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Como se Inscrever?
Pela Internet -

Através do site www.ambithus.com, envie a sua

Ficha de Inscrição para a Formação.

Por Telefone -

Se prefere um contacto telefónico ligue para a

Ambithus +351 217 101 650, fale com a Academia de Formação e
inscreva-se.

Por Escrito - Email ou Correio

Email: Envie um email com os seus dados pessoais e a identificação do
curso em que se pretende inscrever para, academia@ambithus.com. Se
forem necessárias mais informações para completar a sua inscrição, a
Academia de Formação entrará em contacto consigo.

Por Correio: Preencha os dados da Ficha de Inscrição para a Formação
presente no fim deste catálogo e envie por correio para a seguinte morada: Pólo Tecnológico de Lisboa, Edifício Empresarial 3 - 2º Piso,
1600-546 Lisboa
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Organização da Formação
Compromisso -

Os nossos formadores são profissionais rigorosos que exploram os

conteúdos didácticos de forma eficaz, utilizando a distribuição do timing existente na formação.

Coffee-Break -

Nos intervalos das formações os formandos terão à sua disposição ser-

viço de coffee-break, de forma a que possam cumprir com os horários da formação, sem
necessidade de se deslocarem ao exterior e permitindo assim conviver com os restantes
colegas trocando experiências e ideias. Exceptua-se a formação ministrada no Pólo, sendo
que para o efeito, terá à disposição serviços próprios no Pólo.

Manuais -

Para facilitar o acompanhamento das acções, é disponibilizado a todos os

formandos um acesso à nossa plataforma de formação, onde poderão encontrar todo o
material inerente ao curso e assim dispor do mesmo, por forma a que possam acompanhar
a formação com a devida documentação.

Material -

Para iniciar da melhor forma, disponibilizamos no primeiro dia da acção o Kit

formando para utilizar no decorrer da formação.

Estacionamento -

A Ambithus preocupa-se com a comodidade dos seus formandos,

por isso se encontra numa zona de fácil e gratuito estacionamento, bem como aquando de
formação ou eventos realizados em Hotéis, bons acordos com os mesmos.

Instalações -

As instalações da Ambithus situam-se em Lisboa e no Porto e contam

com salas de formação devidamente equipadas. Para além destas salas de formação a
Ambithus possui diversos acordos com Hotéis para realização de acções de formação.
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Politica de Preços, Descontos e Inscrições em Grupo
Descontos por inscrições antecipadas* -

aplicar-se-á um desconto de aproxi-

madamente 10% às inscrições efectuadas até um mês antes da data de realização/inicio da
acção de formação.

Descontos para duas ou mais inscrições da mesma empresa*:
aplicar-se-á um desconto de aproximadamente 15% (sobre o valor do curso) na inscrição de duas pessoas da mesma empresa.
aplicar-se-á um desconto de aproximadamente 20% (sobre o valor do curso) na inscrição de três pessoas da mesma empresa.

Acordos de Fidelização* -

são acordos realizados entre a Ambithus e a Empresa/

Cliente através dos quais se estabelece um plano de descontos específicos para toda a oferta formativa inter-empresas. No Acordo é definido o numero mínimo de inscrições anuais
por parte da Empresa/Cliente - e em função desse numero é estabelecida a percentagem
de Desconto a aplicar sobre o preço de Catálogo.

Ambithus Alliance Corporate* -

Trata-se de uma aliança em que as empresas

que tenham realizado um numero mínimo de acções de formação têm como vantagem
principal um desconto garantido de 15% sobre o preço de Catalogo em futuras inscrições.

Ambithus Alliance Unique* -

Trata-se de uma aliança em que os formandos a

titulo individual que tenham realizado um numero mínimo de acções de formação têm
como vantagem principal um desconto garantido de 15% sobre o preço de Catalogo em
futuras inscrições.

*Nota: Não acumulável com outros descontos.
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Garantia de Qualidade
A Cultura Organizacional da Ambithus está assente nos seguintes princípios:

A Nossa Missão: A Ambithus tem por missão desenvolver e melhorar as competências em Gestão de Projectos das Organizações e dos profissionais, assegurando a satisfação
dos seus Clientes através de serviços de Consultoria e Formação, baseados em soluções
inovadoras e nas melhores práticas e Standards Internacionais.

Os Nossos Objectivos: Pretendemos ajudar os nossos clientes na actividade de consultoria e a evoluirem na sua maturidade organizacional, introduzindo novas técnicas e metodologias a usar pelos gestores de projecto, com impacto na organização e nos resultados.

Área de Actuação:

Actuamos sobre as pessoas, metodologias e sistemas normalmente ferramentas informáticas específicas).
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Contactos da Ambithus
Contactos Gerais
Localização:

Pólo Tecnológico de Lisboa,
Edifício Empresarial 3 - 2º Piso,
1600-546 Lisboa

Telefone: (+ 351) 217 101 650
E-Mail: academia@ambithus.com
Site: www.ambithus.com

Como chegar à Ambithus?
Coordenadas GPS: 38.768238, -9.181159
De Transportes Públicos:
- Metro: as estações mais próximas são as de Carnide e a Pontinha, a uma distância de
cerca de 15 minutos a pé até ao PTL.

- Metro + Autocarro: o autocarro 747 assegura a ligação da estação de metropolitano do Campo Grande para o PTL, tomando a direcção Telheiras com destino à Pontinha.
Adicionalmente, o autocarro 703 assegura a ligação da estação de metropolitano do Colégio Militar para o PTL, tomando a direcção Lumiar com destino à Charneca.
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Ficha de Inscrição

