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LIDERAR E MOTIVAR A SUA 

EQUIPA RUMO AO SUCESSO 
 

Oeiras, 26 de Outubro, 9h30 - 13h00 
www.aerlis.pt 

 
 Sintra, 09 de Outubro | 14h30 - 17h 

Oeiras - Rua S. Salvador da Baía, Edifício  AERLIS, 2780 - 017 Oeiras   Tel.: +351 210 105 000   Fax: +351 210 105 001   E-Mail: aerlisoeiras@aerlis.pt  

Sintra – Av. Almirante Gago Coutinho CESN, Edifico 6,  2710 – 418 Sintra  Tel.: +351 219 242 454  Fax: +351 219 243 644  E-Mail: aerlisintra@aerlis.pt  

Carregado – Torre, 2580 – 512 Carregado  Tel.:+351 263 860 260  Fax: +351 860 269  E-Mail: aerliscarregado@aerlis.pt  

 

Liderar conhecendo as personalidades 

 

A liderança de uma empresa é uma forma eficaz de 

produzir a mudança no negócio. Para isso devo saber 

identificar a personalidade das pessoas com quem 

interajo e a que características prestar atenção. 

- Conhecer a personalidade dos meus colaboradores é 

fundamental para atingir os meus objetivos. 

- Interagir de uma forma eficaz com a minha equipa. 

- Vou aplicar o DISC na minha organização. 

 

  PROGRAMA 

 

Emília Alves - Licenciada em Línguas e Literaturas modernas, Inglês e Alemães, aprofundando a área da formação através de 

uma Pós-graduação e Certificação em Liderança Estratégica por Valores e Coaching, na Universidade Carlos III, em Madrid, 

homologada pela International Coaching Federation, de que é membro e Coach certificada. Carpe diem é o seu motto e sente 

que gostaria de ter muitos anos de vida para fazer tudo aquilo que gostaria de fazer como pessoa e como Coach, na senda da 

excelência e da maximização do seu potencial e dos seus coachees. 
 

Teresa Teles - O início de seu percurso foi na área da biologia foi um acaso na sua vida pessoal que a fez enveredar pelo 

mundo empresarial. Porque as competências são fundamentais para crescer, tirou um curso de contabilidade e gestão, onde 

descobriu um novo mundo e a sua vocação. Assumiu a missão de fazer os empresários atingirem o seu máximo potencial, 

ganhando a liberdade de tempo e dinheiro para poderem gozar os seus sonhos. Como? Eyes on the prize! Como treinadora de 

empresários, exige foco e determinação. 

 

  ORADORES 

 

INSCRIÇÃO  

  Público em Geral: 50€ 

  Associados da AERLIS ou de Associações filiadas: 25€  

  Isento de IVA ao abrigo do nº 15 do Artº 9º do CIVA 

ENQUADRAMENTO 

Construa uma equipa de sonho 

 ENQUADRAMENTO 

O alinhamento da equipa é fundamental para se alcançar o 

potencial máximo de uma organização e obter bons 

resultados. Informar é Poder e Comunicar é a Chave. 

- Aprender que ter uma equipa alinhada de acordo com a 

visão, missão e a cultura da minha empresa é fundamental 

para o sucesso. 

- Quais as boas práticas para atingir bons resultados com a 

minha equipa. 

- A importância de se ter uma boa comunicação para o 

sucesso da minha empresa. 

 

  PROGRAMA 
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