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Como Vender

Remotamente?

Inteligência

Emocional na

Liderança

Reestruturação

Financeira de

Empresas



Destinatários

Destina-se a todos os que,

tendo responsabilidades

comerciais ou de venda,

querem melhorar as suas

competências.  

COMO VENDER
REMOTAMENTE



Objetivos

Este curso tem como

objetivos dotar os

participantes das

competências, técnicas e

ferramentas para vender

mais e melhor online e

adquirir ferramentas de

negociação que pode

aplicar em formato

presencial ou virtual

Conexão interior
Conexão virtual
Prospeção digital
Marcar reuniões virtuais
Reunião virtual
Proposta virtual
Rollplay-Caso prático
Recursos de negociação

Conteúdos

programáticos



Data: 24 a 26 de março de 2021

Horário: 9:30 - 12:30

Nº de horas: 9 horas

Local: Zoom

Associados ACIF-CCIM: 90€

Não associados: 120€

https://www.acif-ccim.pt

Cronograma

Custo de inscrição

Mais informação 



Destinatários
Todos os que, tendo

cargos de liderança,

pretendam otimizar a

sua capacidade de lidar

melhor com as próprios

emoções e com as

emoções dos outros. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA
LIDERANÇA



Este curso online tem como

objetivo dotar os líderes de

ferramentas simples e eficazes

para, na prática, conseguirem,

liderar, comunicar, otimizar

relações e encontrar as

melhores soluções. Garantir

uma orientação positiva e

efetiva para o crescimento do

líder e sua equipa. 

Objetivos

 Desenvolver a autoconsciência

como forma de maximizar os seus

recursos internos

Desenvolver o autocontrolo e a

gestão emocional na liderança

Desenvolver a comunicação de alto

impacto na liderança

Desenvolver a equipa para níveis de

excelência

Desenvolver a orientação para

resultados consistentes

Desenvolver a capacidade de

encontrar soluções para os vários

obstáculos

Conteúdos
programáticos



Data: 12 a 14 de abril de 2021

Horário: 9:30 - 12:30

Nº de horas: 9horas

Local: Zoom

Associados ACIF-CCIM: 90€

Não associados: 120€

https://www.acif-ccim.pt

Cronograma

Custo de inscrição

Mais informações



Destinatários

REESTRUTURAÇÃO
FINANCEIRA DE

EMPRESAS

Empresários e Gestores das

PME’s, Diretores Financeiros,

Responsáveis pelo Controlo

de Gestão, Contabilistas,

TOC’s e Quadros

Responsáveis das diferentes

áreas operacionais. 



Conteúdos
programáticos

 Como se recupera a

sustentabilidade financeira

Apresentar proposta realista de

viabilização financeira à banca

Como se determina a solidez de

uma reestruturação financeira na

perspetiva dos financiadores

Risco depende de quê

Risco operacional e risco financeiro

 Como abordar os temas que

interessam à banca

Objetivos
Elucidar os participantes

para os aspetos essenciais

a considerar numa

Reestruturação Financeira

bem-sucedida.



Cronograma

Data: 10 de maio de 2021 

Horário: 9:30 -13:00 

N.º Horas: 4 horas 

Local: Zoom

Custo de inscrição

Associados ACIF-CCIM: 35€ 

Não associado: 46€ 

Mais informações

https://www.acif-ccim.pt


