
 
  

Aperfeiçoamento de Técnicas de Atendimento Presencial e Telefónico 
 
 
Público-Alvo 
 
Profissionais de atendimento que pretendam aperfeiçoar competências no atendimento 
presencial e telefónico. 
 
 
OBJECTIVOS GERAIS 
 
Dadas as cada vez mais exigências do mercado de trabalho, é cada vez mais importante 
aperfeiçoar técnicas capazes de promover um atendimento de excelência. 
Uma vez que a primeira imagem da empresa é transmitida pelos funcionários, esta acção 
visa desenvolver as competências dos formandos de forma a adoptarem comportamentos 
promotores de um atendimento presencial e telefónico de excelência. 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS 
 
No final da acção, os formandos deverão estar aptos a: 
 

• Compreender a tarefa de atendimento 
• Identificar os estilos comunicacionais e a importância da comunicação interpessoal no 

desempenho de um atendimento de excelência 
• Aperfeiçoar a comunicação verbal e não verbal 
• Reconhecer o impacto das emoções e como controlá-las em situação de conflito 
• Identificar as barreiras à comunicação eficaz 
• Saber ouvir (Escuta Activa) 
• Gerir o tempo de forma eficaz e eficiente 
• Gerir as reclamações de forma assertiva 
• Dominar o telefone 

 
Módulo III – Atendimento Telefónico 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Módulo I – Atendimento Presencial 
 

1. Definição de conceitos relativos ao Atendimento  
2. Relacionamento Interpessoal 

o Tipos de Comunicação 
o Estilos de Comunicação 

3. Saber Ouvir (Escuta Activa) 
4. Gestão de Conflitos e Reclamações 
5. Administração do Tempo 

o Ordenar as tarefas por prioridades 
6. Motivação para o trabalho 

 
Módulo II – Atendimento Telefónico  

1. Etapas do atendimento telefónico 
2. Reencaminhamento de chamadas 
3. Registo de mensagens  



   
 

4. Mensagem de retorno 
5. Utilização de outros meios de comunicação complementares  
6. Tratar reclamações ao telefone 

 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 30 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 25, 26, 27, 28 e 31 de Maio e 01, 02, 04 e 07 de 
Junho de 2010. 
 
Horário: 18h00 às 21h00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua 

 
Formadora 
 
Dr.ª Flávia do Carmo 
 
Licenciada e Mestre em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 
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. 
 
 
 
 
  

 


