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PROGRAMA 2022-2025
A Lista A concorrente às eleições para os Órgãos Sociais da ASP – ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO E ASSESSORIA propõe-se garantir 
os destinos da Associação com ética, transparência, elevada exigência e sentido 
de compromisso nas seguintes áreas:
Organização interna                                                                                                          
Realizar uma gestão corrente eficaz em condições dignas e compatíveis com os 
recursos financeiros disponíveis. Dinamizar e promover uma participação mais 
ativa dos profissionais de secretariado e assessoria.
Desenvolver a divulgação da ASP e das suas atividades, nomeadamente, na sua 
página da internet e nas redes sociais. 
Desenvolver a vertente editorial da responsabilidade da ASP, na dinamização da 
comunicação institucional.
Código Deontológico
Finalização do processo de revisão e atualização deste histórico documento da 
ASP, e documento base da função do Secretariado e Assessoria.
Articulação ASP com a academia
Promover as Relações Institucionais com as estruturas do Ensino do Secretariado 
e Assessoria, quer a nível do Ensino Secundário, quer do Superior.
Certificar o papel da ASP enquanto entidade intermediária entre o ensino e o 
emprego, promovendo um conhecimento mais autêntico do universo empresarial 
permitindo o entendimento da função, e motivando os profissionais para um 
mercado de trabalho cada vez mais exigente e dinâmico.
Atividades de formação e lúdico-culturais
Garantir uma aprendizagem contínua e atenta ao desenvolvimento das com-
petências chave dos profissionais de secretariado e assessoria para o exercício 
exemplar da profissão.
Promover os Encontros Nacionais e os Congressos Internacionais, como referen-
ciais da vida associativa e eventos únicos nesta área em Portugal.
Realizar encontros intercalares em Lisboa, Porto ou outros locais do país para 
estreitar e aproximar os associados da ASP.
Comemorar anualmente, com dignidade, o aniversário da ASP - Dia da Secretária.
Cooperação com associações congéneres 
Fomentar o intercâmbio e a colaboração com associações congéneres interna-
cionais.                                    
Desenvolver as relações institucionais e a cooperação com a IMA – International 
Management Assistants (associação europeia de secretariado).
Cooperar e privilegiar as relações institucionais com as organizações congéneres 
dos PALOP.
A Lista A propõe-se alertar e debater soluções para que os seus associados en-
contrem caminhos adequados às questões que lhe são colocadas no dia-a-dia 
do universo empresarial.

Aprender a cada dia,
Melhorar a cada etapa,
E juntos alcançar o sucesso!
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CONSELHO FISCAL

Presidente
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Vice-Presidente
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Vogal
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CONSELHO 
CONSULTIVO

Isabel Capitão 
Pedrosa
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Cristina Fernandes
 Trainer & Consultant 

| Especialista em 
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Administração do 

Porto

Secretária
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Vogal
Liliana Pereira

(associada 924)

Secretária
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