UMA FORÇA
AO SERVIÇO
DAS EMPRESAS

PARTICIPAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
AERLIS é Vice-Presidente do Conselho Geral da CIP
(Confederação Empresarial de Portugal)
www.cip.org.pt

Conselho Associativo Regional

Conselho Estratégico Nacional da Construção e do Imobiliário

Conselho Estratégico Nacional da Indústria Portuguesa

Conselho Estratégico Nacional da Energia

Conselho Estratégico Nacional do Comércio Português

Observatório do Desenvolvimento das Relações de Trabalho

AERLIS é Vice-Presidente da BECC
(Business European Capital Cities)
www.be2c.eu
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Representação
dos interesses
dos associados

Informação

Internacionalização
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Formação
Profissional
Serviço de
apoio às
empresas

Desenvolvimento
regional

www.aerlis.pt

INFORMAÇÕES
Website | www.aerlis.pt
Redes sociais |
Mailing direto | para as empresas da Região de Lisboa
Contacto Presencial, Seminários, Conferências e Workhops
http://www.empreende.aerlis.pt/
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SERVIÇOS
Incentivos ao investimento
e criação de empresas
Recuperação e reestruturação
de empresas
Internacionalização e inovação

Seguro de créditos, factoring
e gestão de cobranças
Certificação de qualidade e ambiente

Protocolo empresarial

Comunicação empresarial
e marketing digital

Garantia Mútua

Consultoria fiscal

Responsabilidade social
das Organizações

Propriedade intelectual
Saúde, higiene e segurança no trabalho
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Economato e informática
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Empreende+ Gabinete de apoio
ao Empreendedor

www.aerlis.pt

EMPREENDE +
Programa de Apoio ao Empreendedorismo:
Análise de perfil de Empreendedor(a)

Formação e Capacitação
Trabalhar e estruturar a ideia de negócio
Desenvolvimento do plano de negócios e apoio à sua criação
Possibilidades de financiamento: PAECPE, Microcrédito, Crédito
Bonificado e Sistemas de Incentivos - execução e acompanhamento

Consultoria e mentoring durante o 1º ano de atividade

Acelerar negócios potenciando as sinergias
www.empreende.aerlis.pt
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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 no desenvolvimento das competências dos colaboradores e no crescimento das Organizações.
Oferecemos formação profissional certificada para motivar as equipas e torná-las ainda mais produtivas.
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 para outros cursos de acordo com o levantamento das vossas necessidades de formação.
Propomos descobrir novas abordagens para capacitar os seus colaboradores a enfrentar novos desafios.
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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
UMA FORÇA AO SERVIÇO DAS EMPRESAS

www.aerlis.pt

INTERNACIONALIZAÇÃO
Apoiamos a internacionalização e o desenvolvimento empresarial.
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
A AERLIS trabalha uma base de dados de empresas da Região de
Lisboa, promovendo o desenvolvimento e o networking
empresarial. A atividade de organização de eventos tem permitido
a prossecução dos objetivos essenciais da Associação, incentivando
o envolvimento dos empresários no debate das principais questões
regionais, nacionais e internacionais.

Promova a sua empresa organizando um evento exclusivo
ou patrocine um dos nossos eventos
A opção pela divulgação e marketing do evento através da
AERLIS permite potenciar o perfil da sua instituição, conquistar
novos clientes, maximizar a sua exposição no mercado, atingir
decisores e gerar oportunidades de networking.

Os nossos patrocinadores recebem ampla exposição de
marketing através da presença na vasta gama de canais usados
para promover o evento.
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL
IEFP

UNIVERSIDADES

ASSOCIAÇÕES

CENTROS DE
INVESTIGAÇÃO

CENTROS DE
INCUBAÇÃO

POLOS
TECNOLÓGICOS

CÂMARAS
MUNICIPAIS
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CONHEÇA OS NOSSOS ESPAÇOS
Auditórios e salas equipadas, com excelentes condições
técnicas e iluminação natural, para organização de eventos,
apresentação a clientes, reuniões ou ações de formação:

Coworking e domiciliação da empresa
Auditórios até 250 pessoas
Salas de informática
Salas teóricas

Salas de reunião
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TORNE-SE SÓCIO DA AERLIS
Beneficie das seguintes vantagens:
Representatividade e defesa dos seus interesses

Financiamento e incentivos para o seu projeto

Criação de valor e competências na sua equipa

Descontos nos serviços e formação

Maior visibilidade da sua empresa

Acesso a ofertas e divulgações no Marketplace

Mais networking e mais negócios

Consultoria jurídica gratuita

JUNTE-SE A NÓS E TORNE O
ASSOCIATIVISMO MAIS FORTE!
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CONTACTOS
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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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