
 
 

Secretárias: Planificação do Trabalho, Inteligência Emocional e As Novas 
Tecnologias no Secretariado 

 
Público-Alvo 

 
Secretárias Executivas, Secretárias e Assistentes de Direcção, Assistentes de Departamento 

e Administrativos 

 

OBJECTIVOS 

 

 Conhecer as estratégias de apoio à planificação do trabalho e executar técnicas de 
auto-gestão de tarefas; 

 Potenciar a imagem da empresa através de uma postura profissional; 
 Auto-avaliar potencialidades e vulnerabilidades, identificando padrões de sucesso; 
 Fomentar a identificação das emoções para ampliar as competências sociais; 
 Estimular a tolerância e diplomacia; 
 Identificar e saber como lidar com os potenciadores de stress e de quebra de 

produtividade 

 Desenvolver formas de pesquisa de informação com rapidez e eficácia; 
 Demonstrar a importância e a acessibilidade das ferramentas colaborativas; 
 Gerir correctamente o correio electrónico para uma consequente melhor gestão do 

tempo. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Inteligência Emocional 

 O Papel das Emoções: Auto-conhecimento, Auto-motivação e Auto-

controlo 

 O que é a Inteligência Emocional? 

 Empatia: uma competência social  

 As novas funções do Secretariado no século XXI 

 Relacionamento em contexto laboral: a gestão das atitudes 

 A gestão das urgências e emergências 

 Aumento da ansiedade e do stress e diminuição da auto-confiança 

 Desmotivação e quebra de produtividade 

 A tolerância e os conflitos 

 Descobrir os estímulos que levam às emoções 

 Catalogar as ameaças ao bom desempenho 

 O optimismo no secretariado 

2. Planificação do Trabalho 

 Gestão e descrição das tarefas de secretariado 



   

 

 Monitorização da produtividade anual 

 Análise de causas da não-produtividade 

 Estratégias de gestão de tarefas 

 Delineamento de medidas que promovam a produtividade 

 Elaboração de planos de trabalho e calendarização 

 A intervenção assertiva em momentos de gestão difícil 

3. As Novas Tecnologias no Secretariado 

 Velhos hábitos, o que mudar? 

 Pesquisa de informação na era da sociedade da informação 

 Truques e dicas para utilizar o MS Office como uma poderosa ferramenta 

de trabalho 

 Gestão eficaz do correio electrónico 

 O msn e o skype em contexto laboral 

 O telemóvel e as funcionalidades que poupam tempo e dinheiro 

 A vídeo-conferência como ferramenta acessível 

 Comunicar de forma mais inteligente 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  

 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 
1.ª acção (Terceira):  
01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11 e 12 de Março de 2010 
2.ª acção (São Jorge): 
10, 11, 12, 13 e 14 de Maio de 2010 
 
Horário:  
1.ª acção: 
18h00 às 21h00 
2.ª acção: 
15h30 às 21h30 
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Formadora 

 
Dra. Marta Reis 
Licenciada em Psicologia Social e das organizações no Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa. 
Formadora Certificada. 

 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 
 
Plano Fidelidade –Conheça as Vantagens. 
 
 

 
  

 


