
No próximo dia 12 de Fevereiro 
 

“Sócias - Gestão de Vida e Carreira” 
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 12 de Fevereiro, às 10 
horas, a conferência “Sócias - Gestão de Vida e Carreira”. O conceito "As Sócias" 
surgiu com a finalidade de materializar o significado de crescimento, parceria e 
desenvolvimento em conjunto. "As Sócias" são facilitadoras do sucesso e da partilha 
entre todos. 
 
Esta marca remete assim para momentos de apoio, aprendizagem, evolução, 
crescimento. Acreditamos que em grupo vamos mais longe, e foi nesse sentido que 
decidimos fundar este conceito no âmbito do desenvolvimento pessoal e profissional. 
 
“As Sócias” representa aquilo que mais defendemos: alianças rumo a uma construção 
e concretização de um futuro mais capaz, onde recebemos o que damos, e o que 
damos tem de ser positivo, partilhado. 
 
O evento: "Sócias - Gestão de Vida e de Carreira", pretende facilitar conteúdos, 
momentos, e ferramentas no âmbito das soft skills, tais como: comunicação, imagem, 
autoconfiança, motivação, performance, gestão de carreira, entre outros. 
 
O evento terá uma vertente social, onde contará com a presença dos Palhaços d’ôpital, 
para quem reverterá 1€ por bilhete vendido. 
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 12 de Fevereiro, 
às 10 horas, a conferência “Sócias - Gestão de Vida e Carreira”. M/6. Preço: 35€ 
a 85€. 
 
https://ticketline.sapo.pt/evento/socias-gestao-de-vida-e-carreira-60617 
Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 
- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 
- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 
Cumprindo a recente resolução do Conselho de Ministros é necessário o 
Certificado Digital da União Europeia ou teste negativo para o Covid-19, válidos, 
para assistir a este evento. É obrigatório o uso de máscara. 
 
O Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de 
Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces 
Safe Places, emitido pelo ISQ. 
 
Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 
Tel: 214667700 * fax: 214667970 
Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 
Agradecemos a divulgação desta notícia 
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