
 

 

Protocolo Empresarial 

 

 
Nº DE HORAS: 12 
Horário: 17h00 às 21h00 
N.º de Dias de formação: 3 
Período para realização da acção: 09 a 11 de Abril de 2007 
Nº de Formandos: 15 
Formador: Ana Toste 
 
 
Objectivos:  
 
As mudanças operadas a nível global, a necessidade de fomentar relações 
internas e externas, a modernização das empresas e o mercado cada vez 
mais competitivo, fazem com que cada vez mais, as empresas, os 
empresários e os funcionários dessas mesmas empresas, sejam colocados à 
prova, quando têm de demonstrar como se devem comportar em situações 
que exigem a necessidade de aplicação de normas de protocolo. 
 
Podendo definir-se o protocolo empresarial como o conjunto de actos de 
boa educação e respeito que facilitam o relacionamento interpessoal dentro 
das empresas, ou como o conjunto de formalidades que se devem observar 
no relacionamento entre empresas, esta acção de formação visa 
desenvolver competências, de forma a que os formando sejam capazes de: 
 

• Conhecer o enquadramento do protocolo empresarial – origens e 
evolução 

• Aplicar os critérios e precedências de pessoas e bandeiras 
• Saber ser, saber estar e saber fazer profissionalmente 
• Reconhecer a importância das boas maneiras 
• Reconhecer as atitudes correctas no emprego 
• Saber como preparar a recepção de visitas na empresa 
• Saber como preparar diferentes tipos de reuniões 
• Conhecer as formas correctas de tratamento de personalidades. 

 
Programa: 
 

• O Protocolo empresarial – enquadramento 
• Protocolo oficial 

Órgãos de soberania 
Bandeira Nacional 
Hino Nacional 

• Apresentações e tratamentos – regras, hierarquia, precedências 
• Comportamento em locais públicos  
• Protocolo ao telefone 



• Correspondência – formas de tratamento 
• Convites 
• Presentes 
• Cartões de visita 
• Preparação de reuniões 

 A sala 
A mesa de presidência 
As precedências 
Colocação de bandeiras 
Os convites 

  As refeições 
Tipos de mesas 
Lugares à mesa 

   Comportamento à mesa 
 


