sobre o CoachingPortugal ver+ 
 
  
  

 

 

2 de 3Página .:: CoachingPortugal : Notícia AERLIS e CoachingPortugal ::.e

04-06-2009http://www.coachingportugal.com/InnerContent.aspx?IDM=171&IDLang=1


