
 
  

Gestão Eficaz de Reclamações 
 
Público-Alvo 

 
Colaboradores com funções nas áreas de atendimento e assistência ao Cliente, comercial, comercial, 
Administrativos e colaboradores envolvidos no 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; 

- Aprender Técnicas de Argumentação e Negociação a utilizar perante um Cliente Insatisfeito; 

- Manuseamento do livro de reclamações. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
- Introdução aos conceitos de Comunicação, Cliente, Comportamento e Processo 
- O que é uma reclamação? 
- Tipos e diferentes etapas de uma reclamação 
- Prevenção e reparação da reclamação 
- Encarar uma Reclamação como uma Oportunidade de Melhoria 
- O Livro de Reclamações. 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 12 – Formação Presencial 
Área de Formação: 346 – Secretariado e Trabalho Administrativo 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua  
 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 21 a 24 de Abril de 2014 
Horário: das 18H00 às 21H00 
Local: Sala de Formação da CCAH – A. Heroísmo 
 
 
 
 
 
 



   

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Expositivo – Utilização de meios visuais para despertar o interesse e aprendizagem dos formandos 

Ativo – Ativar os formandos para casos práticos 
 
Formadora 

Fabiana Amaral 
Licenciada em Psicologia pela Universidade Autónoma de Lisboa 
Formadora Certificada 
 
 
 
Inscrição 

 
€ 76,50 por participante inscrito através de empresa associada 
As empresas associadas que efetuarem três inscrições na mesma ação de formação, a partir da 3ª 
inscrição será plicado um desconto de 20% 
 
€ 170,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de Formandos: 20 
 
Data limite de inscrição: 16 de Abril de 2014 

 
Observação 

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


