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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Construímos o plano de formação à medida da sua Organização
A formação profissional constitui uma vertente consolidada no âmbito de atuação da AERLIS,
como aposta na qualificação dos colaboradores e no crescimento das Organizações. Propomos
descobrir novas abordagens para capacitar os seus colaboradores a enfrentar novos desafios.
Porque as necessidades são distintas, e porque a aposta na valorização dos colaboradores é de
extrema importância, a AERLIS trabalha para desenvolver o plano de formação personalizado que
vai ao encontro da visão, objetivos, necessidades e cultura da sua Organização.
A AERLIS conta com um conjunto de profissionais habilitados para intervir em todas as fases do
processo formativo: diagnóstico, conceção e implementação do projeto de formação. A equipa
formativa é constituída por formadores seniores com experiência pedagógica e profissional.
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FORMAÇÃO

ÁREAS DE FORMAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
Inteligência emocional
Comunicação assertiva
Gestão de tempo/stress
Trabalho em equipa
Gestão de conflitos

FINANÇAS E
CONTABILIDADE
Análise financeira
Controlo de gestão
Gestão de tesouraria
Cobranças eficazes
Contratação pública

MARKETING E
COMUNICAÇÃO
Plano de comunicação
Public speaking
Personal branding
Redes Sociais
Marketing digital

HIGIENE E
SEGURANÇA
Primeiros socorros
Ergonomia no trabalho
Higiene, Saúde e Segurança
no trabalho

SECRETARIADO E APOIO
ADMINISTRATIVO
Gestão eficaz de reuniões
Gestão documental
Protocolo empresarial
Gestão de projetos
Gestão de reclamações

INFORMÁTICA
Word inicial/avançado
Excel inicial/avançado
Powerpoint: apresentações
com impacto

COMERCIAL
E VENDAS
Atendimento de excelência
O novo ABC de vendas
Liderança e motivação
Inglês comercial
Espanhol comercial

LOGÍSTICA
Gestão de compras
Gestão de transportes
Gestão de stocks
Gestão de armazéns

Apresentamos as áreas de formação em que a AERLIS é certificada e alguns módulos que temos
desenvolvido nas Organizações. Desafie-nos a apresentar uma proposta de acordo com o
levantamento das vossas necessidades de formação.
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FORMAÇÃO

TESTEMUNHOS DE CLIENTES
“Conhecemos a AERLIS em 2021 através de pesquisa online. Rapidamente percebemos que no mercado
se destacam, pois são exímios em prover formação adequada às necessidades do cliente. No nosso caso
ficámos muito satisfeitos com o conteúdo da formação e com a formadora que se adaptou a todos os
nossos requisitos e necessidades. Foram rápidos e muito organizados. Recomendamos vivamente.”
Carolina Santos, Administração, Condiprestige

"Já há algum tempo que tinha em mente fazer uma formação de Primeiros Socorros. Neste período de
pandemia do Covid 19, as equipas estavam todas em casa devido ao encerramento obrigatório das lojas
Häagen Dazs e surgiu a oportunidade de fazermos uma ação de formação com a AERLIS. Estava um
pouco apreensiva em fazer uma formação on-line deste tema, no entanto a forma como nos foi
transmitida a informação foi muito dinâmica e todos os formandos tiveram a oportunidade de aprender
de uma forma divertida e interessante. Foi uma ação esclarecedora, com um conteúdo claro, adequado
e extremamente pertinente, englobando informações e conteúdos centrais e específicos do tema em
questão. Recomendaria, sem dúvida, esta formação.”
Marta Chrystêllo, Recursos Humanos, Häagen Dazs
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FORMAÇÃO

TESTEMUNHOS DE CLIENTES
"A AGA , considera a formação dos seus colaboradores uma mais valia para o desenvolvimento da
empresa e das competências dos seus colaboradores, participou pela primeira vez na formação que a
AERLIS promoveu e faz uma avaliação muito positiva dessa ação, tanto em termos de conteúdos,
tempos de formação, organização e dinâmica programática. Estas ações são fundamentais para apoiar
as empresas na formação dos seus colaboradores, afim destes se capacitarem para uma resposta célere
e eficaz aos desafios de um mercado cada vez mais exigente."
Leonor Carvalho, Diretora Financeira, AGA - Álcool e Géneros Alimentares

“Com a ajuda da AERLIS montámos para 2020 um plano de formações de acordo com as nossas
necessidades e com toda a flexibilidade necessária para se adequar ao nosso negócio. Infelizmente a
pandemia tomou conta das nossas vidas e do nosso negócio e apenas com a ajuda da AERLIS, dos seus
funcionários e formadores, foi possível manter algumas das formações adaptando as mesmas a uma
nova realidade. A capacidade de organização e adaptação da AERLIS foram fundamentais para
conseguirmos continuar a proporcionar formação aos nossos funcionários neste tempo conturbado”

Anabela Amaro, Secretária de Administração, Garrett Audiovisuais
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FORMAÇÃO

TESTEMUNHOS DE CLIENTES
"A TCPI vê na formação uma forma de valorização das suas pessoas, sendo esta uma mais-valia para a
atualização de conhecimentos e o incremento de competências. Existe por isso uma aposta na
promoção da aquisição e manutenção das competências necessárias à execução da função de cada
colaborador e para ir ao encontro deste objetivo, que é estratégico da empresa, procuramos entidades
formadoras de excelência, como a AERLIS, que demonstrou atenção e profissionalismo ao longo do
processo formativo, o qual viemos a concluir como sendo uma mais-valia para os colaboradores que
dele participaram tal como os testemunhos enfatizam. Da minha parte posso dizer que foi muito
enriquecedor. Adquiri novas competências que estou a utilizar no dia a dia e que agilizam alguns
trabalhos mais complexos que faço nesta ferramenta. Também gostei muito da forma como a formadora
interagia com o grupo de formandos."

Telma Serra, Coordenadora RH, TCPI - Tecnoprojecto Internacional
"A Omnitel contratou os serviços da AERLIS para uma ação de formação de Excel avançado a um grupo
de colaboradores. A formação presencial decorreu nas instalações da Omnitel. O formador largamente
experiente com vasta experiência pedagógica e profissional na área foi a chave para o sucesso desta
formação. De realçar a flexibilidade da Aerlis durante o processo negocial e também durante o decorrer
da formação. Aconselhamos vivamente as ações de formação da AERLIS."
Susana Nunes, Branch Manager, Omnitel.
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FORMAÇÃO

TESTEMUNHOS DE CLIENTES
“A New Lineo Cinemas de Portugal, mais conhecida pela sua marca Cinema City, nas suas necessidades
de formação, vê a AERLIS como um parceiro de excelência, no que toca a transmitir competências aos
nossos colaboradores. As formações em “Gestão de Reclamações” e “Inteligência Emocional” foram
uma mais-valia para os nossos colaboradores, que adquiriram novas competências, indispensáveis a
uma boa interacção com clientes e colegas. Os conteúdos destas formações foram transmitidos de
forma interactiva, solicitando a participação dos nossos colaboradores, o que contribuiu para uma
rápida aprendizagem. Foram ao encontro das nossas expectativas e objetivos. Recomendamos, sem
dúvida, a formadora Ana Melo e a AERLIS.”

Filipe Abreu, Responsável de Recursos Humanos, New Lineo Cinemas de Portugal
“O Grupo Atlantic sabe como é importante investir em formação de qualidade e adaptada às
necessidades dos colaboradores. Para nos ajudar neste objetivo procuramos um parceiro de excelência
e contratamos os serviços da AERLIS para ministrar uma formação de Excel Intermédio nas nossas
instalações. A formação foi altamente enriquecedora para o dia a dia dos nossos colaboradores,
permitindo relembrar e adquirir conhecimentos importantes na execução das tarefas de forma mais
eficiente. De salientar ainda o nível de experiência do formador, uma pessoa sempre prestável para
esclarecer todas as questões. Sem dúvida recomendamos a AERLIS, sempre atenciosos e profissionais
com os seus parceiros!”
Ana Rita Pinto, Human Resources Manager, Grupo ASP - Atlantic Spare Parts
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FORMAÇÃO

REFERÊNCIAS DE CLIENTES
Câmara Municipal de Oeiras; Autoridade para as Condições do Trabalho; Hotéis Heritage;
Solvay; Farmodiética; MEDAC; Go4Mobility; Sendit; Perino; Fernando L. Gaspar; Tecnovia;
THL Moçambique; Instituto Tecnológico do Gás; Caravela Alimentação; Condiprestige;
Palissy Galvani; TCPI - Tecnoprojecto Internacional; Consertos Rápidos das Amoreiras; New
Lineo Cinemas de Portugal; Atlantic Spare Parts;; Yudigar; Cablotec; Adreta Plásticos;
Omnitel; Havi Logistics; Valora; Águas de Alenquer; TEMPEC; Joca Metalomecânica; Frissul;
HumanPlaneth2h; Nuvens de Fantasia; Garrett Audiovisuais; Booking; Fluxológico; Galme;
Phoenix Contact; Telobrinde; Amarelo e Prata; AEMAR; Mundagro; Transportes Luís do
Vale; Moneris; Palmigráfica; Dura Automotive; Ambimed; Teixeira Duarte Distribuição;

Jimpisoft; Redislogar; Abbott Laboratórios; Multisector; Libélula Design; Satlux Service;
Regicontrol; Artes do Bruxo; SIC; Belgrani; Gateway Portugal; Grupo KSB; LAPP Policabos;
KIPRESOT; AMCOR; Berner.
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CONTACTOS

OEIRAS

CARREGADO

BARREIRO

Sede

Delegação

Delegação

Rua S. Salvador da Baía, Ed. AERLIS
2780 - 017 OEIRAS

Torre - Carregado
2580 - 512 CARREGADO

Rua Berthelot 4, Parque Baia do Tejo
2830 - 302 BARREIRO

Telefone: 210 105 000

Telefone: 263 860 260

Telefone: 214 073 828

E-mail: aerlisoeiras@aerlis.pt

E-mail: aerliscarregado@aerlis.pt
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