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E-MAIL MANAGEMENT:  
ORGANIZAR E GERIR PRIORIDADES  

 
Oeiras, 15 de Março, 9h30 – 12h00 

 

www.aerlis.pt 
 

INSCRIÇÃO 

Público em geral: 50 €  

Sócio da AERLIS ou de Entidades filiadas: 25€ 

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

OBJETIVOS 
 

Neste workshop vai aprender a: 

- Criar sistemas para lidar com os e-mails através 

de pastas e regras; 

- Definir tempo na sua agenda para gerir e-mails; 

- Identificar quais as tarefas que decorrem 

naturalmente dos e-mails e colocá-las na sua lista 

diária de tarefas. 

 

 

A Gestão do tempo é parte do controlo do Negócio 

pois se estivermos fora de controlo, não existe 

possibilidade de gerir marketing, vendas, equipa e 

sistemas. No final deste Workshop os participantes 

deverão ser capazes de enumerar três ações 

concretas para implementarem nos seus 

negócios/atividades profissionais baseadas nos 

conceitos sobre a gestão de e-mails apresentados. 

ORADORA 
Susana Bugalho 

O principal foco da coach Susana é fazer com que 

os seus clientes alcancem os seus principais 

objetivos, que os levaram a criar o seu negócio, 

sejam eles Tempo, Dinheiro e/ou Liberdade. 

É bastante comum os empresários se 

encontrarem exatamente na situação oposta, a 

trabalhar “no negócio” e não “para o negócio”, 

sem tempo e com dificuldades. Se é este o seu 

caso, então não só está no bom caminho, como 

inclusive já deu o primeiro passo! 

Parceria:  

 
             

 

 


