
 
 

  

 Atendimento e Assistência ao Cliente 
 
Público-Alvo 

  

Colaboradores que desempenhem funções de atendimento geral, comercial, de apoio ao cliente, 

serviços pós-venda, tratamento de reclamações ou quaisquer outros profissionais que trabalhem na 

área de atendimento ao público. 

 

OBJECTIVOS  

  
. 
No final desta ação o formando deverá adquirir conhecimentos gerais de atendimento e assistência ao 
cliente e ser capaz de gerir uma reclamação. Este curso tem como desígnio principal dotar os formandos 
das soft skills essenciais com vista a realizar um atendimento de excelência.  
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Em termos de objectivos específicos, a formação permitirá a cada participante: 
- Perceber a importância e mais-valia de um atendimento de excelência. 
- Compreender o valor da comunicação e em particular a importância da expressão corporal. 
- Conhecer e compreender a relevância das competências emocionais. 
- Adquirir competências e estratégias para lidar com diferentes tipos de clientes. 
- Distinguir os diferentes tipos de clientes e respetivas necessidades. 
- Perceber e desenvolver um atendimento de excelência de uma reclamação. 
- Desenvolver uma comunicação assertiva e perceber as suas vantagens. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

- Noção e importância da qualidade do serviço ao cliente. 
- Táticas a adotar com vista a um atendimento eficaz. 
- Como lidar com os diferentes tipos de clientes. 
- A arte de bem comunicar. 
- Assertividade. 
- Competências de Inteligência Emocional. 
- Noção de reclamação. 
- Como atender uma reclamação, passo a passo. 
 

 
 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS QUE SERÃO UTILIZADOS 

 
Expositivo – centrado na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Activo – realização de exercícios e questionários de auto-diagnóstico, nomeadamente de 
Assertividade e Inteligência Emocional. 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 



   

 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 15 – Formação Presencial 
 
Área de formação: Gestão de Recursos Humanos 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 
Calendarização 

 
Praia da Vitória 
Período para a realização do curso:  de 04 a 08 de Março de 2013 
  
Horário: das 18h às 21h 
  
 
Formador 

 
Adriano Borges de Carvalho 
Licenciado em Gestão de Recursos Humanos 
Mestre em Turismo com especialização em Gestão Estratégica de Eventos 
Executive Master em Gestão Hoteleira  
Formador Certificado 
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