
Introdução 
A 4ª revolução industrial juntamente com a glo-
balização e as mudanças que estão a ocorrer 
nas sociedades provocaram inúmeras trans-
formações nos mercados laborais (ILO, 2017).  
De entre as principais mudanças e transfor-
mações laborais destacam-se a nova orga-
nização do trabalho e a emergência de novas 
formas de trabalhar, das quais são exemplos o 
teletrabalho e o trabalho remoto (op.cit).

Em Portugal, o trabalho à distância, pode co-
brir, pelo menos duas modalidades de pres-
tação de serviços diversas: o teletrabalho que 
se encontra ao abrigo do artigo 165º do código 
do trabalho e que diz que: “considera-se tele-
trabalho a prestação laboral realizada com 
subordinação jurídica, habitualmente fora da 
empresa e através do recurso  a tecnologias de 
informação e comunicação” (Diário da Repú-
blica, 2021).  Por outro lado, temos o trabalho in-
dependente, e este pode ser definido como “os 
indivíduos que se obriguem a prestar a outrem 
sem subordinação o resultado da sua ativida-
de podendo o trabalho ser realizado de forma 
remota” (Decreto-lei nº 240/96).

Em Portugal são várias as profissões que apre-
sentam um potencial elevado para o trabalho 
remoto ou teletrabalho, incluindo a profissão de 
Secretariado Administrativo/Executivo (Martins, 
2020). As novas formas de trabalho ganharam 
um especial relevo devido à pandemia, pois 
neste contexto os profissionais deixaram de 
trabalhar nos edifícios das empresas e tiveram 
de transitar para o trabalho remoto de modo a 
manterem os seus empregos. 

Através da realização de entrevistas a 12 pro-
fissionais que atuam como Assistentes Virtuais 
foi possível identificar os principais desafios en-

frentados pelos profissionais de Secretariado 
Administrativo/Executivo virtual em Portugal; 
identificar as competências exigidas a estes 
profissionais; e por fim perspetivar os impac-
tos/alterações que estão a ocorrer recente-
mente na profissão de Secretariado. 

2.1. Definição de Secretariado virtual 
De modo a perceber como os profissionais de 
Secretariado se têm adaptado aos novos mo-
delos de trabalho e quais os principais desafios 
que têm de enfrentar, foram realizadas entrevis-
tas junto de profissionais de Secretariado que 
atuam como Assistentes Virtuais em Portugal.

Inicialmente as profissionais foram questiona-
das relativamente ao que entendem por Se-
cretariado virtual ao que responderam que o 
profissional de Secretariado virtual, por vezes, 
também assume a designação de Assistente 
Virtual e, como tal, oferece serviços de suporte 
a uma ou várias empresas a partir de uma lo-
calização remota. 

O trabalho destes profissionais é essencial-
mente administrativo, no entanto, podem-se 
especializar e prestarem suporte a qualquer 
área do negócio: Marketing; Recursos Huma-
nos; Contabilidade, entre outras áreas. Este é 
um modelo de trabalho que se diferencia do 
Secretariado presencial sobretudo pela possi-
bilidade de criar e gerir o seu próprio negócio e 
poder trabalhar para várias empresas a partir 
de um local remoto. 

2.2. Principais tarefas
Este estudo teve também como objetivo perce-
ber quais as tarefas executadas por estes pro-
fissionais, ao que estes responderam que es-
tas são praticamente as mesmas executadas 
presencialmente e consistem, sobretudo, na 
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realização de tarefas de cariz operacional, tais 
como: prestação de serviços administrativos 
em geral; gestão de email; arquivo digital; ges-
tão de redes sociais; realização de pesquisas; 
elaboração de documentos; gestão e organi-
zação de eventos; traduções, etc. Para desem-
penharem com qualidade todas estas tarefas, 
estes profissionais devem-se manter atualiza-
dos relativamente a ferramentas de trabalho 
atuais e inovadoras. Neste sentido, as profissio-
nais entrevistadas afirmaram que utilizam soft-
wares, plataformas e outros recursos que lhes 
permitam ser o mais eficientes possível. 

O Secretariado virtual é uma realidade já exis-
tente em Portugal antes da pandemia, pois 
muitas das profissionais entrevistadas come-
çaram os seus projetos em 2019. Este modelo 
de trabalho já se encontra bem consolidado 
em países como os E.U.A e o Brasil e aos poucos 
vai-se expandindo em outros países incluindo 
Portugal. 

Os motivos que levaram as profissionais entre-
vistadas a adotarem este modelo de trabalho 
residem, sobretudo, numa melhor conciliação 
entre a vida pessoal e a profissional; possibi-
lidade de poderem criar e gerir um negócio 
próprio; fazerem face ao desemprego e terem 
mais tempo disponível para a família e ativida-
des de lazer. 

2.3. Principais desafios 
Para o garante de sucesso desta profissão 
existem desafios que precisam de ser ultrapas-
sados, nomeadamente, a transmissão de con-
fiança aos clientes ou entidade empregadora; 
definir e gerir o seu próprio horário de trabalho; 
conseguir “desligar” do trabalho; angariação 
de clientes e adaptação a novos clientes.

2.4. Principais benefícios 
Foi também pretensão deste estudo perceber 
quais os principais benefícios deste modelo de 
trabalho, neste sentido os entrevistados apon-
tam inúmeros benefícios dos quais salienta-
mos alguns exemplos: a gestão do próprio ho-
rário de trabalho; flexibilidade de horários; mais 
tempo livre; autonomia e independência; au-
sência de custos de deslocação; possibilidade 
de poderem trabalhar em qualquer local e a 
qualquer horário. 

2.5. Estratégias 
Como forma de ultrapassar os desafios es-
tes profissionais adotam algumas estratégias 
que lhes permitam fazer face aos mesmos, tais 
como: definição dos horários de trabalho; orga-
nização e método de trabalho; conseguir uma 
boa gestão do tempo; e por fim, fazer pausas e 
folgas semanais. 

2.6. Principais competências
Para prosperarem no desempenho das suas 
funções a estes profissionais são lhes exigidas 
competências, mapear quais as principais foi 
um dos objetivos deste estudo. Nas entrevistas 
realizadas, junto dos profissionais, as compe-
tências foram divididas em duas categorias: as 
competências sócio comportamentais que di-
zem respeito às atitudes e ao comportamento 
e as competências técnicas que dizem respei-
to aos conhecimentos que devem ser desen-
volvidos para assegurar eficientemente todas 
as tarefas e funções. 

2.6.1. Competências técnicas 
As principais competências técnicas conside-
radas relevantes, na perspetiva das entrevis-
tadas, para o exercício desta profissão são as 
seguintes: conhecimentos digitais; conheci-
mentos de gestão e comunicação organiza-
cional e a língua materna. Uma vez que estes 
profissionais podem escolher os serviços que 
pretendem prestar torna-se difícil chegar a um 
consenso relativamente a estas competências. 
No entanto, as profissionais entrevistadas con-
sideram as referidas, anteriormente, transver-
sais a todos os profissionais que atuem nesta 
área. 

2.6.2. Competências socio comportamentais
No que concerne às competências socio com-
portamentais, segundo as entrevistadas, as 
mais relevantes são a auto motivação e auto-
disciplina; organização e método de trabalho; 
adaptação à mudança e ao novo ambiente de 
trabalho; atenção aos detalhes; confiabilidade 
e espírito empreendedor. 

2.7. Caracterização da situação do Secreta-
riado virtual em Portugal
Quando questionadas relativamente à situa-
ção do Secretariado virtual em Portugal, as 
entrevistadas afirmaram que, em Portugal, a 
assistência virtual está em crescimento e que 
a pandemia acelerou a força de trabalho digi-
tal introduzindo um sistema misto de trabalho. 
Com o crescente número de profissionais que 
atuam como Assistentes Virtuais,  é urgente ter 
em consideração alguns aspetos: é necessário 
apostar na profissionalização da profissão de 
Assistente Virtual para uma melhor aceitação 
destes profissionais no mercado de trabalho; 
a precificação dos serviços prestados por es-
tes profissionais continua a ser um desafio que 
precisa ser ultrapassado, pois uma vez que não 
existem regulamentos específicos para esta 
profissão cada profissional vai praticando os 
preços que entender, o que pode levar a uma 
desvalorização desta profissão. 



Ainda no que respeita às competências, em 
Portugal, ainda existe um longo caminho a per-
correr, quer na aceitação destes profissionais 
no mercado de trabalho, quer no desenvolvi-
mento e capacitação de competências para 
poderem exercer com qualidade as suas fun-
ções de forma virtual/remota. Neste sentido, os 
estabelecimentos de ensino e formação profis-
sional assumem um papel preponderante, pois 
cursos de Secretariado virtual devem começar 
a fazer parte das suas ofertas formativas. 

Em suma, o Secretariado virtual apresenta vá-
rios prós e contras. Listam-se de seguida al-
guns prós identificados pelas entrevistadas:

Ø	Gestão do próprio horário;
Ø	Mais tempo disponível para a família e ativi-

dades de lazer;
Ø	Autonomia, independência e flexibilidade de 

horário;
Ø	Possibilidade de poder escolher os clientes 

e serviços a prestar;
Ø	Ausência de custos de deslocação.
Os principais contras identificados pelas entre-
vistadas são os seguintes:
Ø	Ausência de vínculo laboral;
Ø	Falta de regulamentos para a assistência vir-

tual;
Ø	Contribuições a cargo do trabalhador;
Ø	Angariação de clientes;
Ø	Dificuldade em conciliar a vida pessoal com 

a profissional.

Conclusão
A título de conclusão pode-se afirmar que o 
desenvolvimento tecnológico tem sido o prin-
cipal impulsionador de inúmeras transforma-
ções tanto ao nível organizacional como pro-
fissional. Todas estas transformações levaram 
ao surgimento de novos modelos de trabalho 
de que, o trabalho virtual/remoto é exemplo. Os 
profissionais que trabalham neste modelo têm 
de ultrapassar barreiras e obstáculos pré-con-
cebidos e preconceitos, quer por parte das or-
ganizações, quer pela própria sociedade. Neste 
sentido, torna-se crucial que os profissionais 
desenvolvam cada vez mais as suas compe-
tências para poderem fazer face a todos os 
desafios que lhes estão inerentes. 

Os dados das entrevistas permitiram constatar 
que a pandemia veio acelerar uma realidade 
que já existia em Portugal, pois muitas das en-
trevistadas começaram a desenvolver os seus 
projetos de assistência virtual em 2019. A pan-
demia veio fazer com que esta profissão ga-
nhasse mais relevo no nosso país, pois com a 
adesão ao trabalho virtual/remoto muitos pro-
fissionais perceberam que é possível trabalhar 
desta forma “rompendo-se” com alguns pre-
conceitos em relação a esta profissão. 
Este estudo pretende dar o seu contributo para 
o estudo desta profissão, dando a conhecer a 
sua mais recente forma de atuação – o Secre-
tariado virtual, junto de profissionais que atuem 
ou que pretendam vir a atuar nesta atividade 
profissional. 
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