
PROGRAMA PARA FORMAÇÃO 

CURSO: Excelência no atendimento e Qualidade de serviços em recepção e protocolo: 
 
Segunda-feira: Dia 26 de Maio de 2014 

 
I. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO TRABALHO 
O que é paciência? Como exercitar a paciência? A diferença entre Comportamento e atitude; Como evitar 
transferência emocional casa – trabalho – casa. Como lidar com pessoas difíceis e irritadas. Visualização de filmes 
“sobre o tema” O impacto emocional nos momentos de verdade. A inteligência emocional. Como evitar ou libertar-se 
do ressentimento. O vírus de atitude. A regra de ouro. Como desfazer das crenças e hábitos prejudiciais, revertendo 
culpas e ansiedades em experiências, desprogramando medos e bloqueios, transformando sonhos em metas. 
Exercícios de aplicação. Reciprocidade. Plano de ação pessoal. 
 
Terça-feira: Dia 27 de Maio de 2014 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PROFISSIONAL  Comunicação interpessoal eficaz, habilidade nos 
relacionamentos. As regras do relacionamento interpessoal profissional (personalizar as pessoas, visualização, 
Escutar, Cooperação, humildade, eficiência e eficácia, valorização das reclamações, palavras de cortesia, 
pontualidade e assiduidade, ética profissional, empatia, a forma de evitar a apatia, testar entendimento, sigilo 
profissional, trabalho em equipe, o saber estar e conversa.) Como ser e como obter. Feedback: promovendo o 
crescimento pessoal e profissional. Visualização de filmes do programa. Exercícios de aplicação. 
 
Quarta-feira: Dia 28 de Maio de 2014 

 APRIMORAMENTO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO  
As fases de atendimento personalizado. As regras básicas para melhorar o atendimento. O momento da verdade. 
Visualização de filmes adaptado a sua instituição. Exercícios de atendimento. A valorização do cliente.  
 
Quinta-feira: Dia 29 de Maio de 2014 
 
 APRIMORAMENTO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO  
O atendimento telefónico. O atendimento via Internet. Conhecendo o utente/cliente consumidor. O que afasta um 
cliente? Qual o pior utente/cliente? O preço da insatisfação dos utentes/clientes. Plano de acção pessoal.  

 
 HOSPITALIDADE 
A hospitalidade e o perfil pessoal. A hospitalidade e os serviços. A hospitalidade e o atendimento 
TRABALHO DE EQUIPE. 
A importância do trabalho em equipe 
Vantagens de trabalhar em equipe. 
Como criar o espírito da equipe nos profissionais de serviços. 
O que o colaborador pode fazer para o trabalho em equipe. 
Aspectos fundamentais para o sucesso do trabalho de equipe. 
 
Sexta-feira: Dia 30 de Maio de 2014 
 
 QUALIDADE PESSOAL A importância da qualidade pessoal para Verdefam. Os benefícios da qualidade pessoal 
para o colaborador da Verdefam.. Como transformar defeitos em Qualidades 

 
QUALIDADE DE SERVIÇOS O espírito do serviço 
Qualidades necessárias a um bom profissional de serviços .O ciclo de serviços. O profissional de serviço e a imagem 
da Instituição. Contexto do serviço. 
Protocolo 
Módulo I. Conceituação e noção de cerimonial, protocolo e etiqueta. 

Segunda-feira. Dia 2 de Junho de 2014 
Protocolo 
Módulo II. A Ordem Geral de Precedência  Módulo III. Planejamento e recepção de missões oficiais nacionais 

e  estrangeiras  

Instrutor: Dr. Nuno Melício 


