
 

 

O artigo desta quarta-feira, em continuidade com o artigo da passada semana apresentará outras 

competências do Secretariado, que procuraremos aprofundar, como por exemplo a agilidade 

cognitiva, a análise crítica e a orientação para auxiliar, características que, independentemente 

destes novos tempos que se vivem, continuam a fazer sentido desenvolver pelo profissional de 

Secretariado e Assessoria. 

A agilidade funcional do profissional de Secretariado e Assessoria é amplamente conhecida em 

termos empresariais, quer por quem desempenha funções, quer por quem pretende este tipo de 

profissionais na sua equipa, de todos é conhecida esta capacidade de adaptação destes 

profissionais, a novas realidades e contextos empresariais adversos.  

Esta faculdade está associada à agilidade cognitiva, que é uma capacidade do nosso cérebro 

que permite executar determinadas habilidades, esta agilidade é quase uma inerência à função 

deste profissional, estejamos a falar do desempenho de tarefas mais simples ou mesmo das mais 

elaboradas.  

A agilidade cognitiva pode definir-se como o tempo que alguém leva a fazer uma tarefa mental. 

Para este exercício é necessário haver a velocidade para que uma pessoa capte e reaja à 

informação que recebe, seja visual (letras e/ou números), auditiva (linguagem) ou movimento. Ou 

seja, a velocidade de processamento é o tempo que separa a receção do estímulo à resposta dada 

ao mesmo. 

Esta agilidade cognitiva confere-nos a competência de sermos hábeis no nosso desempenho, 

abandonando a nossa área de conforto sempre que necessário, para o melhor exercício da nossa 

empresa, moldando posturas e adaptando comportamentos, no exemplar desempenho das nossas 

funções. 

A maleabilidade funcional do profissional de Secretariado e Assessoria confere-lhe fluidez de 

desempenho e sucesso no trabalho de equipa, que também é uma dinâmica em que estes 

profissionais se inserem muito naturalmente. 

A competência da análise crítica coloca em nós profissionais, o ónus de acompanhar a gestão e 

o desempenho da nossa chefia, no sentido de melhor aconselhar e até sugerir propostas de solução 

para eventuais questões que surjam. 

 

 



 

 

 

Perceber extraordinariamente bem o negócio da nossa empresa é fundamental para este exercício. 

Apenas a atualização permanente e eficaz de conhecimentos, e o acompanhamento dos assuntos 

que são tratados por quem nós secretariamos, permite a análise crítica que, se bem conseguida se 

transforma numa gigante mais-valia para as pessoas a quem assessoramos. 

E da análise crítica seguimos para a orientação para auxiliar, não se confunda orientação para 

auxiliar com subserviência ou desconsideração. Estamos aqui claramente a lembrar que o 

profissional de Secretariado e Assessoria é um facilitador e um excelente gestor de informação, 

uma das suas principais missões na empresa é a de orientar caminhos, alcançar alternativas e 

propor soluções, entre pares e aos dirigentes. 

Este projeto de parceria que devemos sempre ter com as nossas chefias complementa o trabalho 

da equipa e valoriza o desempenho da empresa. 

Ressalvo que deverá ser sempre sob esta perspetiva que deveremos considerar a orientação para 

auxiliar como uma competência do Profissional de Secretariado. 

Este Profissional e o “ombro amigo” a quem se pode recorrer em momentos difíceis, mas também 

quando são necessárias ajudas, ou dicas para determinadas questões que se levantam na 

empresa, quer sejam de foro interno ou externo. 

Apenas assim a orientação para auxiliar do Profissional de Secretariado pode ser entendida. 

Estamos ao lado de quem decide, e acompanhamos com lealdade e dedicação o trabalho e o 

sucesso da nossa equipa, e da nossa empresa.  

Competências ou características como a confiança, uma boa postura, a facilidade de 

comunicação, o saber estar, a proatividade, a autonomia e lealdade são sinónimas de 

Secretariado. 

Sem esquecer a organização, a coordenação de agendas, o planeamento e organização de 

reuniões e eventos entre tantas outras que são competências que deveremos manter ativas no 

desempenho das funções em todos os dias da nossa atividade. 

Seremos sempre também, não devemos esquecer, de acordo com a origem etimológica da palavra, 

no latim medieval, o Secretário/a era aquele a quem se podem confiar segredos, em suma, o 

guardador de segredos da chefia e da empresa, há matérias que são apenas para os nossos olhos, 

de tão reservadas que são! 
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