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TECLADO CENTER FORMAÇÕES 
 

RECONHECIDO PELO MAPTESS SOB O CREDENCIAL 

N.º 224.01/LA/2019 

WORKSHOPS SOBRE MOTIVAÇÃO E SUCESSOS NA VIDA 

 

N.º CURSOS, WORKSHOPS E PALESTRAS  P. U  

1 Técnicas para se tornar milionário 60.000 KZ 

2 Direcçao, chefia e liderança 60.000 KZ 

3 Técnicas para vencer a timidez 60.000 KZ 

4 Técnicas para falar ao público 60.000 KZ 

5 Curso para casais 60.000 KZ 

6 Ponto de encontro para solteiros e solteiras e palestras 10.000 KZ 

7 MODALIDADES DISPONÍVEIS  

8 Segunda a sexta Durante duas semanas 30H 

9 Aos sábados Durante seis sábados 30H 

10 Intensivo Sexta, sábado e domingo - manhã e tarde - intervalo para o almoço 30H 

11 HORÁRIOS E DATAS PARA  INÍCIO  

12 9H - 12H 14H - 17H   18H - 21H 

13 MESES SEGUNDA SEXTA SABADO PALESTRAS 

14 Fevereiro 10 14 22 20 

15 Maio 04 15 30 28 

16 Agosto 03 14 29 27 

17 Novembro 09 20 29 12 

18 COORDENADAS BANCÁRIAS 

19 BANCO BAI  CONTA 296 294 86 IBAN AO06 0040 0000 2962 9486 1015 3 

20 BANCO BFA  CONTA 136 054 773 IBAN AO06 0006 0000 3605 4773 3011 8 

21 BANCO BIC CONTA 113 176 871 IBAN AO06 0051 0000 1317 6871 1011 2 

22 BANCO SOL  CONTA 680 750 82 IBAN AO06 0044 0000 6807 5082 1014 2 

23 VAGAS LIMITADAS 

24 Descontos especiais, datas e horários a acertar com empresas e grupos 

25 AS INSCRIÇÕES TERMINAM NO FINAL DO MÊS 

LOCAL PARA AS MATRÍCULAS 

Entroncamento do bairro José Pirão, rua Rei Katyavala, porta do prédio n.º 

157, Junto a Unitel e o Banco Bpc, 1.º andar a direita porta n.º 3, de fronte a 

livraria das irmãs Paulinas. Contactos: 923 500 202 – 993 670 067 

www.tecladocenter.com 
 

secretaria@faculdadedenegocios.com 

 

mailto:secretaria@faculdadedenegocios.com
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1 - TÉCNICAS PARA SE TORNAR       MILIO-

NÁRIO 

Objectivo do curso 
 

• Aprender a enri-

quecer, conhe-

cendo e adaptando 

os hábitos de pes-

soas ricas e bem-su-

cedidas; 

• Comparar as dife-

renças entre o modo de pensar de pessoas 

ricas e bem-sucedidas com relação a mai-

orias das pessoas;   

• Entender as raízes da mediocridade e dos 

fracassos financeiros. 

 

Tópicos a abordar durante a formação: 

• O direito de ser rico;  

• Continuar como empregado ou abrir o seu pró-

prio negócio?  

• Porquê que a maioria dos doutores são financei-

ramente dependentes?  

• Aprendendo com os fracassos;  

• Como a riqueza chega até nós?  

• Como entrar num negócio certo?  

• O poder da gratidão;  

• Causas reais dos fracassos financeiros;  

• O segredo dos milionários;  

• As diferenças entre os milionários e os empreen-

dedores e muito mais.  

 

2 – DIRECÇÃO, CHEFIA E LIDERANÇA 

Objectivo do curso 

Demonstrar as empresas que ao 

investir nesta formação, a em-

presa investe no desenvolvi-

mento dos seus colaboradores e 

no aprimoramento da organiza-

ção como um todo. Garantindo 

melhorias, satisfação, motivação e o comprometimento 

de todos os funcionários. E por consequência, a em-

presa aumenta a produtividade e os seus lucros. 

Tópicos a abordar a durante a formação: 

• Chefia e liderança de alta performance; 

• Liderança poderosa; 

• Marketing pessoal; 

• Líder do futuro; 

• Técnicas eficazes para delegar tarefas e respon-

sabilidades; 

• Nomeações e promoções; 

• Administração de tempo e mudanças organiza-

cionais; 

• Aprendizagem contínua; 

• Táctica de coaching; 

• Dinamização e motivação de equipas; 

• Técnicas eficazes para preparar, organizar e con-

duzir reuniões; 

• Gestão de pessoas; 

• Liderança a 360 º e muito mais. 

 

3 -TÉCNICAS PARA VENCER A TIMIDEZ 

Objectivo do curso 

 

• Aprender a reconhecer, con-

trolar e a dominar a timidez; 

• Compreender as causas e as 

consequências da timidez; 

• Libertar-se solidão, culpa e 

vergonha excessiva;  

 

• Aprender a conversar com naturalidade; 

• Compreender e contornar as consequências negati-

vas que a timidez causa na vida sentimental, na vida 

laboral e nas oportunidades que a vida nos oferece; 

Tópicos a abordar a durante a formação: 
• Causas, da timidez; 

• Os pensamentos que povoam a mente do funci-

onário, aluno ou pessoa tímida; 

• Técnicas para recuperar a autoestima; 

• Livrar-se de culpas do passado; 

• Aprender a falar e a se relacionar com os amigos, 

colegas, a família e os vizinhos; 

• Paquerar sem medo; isolamento social e opor-

tunidades perdida. 

• Como contornar a vontade de ficar só no quarto 

trancado 

• Participar em reuniões e muito mais e muito 

mais. 

DETALHES DOS CURSOS E EVENTOS 
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4 - TÉCNICAS PARA FALAR AO PÚBLICO 

Objectivo do curso 

• Melhorar e aperfeiçoar a 

capacidade de falar em 

público, aplicando técni-

cas e exercícios de dic-

ção, voz e oratória.  

• Aprimorar a capacidade 
de comunicar para convencer de modos a trans-
formar-nos em oradores profissionais. 

 

Tópicos a abordar a durante a formação: 

 
• Defesa de Tcc e trabalhos escolar; 

• Combater inibições e o medo de falar em 
grupos; 

• Falar de improviso em qualquer situação; 

• Projectar imagem confiante e simpática; 

• Responder perguntas com segurança; 

• Dirigir e participar em reuniões; 

• Falar correctamente em pé e sentado; 

• Falar na televisão e na rádio; 

• Dar palestras e entrevistas de sucessos; 

• Falar com desembaraço e sem constrangi-

mento; 

• Fazer apresentações vencedoras; 

• Conquistar ouvintes hostis e indiferentes; 

• Conversar com desenvoltura em todos os 

ambientes. 

5 - CURSO PARA CASAIS 
 

Objectivo do curso. 

 
Promover o entendi-

mento, a harmonia e o 

respeito mútuo entre os 

casais, noivos e namora-

dos. 

 

 

Tópicos a abordar a durante a formação: 

• Técnicas para evitar a violência doméstica; 

• Quando uma simples conversa se torna em briga; 

• Discussões que nunca resolvem nada; 

• Traições, perca de confiança e mentiras para e co-

brir erros, 

• Continuar no relacionamento só por causa dos 

filhos ou por questões financeiras; 

• Respeito mútuo, intimidade debilitado; e Inter-

ferência de terceiros; 

• Cabeça dura do companheiro (a); 

• Vícios que matam os relacionamentos aos pou-

cos, relação de faixada ou de aparência 

• Faltas de respeito, falta de atenção e falta de 

companheirismo. 

6 – PONTO DE ENCONTRO PARA               

SOLTEIROS E SOLTEIRAS 
 

Objectivo do evento 

Promover a interacção en-
tre pessoas solteiras. Com 
vista a encontrar a cara 
metade ao vivo e a cores 
 

• Você está cansado ou cansada de procurar pelo 
o amor da sua vida? 

• As pessoas que aparecem na sua vida não têm 
nada a ver consigo?  

• Os sites de relacionamento não corresponde-
ram com as suas expectativas?  

• A mulher ou o homem de Deus que o pastor lhe 
prometeu não passa de uma promessa visto que 
esta a demorar muito e a idade esta a passar? 

 

Pois então saiba que o momento de ansie-
dade passou agora você tem a oportunidade de es-
colher a sua cara metade ao vivo e a cores neste 
workshop para solteiros e solteiras. 
 

1. Como participar? 
 

Para participar basta dirigir-se para o endereço 
do escritório abaixo mencionado para fazer previa-
mente a inscrição onde os homens pagam 10.000 
Kz e as mulheres não pagam apenas fazem inscri-
ções por uma questão de organização. 
 

2. Porque que devo participar nas pales-

tras e no curso para casais? 

 
Para não cometer sempre as mesmas falhas 

 

4. Onde se realizam os eventos pagos? 

 
Dependendo do número de participante, normal-
mente ocorrem em cinemas, esplanadas, e em 
auditórios nos horários  
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5. Como é o ambiente destes pontos de 

encontro? 
 

Relaxante com músicas calmas. 
 

6. Para além da compra de ingressos te-

nho mais algum custo? 
 

Sim as despesas inerentes as compras não obri-
gatórias de bebidas e comidas nos locais dos 
eventos são por conta dos participantes. 
 

8. Será que encontro mesmo a minha 

cara-metade? 
 

Sim alguns têm a sorte de encontrar já o seu par-
ceiro ou parceira no primeiro dia 

 

10. Posso aparecer apenas para fazer 

amizade? 
 

Sim perfeitamente. 
 

11. O que faço depois de encontrar a mi-

nha cara metade? 
Recomendamos: não enganar, partilharem os telemó-
veis, ponderar bebidas alcoólicas fazer o teste de Hiv, 
teste de fertilidade, teste de gravidez, teste de colo 
aberto, teste de anemia falciforme, teste de hepatite B 
e frequentarem o curso para casais promovido pela or-
ganização 

 

12. Como devo ir vestido? 

 
O mais atraente possível para causar uma boa primeira 

impressão evitando chinelos roupas amarrotadas, por 

perfume, evitar camisolas sem mangas etc. 
 

13. Posso falar sobre este evento com os 

meus colegas e amigos para 

que   mais pessoas participar? 
 
Sim perfeitamente. 
 

14. Quais são os requisitos necessário 

para fazer as inscrições? 
 

São necessários uma fotografia, cópia do B.I e ter 
20 anos ou mais. 
 

16. O local onde se realizam os eventos 

tem segurança? 

 

Sim tem uma esquadra móvel 
 

17 Formas de pagamentos 
• Deposito bancário; 

• Cartão multicaixa; 

• Transferência via multicaixa; 

• Transferência via Internet. 

18 Mais informações 

 
• Caso o centro de estudos não inicie um determi-

nado curso ou evento durante muito tempo, os 

candidatos matriculados poderão optar pelo res-

sarcimento da quantia paga; 

• Temos auditório climatizado com capacidade para 
150 lugares e com retroprojetor;  

• Professores com experiências comprovadas; 

• Métodos cientificamente comprovados,  

• Manuais de apoio durante a formação;  

• Certificado de participação no final do curso. 

• A organização reserva-se o direito de adiar um de-
terminando evento ou curso para o mês a seguir se 
o número de participantes inscritos não justificar a 
sua realização. 

 19. Outros cursos e eventos 

• Curso técnico profissional de sistemas in-

formáticos; 

• Curso técnico profissional de administra-

ção de grandes negócios; 

• Curso profissional de formação pedagógica 

inicial para professores. 

• Escola de condução 

• Mestrados e Licenciaturas em administra-

ção Online ou a distância 

LOCAL PARA INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS 

Município das ingombotas, entronca-

mento do bairro José Pirão, rua rei katyavala, 

junto o banco Bic, a Unitel ,o Bpc, porta do 

prédio n.º 157, 1.º andar a direita aparta-

mento n. º 3 na última porta. De fronte a livra-

ria das irmãs paulinas 

21.CONTACTOS: 923 500 202 - 990 670 067

www.tecladocenter.com 

https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Informações-sobre-cursos-profissionais.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Informações-sobre-cursos-profissionais.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Informações-sobre-cursos-profissionais.pdf
https://faculdadedenegocios.com/web/wp-content/uploads/2019/02/Informações-sobre-cursos-profissionais.pdf
http://www.faculdadedenegocios.com/
http://www.faculdadedenegocios.com/

