
Parque	  empresarial	  Maquijig	  associa-‐se	  ao	  Barreiro	  Toastmasters	  Club

No	  intuito	  de	  chegar	  a	  empresários,	  empreendedores	  e	  profissionais	  de	  todas	  as	  áreas,	  o	  
Barreiro	  Toastmasters	  Club	  associa-‐se	  ao	  centro	  de	  empresas	  Maquijig,	  situado	  na	  zona	  
industrial	  de	  Palmela.	  

«É	  excelente	  podermos	  disponibilizar	  o	  nosso	  programa	  educacional	  aos	  profissionais	  e	  
empresários	  que	  procuram	  evoluir,	  não	  tendo	  tempo	  para	  formações	  Ipicas	  com	  horários	  
fixos	  e	  a	  um	  custo	  substancial»,	  declara	  a	  Vice-‐Presidente	  para	  a	  Educação	  do	  Barreiro	  
Toastmasters	  Club,	  Manuela	  Nobre,	  que	  acrescenta:	  «Além	  do	  mais,	  como	  estamos	  ligados	  
à	  Escola	  Superior	  de	  Tecnologia	  do	  Barreiro,	  faz	  todo	  o	  senRdo	  este	  Rpo	  de	  parcerias	  com	  
empresas	  e	  centros	  de	  empresas	  como	  o	  Maquijig,	  aqui	  na	  Margem	  Sul.»	  

Comunicar	  bem	  é	  a	  base	  das	  competências	  para	  se	  vencer	  no	  mundo	  dos	  negócios	  e	  aí	  
reside	  a	  focalização	  dos	  Toastmasters,	  não	  sendo	  por	  acaso	  a	  maior	  insRtuição	  mundial	  
dedicada	  ao	  desenvolvimento	  de	  capacidades	  de	  comunicação	  e	  de	  liderança.

Para	  empresas,	  empresários	  e	  profissionais,	  esta	  pode	  ser	  uma	  forte	  ferramenta	  de	  
formação	  a	  um	  muito	  baixo	  custo.	  O	  sucesso	  de	  uma	  companhia,	  de	  um	  serviço	  ou	  de	  um	  
produto	  depende	  da	  qualidade	  de	  informação	  e	  da	  forma	  como	  esta	  é	  comunicada.	  Na	  
venda,	  na	  divulgação,	  na	  apresentação,	  na	  condução	  reuniões,	  na	  avaliação	  de	  pessoas,	  na	  
organização	  de	  eventos,	  na	  formação,	  na	  condução	  de	  workshops	  e	  na	  liderança	  de	  
equipas.	  As	  sessões	  Toastmasters	  decorrem	  de	  quinze	  em	  quinze	  dias,	  às	  quintas-‐feiras.	  
Em	  Setembro,	  há	  sessões	  a	  5	  e	  a	  19.

O	  centro	  de	  empresas	  Maquijig	  está	  empenhado	  na	  área	  de	  negócios	  e	  é	  como	  que	  o	  
ponto	  de	  encontro	  de	  profissionais	  de	  todas	  as	  áreas.	  Organiza	  eventos	  de	  networking,	  de	  
formação,	  de	  divulgação	  de	  produtos	  e	  serviços,	  apoiando	  empresas	  e	  profissionais	  no	  
crescimento	  do	  seu	  negócio.	  «Por	  isso	  mesmo,	  através	  da	  Maquijig,	  a	  quota	  de	  inscrição,	  
que	  inclui	  de	  imediato	  o	  acesso	  aos	  dois	  manuais	  do	  programa	  educacional	  Toastmasters,	  
é	  reduzida.»,	  conclui	  Jorge	  Dias,	  presidente	  do	  clube	  do	  Barreiro.	  


