
BLOCO I
· Análise & Caracterização

· Estratégia de Marketing e Vendas

BLOCO II
· Recrutamento & Integração

· Competências de Liderança

BLOCO III
· Competência & Motivação

· Competências de Gestão

Avaliação

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

Dotar os formandos dos necessários conhecimentos teóricos e práticos, para que diariamente possam estar

totalmente habilitados a desempenhar as suas funções a par das novas tecnologias e veículos eléctricos,

acompanhando as tendências do mercado actual, sendo por isso capazes de:

Conheça as Ferramentas e as melhores práticas para ter Equipas mais Produtivas e Motivadas, que

acrescentam valor à sua empresa.

OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO

O FORMADOR

OS DESTINATÁRIOS

Pedagogia Activa com recurso à componente prática.
No final do curso será efectuada uma avaliação da aprendizagem.

A METODOLOGIA

TIMINGS

8 HORAS |  9h00 - 13h00  |

 

VALORES

Profissionais que queiram ou sintam a necessidade de desenvolver capacidades para ter uma

melhor Gestão de Equipas tornando as mesmas mais Produtivas e Motivadas.

Profissionais.

José Rodrigues

- Consultor nos sectores da Banca e Automóvel

- Especialista em projectos de Mudança, Liderança, Gestão de Equipas e Negociação

- Consultor no Sector Automóvel desde 1991

- Realizou 192 lançamentos de automóveis em Portugal, 

GESTÃO DE EQUIPAS

VALOR
NÃO SÓCIOS

VALOR
SÓCIOS

95,00€ 110,00€

*Aos valores apresentados acresce a Taxa de IVA em vigor.

 Valores indicados por/Formando



A ANECRA é uma entidade Formadora Certificada, com um vasto leque

de ofertas formativas em áreas multidisciplinares, que acompanham

as necessidades e as tendências de mercado.

A Formação à Medida que a ANECRA realiza é reconhecida a nível

nacional, não só pelos elevados resultados que alcança, mas também

porque pode ser delineada especificamente para uma empresa

FALE CONNOSCO...

SAIBA QUE...

+351 21 392 90 30

TELEFONE

patricia.paz@anecra.pt

EMAIL

Av. Gago Coutinho, 100 | 1749-124 Lisboa

MORADA

INSCREVA-SE AQUI

ANECRA

Há mais de 40 Anos a 
formar profissionais!


