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CONSTRUIR UMA EQUIPA MAIS 

MOTIVADA E MAIS EFICAZ 

  
 

Oeiras, 7 de novembro, 10h00 – 13h00 

 

                                                 Parceria: 

www.aerlis.pt 

 

                         
  Parceria:            

INSCRIÇÃO 

PROGRAMA 

 

- Focar a sua Equipa 

- Saber delegar e levá-los a prestarem contas 

- Saber fazer e partilhar o planeamento estratégico; 

- Trabalhar com Planos Trimestrais e conseguir que a 

Equipa responda; 

- Como levar a Equipa a cumprir os objetivos. 

Público em geral: 35 €  

Sócio da AERLIS ou de Entidades filiadas: 10€ 

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

 

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: +351 263 860 269  E-Mail: aerliscarregado@aerlis.pt  

 

ENQUADRAMENTO 

OBJETIVOS 
 

Como controlar a prestação da Equipa 

Como levar a Equipa a ter mais foco e mais eficácia 

Como focar todos nas Vendas e conseguir mais resultados 

Saber motivar e saber comunicar corretamente com todos 

Metodologia para poder fazer o controlo sem problemas 

Como motivar e levar a Equipa a ter mais energia. 

 

 

 

 

 

 

Saber gerir o desempenho da Equipa é fundamental. 

Conseguir que estejam focados e alinhados é algo que não 

pode considerar de pouca importância. Saberem como 

investir o seu tempo e saberem qual é a estratégia são 

algumas da prioridades que tem que ser capaz de 

comunicar. Que a melhor metodologia para trabalhar de 

forma correta com a sua Equipa? 

 

ORADORA 

Teresa Botelho trabalha há mais de 12 anos como 

Business & Executive Coach, ajudando Empresários a 

aumentar os seus negócios. 
 

O seu objetivo é treinar Empresários e Empreendedores 

para que possam ser pessoas mais alinhadas e que 

possam ter empresas de sucesso. 
 

Os seus Cursos e Workshops são já conhecidos em todo o 

País pela forma simples, mas altamente eficaz, como 

explica estas matérias e todos os temas relacionados com 

os negócios e o desenvolvimento pessoal. 

mailto:aerlisoeiras@aerlis.pt
mailto:aerlisintra@aerlis.pt
mailto:aerliscarregado@aerlis.pt

