
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: GESTÃO EFICAZ DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES 
 
Público-Alvo 

 
Colaboradores com funções nas áreas de atendimento e assistência ao cliente. 
Colaboradores da área administrativa envolvidos em processo de reclamações. 
 
 
Objetivos Gerais 

 
 Aplicação de métodos úteis para gerir queixas e reclamações, tendo em conta a satisfação e fidelização 

do cliente. 
 
Objetivos Específicos 

 
 - Identificar diferentes formas de percecionar uma reclamação; 
- Classificar as reclamações do cliente no contexto do atendimento; 
- Melhorar a relação com o cliente, mostrando interesse pelas suas opiniões e sugestões; 
  
Conteúdo programático 

 
1.  Introdução aos conceitos de comunicação, cliente, comportamento e processo; 
2. O que é uma reclamação; 
3. Tipos e diferentes etapas de uma reclamação; 
4. Prevenção e reparação da reclamação; 
5. Encarar uma reclamação como uma oportunidade de melhoria; 
6. O livro de reclamações. 

 
 

Recursos Pedagógicos 

 
Afirmativo – Transmissão do saber dos formadores para os formandos (exposição e demonstração); 
Interrogativo – Exploração dos saberes dos formandos levando-os a procurar respostas; 
Ativo – Focalizado nos formandos, fomentando a sua participação, mobilizando e integrando os seus 
conhecimentos, levando a que os mesmos construam o seu próprio percurso de aprendizagem, através 
da realização de trabalhos de grupo. 
  
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de Horas – 12 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação – 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
 
 Calendarização 

Período para a realização do curso: 22 a 25 de outubro de 2018 (2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira) 
Horário: das 18H00 às 21H00  
Local: Sala de Formação da CCAH – A. Heroísmo 



   

 

 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua 
  
Formadora 

Marta Reis 
Licenciada em Psicologia das Organizações 
Formadora Certificada 
 
Inscrição 

 
€ 77,00 por participante inscrito através de empresa associada 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 18 
Data limite de inscrição: 18 de outubro de 2018 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 


