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HORÁRIO 

2H semana   40 semanas 

 

GRATUITO 

para os segundos participantes da sua empresa. 
 

GRUPOS  
Até  8 empresa não concorrenciais entre si 

          EMPRESÁRIO: 
 

Com Atitude vencedora; 
Vontade de ultrapassar a crise; 
Com objectivos para o negócio; 
Queira descobrir como ganhar novos clientes; 
Queira ter equipa vencedora; 
Queira obter do negócio aquilo que nele investiu: dinheiro, tempo, conhecimento. 

Oferecemos Um local  
 

Onde a motivação e atitude vencedora é uma garantia; 
Onde vai apreender as ferramentas necessárias para atingir o crescimento que pretende; 
Onde vai saber como fixar objectivos e persegui-los; 
Onde vai descobrir como recrutar, formar e motivar uma equipa vencedora; 
Como ganhar: mais tempo, mais dinheiro, mais conhecimento. 

A Academia de Negócios é um programa de grupo, exclu-

sivamente para líderes de negócios, com a duração de 10 

meses, 1 vez por semana, 2 horas ao final do dia, a traba-

lhar o negócio em vez de trabalhar no negócio. 

Partindo da realidade do negócio de cada um, vamos, ao 

longo dos 10 meses, trabalhar a empresa no seu todo (Comercial, Marketing, Controlo Financeiro, Con-

trolo do Tempo, Sistematização de Processos, Controlo e motivação da Equipa, etc.), para o ajudar a 

 

Inscrições Limitadas 
 

Contacte JÁ ! 
 

António Saboga | 912 169 104 

antoniosaboga@turbonegocios.com.pt 

DESTINATÁRIOS 
A Academia de negócios é um programa exclusivo 
para líderes de negócios de PMEs industriais, comér-
cio e serviços: 

INVESTIMENTO 
 
Mensal 255 € + Iva x 10 meses = 2550€ + Iva 
Pag. Único 2000 € + Iva 

GARANTIA 

Se no final do 1º mês, não se encontrar satisfeito, 
Devolveremos integralmente o valor investido. Em 

qualquer momento pode desistir sem ter de assumir 

os restantes custos. 



O QUE OS NOSSOS CLIENTES DIZEM...  
 

A  Academia permitiu-me melhorar os meus procedimentos, ter uma visão mais sistemati-
zada da empresa e focar-me em aspectos importantes como a satisfação do cliente, o 
orçamento, a gestão… tudo isso. Portanto, foi muito importante para mim. 

Paulo Candeias, In-Tours 
 

Percebemos que há muito mais coisas a fazer do que alguma vez imaginámos! 

Ângelo Simões, CRIVER - Indústria de Mobiliário, Lda. 
 

Encontrei um parceiro de negócio que me fez organizar determinados métodos e sistemas 
dentro da minha empresa, o que levou ao crescimento rápido e sustentado de todos os 
meus objectivos. 

Daniel Luxo, DanielLuxo, Lda.  
 

Há pequenos pormenores de que nos esquecemos no dia a dia.  A Academia obriga-nos a 

parar e a pensar no negócio. 
Joaquim Castro, Mediador de Seguros 

 

 A Academia de Negócios serviu para tirar ideias e po-las em funcionamento na minha 
empresa de forma a conseguir focalizar-me diariamente naquilo que é realmente importan-

te. 
João Ricardo, Ideias Atrevidas, Lda 

 

Aprendi que temos que trabalhar todos os dias, mesmo que pensemos que as coisas 
estão fixas e certas.  
A Academia foi importante porque havia coisas que eu nem sabia que era preciso fazer 
numa empresa.  Aprendi que há coisas que se têm mesmo que fazer se quisermos andar 
para a frente. 

Lina Fernandes, Aplitinta Lda 
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