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TRANSFORMAR O NETWORKING NA 

SUA PRINCIPAL ESTRATÉGIA DE 

NEGÓCIOS 
Oeiras, 27 de Junho, 10h00 – 13h00 

 

                                                 Parceria: 

www.aerlis.pt 

 

         Parceria:           

 

INSCRIÇÃO 

PROGRAMA 
 

Neste Workshop vai aprender a: 

- Ser uma pessoa positiva e agradável. 

- Saber apresentar-se e impactar em apenas 3min. 

- Aprender a ouvir e apresentar-se às outras pessoas de 

forma genuína. 
 

- Usar as ferramentas online para validar quem é e o que 

faz. 
 

- Fazer um follow-up dos contactos que conseguiu ter, de 

forma impecável. 
 

- Ser um bom comunicador. 

- Criar confiança nas outras pessoas e trabalhar a sua 

reputação. 

 

 

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 
 

- Aumentar o seu networking tanto em quantidade como em 

qualidade. 

- Saber o que é que é necessário para ter um networking 

produtivo e que gera de facto novos negócios. 

- Aprender a construir a sua reputação de forma a poder ser 

uma referência nacional na sua área. 

- Destacar-se da concorrência e não ter que competir apenas 

pelos preços para ter sempre novos clientes que o procuram 

e já sabem os serviços ou produtos que você vende. 

 

O Networking é um aspeto fundamental da vida de qualquer 

Empresário, nos dias de hoje. 

 

No entanto poucas são as pessoas que sabem transformar 

os seus contactos e o seu Networking em algo produtivo e 

que permite trazer mais resultados para o seu negócio. 

 

Neste Workshop vamos abordar este tema e vamos revelar 

algumas das chaves para conseguir atrair para si as pessoas 

certas e conseguir com isso ter melhores resultados no seu 

negócio. 

 

Se quer melhorar este aspeto da sua vida empresarial ou 

executiva, não falte. Vai valer a pena investir o seu tempo e 

aprender a fazer networking de forma positiva e profissional. 

 

 

 

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

