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Atualização de Competências em Secretariado

Conteúdo Programático

1. Competências técnicas e comportamentais essenciais ao de-
sempenho das funções. Princípios de gestão de prioridades, de 
stress e de conflitos.

2. Comunicação verbal, na oralidade e na escrita. Formas de trata-
mento. Títulos honoríficos e protocolares.

3. A organização de encontros de trabalho no quotidiano profis-
sional. Anfitrião versus convidado. Com participantes nacionais 
versus internacionais. A tipologia de mesas e espaços. Os planos 
de seating.

4. As boas práticas na organização de refeições profissionais de 
vários tipos. 

5. Perguntas & Respostas. Esclarecimento de dúvidas e aconselha-
mento. Partilha de informação.

Público a que se destina a Formação

•	 Profissionais com funções nas áreas de Secretariado e Assistên-
cia Executiva.

•	 Técnicos administrativos e profissionais com funções de atendi-
mento.

•	 Todos aqueles que, por inerência das suas funções, necessitem 
de aprofundar e aprimorar conhecimentos necessários ao de-
sempenho eficiente das funções de Secretariado.

Duração da Formação

•	 Cinco sessões online de 90 (noventa) minutos cada uma, entre 
as 21h00 e as 22h30, de 15 a 19 de março de 2021.



Metodologia utilizada na Formação

•	 Formação online, síncrona, via plataforma Zoom (Formadora 
detém a licença).

•	 A metodologia consiste na exposição de conceitos, aliada à 
apresentação, análise e debate de exemplos e casos práticos.

•	 É promovida a interação entre os participantes, a discussão e a 
clarificação de dúvidas.

Objetivos

•	 Redefinir a função e as tarefas dos profissionais de Secretariado, 
ajustadas ao Sec. XXI.

•	 Contribuir para a melhoria significativa da imagem projetada 
pelos profissionais individualmente e pelas instituições/empre-
sas, junto dos seus diversos públicos, designadamente através 
das técnicas de comunicação verbal.

•	 Organizar encontros de trabalho e refeições profissionais de 
modo mais eficaz, proporcionando a projeção de uma mensa-
gem de organização e, consequentemente, credibilidade da ins-
tituição/empresa.

Material entregue

•	 Apresentação PowerPoint e outra documentação complemen-
tar, se aplicável, em suporte digital.

Valores de inscrição:
Associadas ASP: 15,00€
Não-associadas: 25,00€
Inscrições para o email asp@asp-secretarias.pt
Telefone: 919 488 921 (Renata Bento)


