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ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 
 

Qualidade de serviço 
 
Para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos clientes/utentes 

contribuem todas as áreas, departamentos da organização. 

 

Área administrativa; recursos humanos, financeira e principalmente a área em 

que fez o primeiro contacto com o cliente/utente: o Atendimento. 

 
 
Componentes das atividades de serviço 
 
Um serviço é composto de: 
 

 Serviço Base; 

 Serviço Complementar. 

 
Os serviços complementares constituem “o fator de diferença” na perceção do 

nível de qualidade de prestação do serviço. 

 
Os serviços complementares estão mais diretamente influenciados pelo fator 

Humano: 

 
 A amabilidade; 

 A disponibilidade; 

 A transmissão de informação fidedigna; 

 O acompanhamento do cliente/utente; 

 O meio ambiente do acolhimento ao cliente. 
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Para o sucesso de uma atividade de serviços 
 
O trabalhador deve: 
 

 Assegurar um nível de qualidade próximo da excelência para o serviço de 

base; 

 Assegurar um nível de qualidade próximo da excelência para os serviços 

complementares obrigatórios; 

 Implementar um segundo serviço opcional, se necessário. Os serviços 

complementares opcionais devem dirigir-se as necessidades dos 

clientes/utentes e ser funcionais. 

 

Acolhimento e importância da primeira impressão 
 

Os seguranças, as rececionistas, os contínuos e os porteiros são os responsáveis 

pelo acolhimento dos clientes. No geral, estão num local específico “recepção” e 

devem ouvir, informar, guiar, explicar e orientar os clientes. 

 

O acolhimento é o veículo da imagem de marca de uma organização, pois é 

através do acolhimento que transita não só a comunicação, a informação, como 

também a acção comercial e a imagem da instituição/empresa para a qual 

trabalhamos. 

 

“A primeira impressão é quase sempre a melhor” 

 

É nos primeiros minutos que nem sempre parecem importantes e que, no entanto, 

dão a primeira impressão, a primeira prova de qualidade ou de não qualidade dos 

serviços prestados. È nos primeiros minutos que se instaura um clima de simpatia 

ou de antipatia. 
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O que são os clientes/utentes? 
 
Cliente interior: é a essência de cada pessoa, suas dimensões interiores, seu 

estado de espírito, que interferem diretamente na postura de atendimento.  

Cliente interno: considerados todos os colaboradores do local de trabalho, que 

utilizam-se dos seus serviços mutuamente e que mantêm uma interdependência 

na busca das soluções para o cliente externo. 

 

Cliente externo: é aquele que usufrui dos bens e serviços da Direção Regional 

de Desporto. 

Enfatiza-se então, a importância das relações interpessoais no ambiente de 

trabalho, para que as decisões sejam tomadas em conjunto, tendo como foco o 

cliente externo. 

 
As expetativas dos clientes/utentes e a função atendimento 
 
Os clientes/utentes são sobretudo sensíveis aos seguintes aspetos: 
 

 Forma de atendimento; 

 Eficácia dos serviços; 

 Rapidez de atendimento; 

 Organização dos serviços; 

 Variedade dos serviços; 

 Simpatia, amabilidade e interesse pelos problemas; 

 Clareza das respostas; 

 Facilidade de comunicação pelo telefone. 

 
 
 
 
 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DIREÇÃO REGIONAL DE DESPORTO 

 

 5

O que é o atendimento? 
 
O atendimento corresponde ao ato ou efeito de atender, ou seja, ao ato de cuidar, 

de prestar atenção às pessoas que recebemos ou mantemos contacto. 

 

O atendimento requer, de quem pratica, muita responsabilidade e um estado de 

espírito baseado na competência e gentileza. 

 
O atendimento é uma função específica em muitas empresas/organizações. 
 
Quem atende clientes /utentes tem que acrescentar valor ao serviço que presta.  
 
O cliente/utente valoriza um atendimento em que é ouvido, aconselhado e 

servido. 

 

O atendimento é um elo importante na corrente de relacionamento entre uma 

organização e o cliente /utente, e devido à sua importância estratégica, deve ser 

realizada por profissionais competentes, conscientes e motivados. 

 
Para que serve o atendimento? 
 

 Rececionar – receber as pessoas, passar uma imagem positiva e prestar um 

bom serviço; 

 Informar – esclarecer dúvidas; 

 Orientar – indicar opções e ajudar a tomar decisões; 

 Filtrar – diagnosticar as necessidades dos utentes/clientes; 

 Amenizar – acalmar os ânimos e fazer esperar; 

 Agilizar – evitar perda de tempo. 

 
Comportamento pessoal 
 
“Comportamento é o conjunto de atitudes e reações do indivíduo em face ao 

meio social” (Ferreira, 1999). 
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O “equilíbrio” do colaborador, a sua autoridade sobre si próprio, o “dominar-se”, 

o seu comportamento pessoal é considerado de grande importância. 

 
O profissional do atendimento 
 
A principal função do profissional que atende é representar a organização junto 

aos clientes/utentes, fornecendo informações, esclarecendo dúvidas, 

solucionando problemas, enfim, dispensar um tratamento que gere satisfação, 

segurança e tranquilidade ao cliente. 

 
Comportar-se como um profissional do atendimento é: 
 

 Conhecer bem a organização e os seus serviços, isto é, é fundamental ter 

conhecimento sobre a instituição para a qual trabalhamos tais como:  

 A missão;  

 Os valores; 

 A estrutura organizacional;  

 As atividades dos empregados da sua unidade;  

 Conhecer bem a suas funções; 

 Conhecer bem os bens, serviços e as informações com que se lida; 

 Ser bem aquilo que se é, ou seja, usar positivamente o seu estilo pessoal; 

 Ter vontade de ser cada vez melhor no desempenho da sua função; 

 Respeitar a pessoa do cliente/utente.  

 
Tais informações são relevantes para um atendimento eficaz e eficiente 

 

Um profissional de atendimento é eficaz no desempenho da sua função, 
quando: 
 

 As primeiras necessidades e/ou problemas do cliente/utente forem 

resolvidas; 
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 Os interesses da instituição forem salvaguardados; 

 O profissional de atendimento ficou satisfeito consigo próprio. 

 
Com fazer um atendimento de qualidade 

Com muito cuidado, vontade, profissionalismo, respeitando e valorizando o 

cliente/utente, e lembrando-se sempre que, ao iniciar um atendimento, deve-se 

dedicar um tempo para ouvir o que as pessoas têm a dizer. 

Devemos considerar os sentimentos das pessoas (nervosismo, desânimo, etc.) e 

compreender a sua importância para nós e para a nossa instituição. 

 
Para realizar um bom atendimento é necessário: 

Aperfeiçoamento contínuo:  

 Segurança: Ao transmitir informações deve ter conhecimento sobre as 

funções, as normas e os procedimentos da organização; 

 

 Ouvir: Não é possível atender sem antes saber o que atender. É necessário 

ouvir o que o cliente/utente tem a dizer para estabelecer uma comunicação 

sem desgaste; 

 

 Falar: Depois de ouvir atentamente, é necessário falar, para se estabelecer 

o processo de comunicação. Quando um profissional de atendimento 

transmite uma informação ao cliente/utente, deve utilizar uma linguagem 

adequada, evitando termos técnicos, siglas, gírias, enfim ser claro, 

objetivo, respeitando o nível de compreensão do cliente/utente; 
 

 Perceber: Os gestos, as expressões faciais e a postura do cliente/utente 

são ricos em mensagens, que se percebidas auxiliarão a sua compreensão. 

As pessoas são diferentes umas das outras. Por esta razão a perceção é um 
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fator fundamental. É através dela que conseguimos captar as diferentes 

reações e assim dispensar um tratamento individual e único. 

 
Caraterísticas básicas para um bom atendimento: 
 

 Saber trabalhar em equipa; 

 Ter espírito aberto às mudanças; 

 Ter iniciativa; 

 Ser eficaz; 

 Ser ágil; 

 Ter disponibilidade; 

 Ter bom humor; 

 Ser gentil; 

 Ser rápido, porém tranquilo; 

 Ter um tom de voz adequado; 

 Ser cordial (capacidade de ser amável); 

 Ser paciente; 

 Ser comunicativo; 

 Estar ciente que presta serviços (trabalha para os outros). 

 
Atendimento presencial: 
 

 Cumprimente os clientes/utentes. Nada mais negativo do que se sentir 

ignorado. “Bom dia”, “Boa tarde” “até logo” demonstram qualidade e 

educação; 

 Inicie a conversa com uma atitude amigável e prestativa; 

 Ouça o cliente/utente com atenção, e não interrompa bruscamente. É 

importante confirmar as informações recebidas quando os clientes/utentes 

lhe der oportunidade; 

 Durante o atendimento nunca atenda o telemóvel; 
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 Trate todos com igualdade e cortesia; 

 Sorria, porque quando sorrimos a nossa voz se torna mais simpática; 

 Respeite sempre os clientes/utentes de atendimento preferencial, como 

idosos, grávidas, deficientes e crianças, adolescentes; 

 Sempre que atender a um cliente/utente, esqueça seus problemas pessoais; 

 Não coma enquanto estiver a exercer as funções de atendimento. O som 

de chiclete, ou pastilha é percebido e pode ser interpretado como desleixo 

da sua parte; 

 Evite bocejar, ou qualquer outro som desagradável, evitando ser 

considerado mal-educado; 

 Seja proativo pergunte ao cliente/utente “Em que posso ajudar?”; 

 Corte todas as conversas pessoais ao telefone enquanto aguarda; 

 Na presença de clientes/utentes evite discutir assuntos profissionais ou 

pessoais; 

 Não dê informações sobre clientes/utentes, empregados, etc.; 

 Conduza os clientes/utentes, sempre que necessário, ao destino, 

caminhando um pouco à frente para indicar o caminho, mas sem lhes dar 

totalmente as costas; 

 Sempre que possível trate o cliente/utente pelo nome antecedido pelo 

título com que ela se identificou, (Dr, professor etc.); 

 Se o cliente/utente não se identificar trate sempre por senhor o por 

senhora; 

 Não fique remexendo papéis, nem falando ao telefone enquanto atende o 

cliente/utente; 

 Nunca diga “ ele não se encontra” ou “ele não chegou ainda” diga apenas 

“ele não está”; 

 Fale corretamente, de maneira clara e compreensível; 

 Use um tom moderado em relação à sua voz, não fale alto nem baixo; 
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 Dê as informações de maneira rápida e correta; 

 Se não tiver a resposta de imediato, procure a solução rapidamente e dê 

um retorno ao cliente/utente. Jamais deixe o cliente/utente sem resposta; 

 Evite termos tais como: “ eu acho”; “possivelmente” ou “ talvez”; 

 Ao finalizar o atendimento, despeça-se com frases gentis: “ Tenha um 

bom dia, senhor” “ até logo” continuamos à sua disposição”. 

 
Apresentação pessoal: 
 

 A aparência pessoal é um aspeto importante para criar uma relação de 

proximidade e confiança entre as pessoas; 

 Cuidar da aparência, no que diz respeito a higiene e à apresentação 

pessoal; 

 Vestir-se de tal maneira que as pessoas possam identificá-lo como 

representante da instituição. Se possível, uniforme ou o crachá (em lugar 

visível); 

 Manter as unhas limpas e se usar perfumes, devem ser neutros. 

 
Atendimentos diferenciados 

Idosos 

Dedique-lhes toda atenção, providencie um lugar confortável para que eles 

possam sentar-se. Encaminhe-os o mais rápido que puder. 

 

Portadores de deficiência física 

Perceba o tipo de limitação e procure ajudá-los da melhor maneira possível. 

Indique um funcionário específico para acompanhá-lo. Se o cliente/utente usar 

muletas, acomode-o em um lugar confortável e resolva a situação para ele. 
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Deficiência visual 

Procure fornecer todas as informações de que ele necessita. Ofereça-se para 

preencher formulários ou documentos. E se for encaminhá-lo para outro lugar 

não o segure pelo braço, ofereça o seu braço. 

 

Mulheres grávidas 

Procure levar em conta as suas dificuldades. 

 

Crianças 

Trate-as com respeito e gentileza. Procure não constrangê-las. Ofereça-lhes todas 

as informações. 
 

Pessoa não alfabetizadas 

Evite expressões de censura. Dê a informação necessária.  

 
Atitudes em relação a clientes/utentes nervosos 
 

 Com clientes/utentes mal-educados, mantenha a sua classe e postura e 

tente acalmá-lo; 

 Jamais o interrompa, discuta, grite, ou seja agressivo; 

 Deixe que o cliente/utente fale tudo sem interromper, ouvindo-o 

atentamente; 

 Não proporcione a discussão e coloque-se em situação de confronto; 

 Anote as causas da insatisfação do cliente/utente, mostrando com isso 

respeito ao problema e credibilidade no assunto; 

 Encaminhe o assunto (solução), de forma a evitar que o cliente/utente se 

sinta menos importante fazendo com que o problema aumente. 
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Situações possíveis: 
 
Quando o cliente/utente falar alto ou 
gritar 

Falar baixo e pausadamente 

Quando o cliente/utente estiver irritado Manter a calma 
Quando o cliente/utente desafiar Não aceitar/ignorar o desafio 
Quando o cliente/utente ameaçar Dizer-lhe que é possível resolver o 

problema sem a necessidade de ação 
externa 

Quando o cliente/utente ofender Dizer que compreende, que gostaria 
que lhe desse uma oportunidade para 
ajudá-lo 

 
Nota: Estas atitudes servem também para o contacto direto pelo telefone. 
 
Atitudes quando o cliente não entende: 

 Concentrar-se para entender o que ele realmente quer, ou, exatamente o 

que ele não está entendendo (ou concordando) e o porquê; 

 Se necessário, explicar novamente, de outra maneira, até que ele entenda; 

 Se tiver dificuldade, procurar ajuda com o seu superior; 

 Evitar, sempre que possível, que ele saia sem entender ou concordar com a 

resolução; 

 Após a correção e/ou solução de algum problema, contactar o cliente e 

certificar-se de sua satisfação. 
 

Pecados do atendimento 
 

São atitudes que jamais devem ocorrer durante o atendimento: 
 

 Aparentar má vontade; 

 Evidenciar desdém; 

 Ter atitudes de “robotismo”; 

 Promover o “jogo de responsabilidades” (síndrome do “vai-pra-lá” e “vai-

pra-cá”);  

 Má vontade; 
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 Falar com o cliente/utente ou perto dele sobre assuntos particulares ou de 

problemas relativos ao trabalho; 

 Fazer comentários sobre colegas de trabalho, produtos ou serviços nas 

dependências de circulação dos clientes/utentes; 

 Dividir a atenção no atendimento entre clientes/utentes e os colegas; 

 Debruçar-se nas paredes ou balcões, mesmo quando o cliente/utente não 

está, pois esta atitude impede que haja aproximação; 

 Comer na frente do cliente/utente; 

 Utilizar expressões consideradas “chavões” quando estiver conversando 

com o cliente/utente do tipo: 

o Gritar para pedir algo; 

o Bocejar ou ter atitudes apáticas na frente do cliente/utente; 

o Sentir-se muito íntimo do cliente/utente, a ponto de lhe pedir algo 

pessoal; 

o Usar o cliente/utente como desabafo dos problemas pessoais; 

o Lamentar ou reclamar diante do cliente/utente; 

 

ATENDIMENTO TELEFÓNICO 

 

O telefone é indicado para tratar de assuntos urgentes; transmitir ordens ou 

informações simples. 

 

O telefone não é indicado para tratar de assuntos importantes sem carácter de 

urgência; transmitir ordens que interessem a um grande número de pessoas; 

transmitir informações complexas ou dados numéricos; transmitir informações 

que comprometam a instituição; convocar reuniões com pessoas externas à 

instituição. 
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A simpatia dos utentes pode ganhar-se ou perder-se por motivos tão 

insignificantes como eficiência de um serviço telefónico ou negligência no 

funcionamento do mesmo. 

 

O atendimento telefónico é muito importante para a imagem da instituição, em 

alguns casos, é através do telefone que os utentes estabelecem o primeiro 

contacto com a instituição. 

 

A importância do telefone como primeira imagem começa pela voz (o timbre) 

tendo influência no primeiro contacto porque leva a imagem ao interlocutor. 

 
No estabelecimento de relações interpessoais, elementos tão ricos e poderosos, 

como a expressão gestual e o contacto visual, estão ausentes ao telefone. 
 

No atendimento telefónico de cliente, sob uma ótica de personalização, é 

necessário saber manifestar interesse e compreensão pele situação do 

cliente/utente, de forma a responder eficazmente às suas necessidades. Assim 

sendo, a transmissão de uma imagem de amabilidade e eficácia adquire uma 

particular importância. 

 
O telefone e a imagem da instituição 
 
Esta imagem depende da: 

 Da maneira de enunciar a instituição; 

 Do tom, voz, articulação; 

 Da precisão, prontidão, veracidade das respostas. 
 

A compreensão da mensagem 
 
O telefone permite a troca de informação, esclarecimentos, resolução de assuntos 

urgentes e a rentabilidade do tempo de trabalho. 
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Assim, o profissional de atendimento deve SABER ESCUTAR, demonstrando 

atenção através da emissão de pequenas interjeições. A adoção das atitudes de 

investigação e reformulação contribui eficazmente para a empatia na relação, 

para além de constituírem duas formas de dar e receber feedback, (retorno). 

 
A emissão da resposta 
 
A mensagem deve ser: 

 Clara; 

 Concisa e objetiva; 

 Precisa. 

 
A finalização 
 
A mensagem deve ser: 

 Frase amável e conclusiva; 

 Fidelização do cliente/utente. 

 
As etapas da comunicação telefónica 
 
Um telefonema requer mais concentração do que uma conversa ao vivo. Sendo 

assim torna-se necessário respeitar algumas regras de atendimento: 
 

Acolher: 

- Saber apresentar-se de uma forma personalizada; 

- Levar o interlocutor a apresentar-se. 
 

Compreender: 

- O pedido completo; 

- Escutar ativamente; 

- Fazer falar o interlocutor e tomar notas; 

- Responder às necessidades do interlocutor; 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DIREÇÃO REGIONAL DE DESPORTO 

 

 16

- Saber Concluir; 

- Saber desligar. 

 

Formas de melhorar o atendimento: 
 

 Atender prontamente diminui a impaciência contribuindo para a eficiência 

e agilidade da Instituição; 

 Identificar o serviço quando atende o telefone; 

 Estar informado para poder responder às questões apresentadas; 

 Saber exprimir-se com clareza; 

 Usar uma linguagem agradável, amável, simples e clara; 

 Dever ter boa dicção. As hesitações causam má impressão; 

 Falar num ritmo adequado; 

 Respirar convenientemente; 

 Ser expressivo: não falar de forma monocórdica; 

 Não falar muito alto; 

 Articular bem as palavras; 

 Perceber o que esperam os interlocutores; 

 Nunca utilize expressões como se tivesse intimidade com o cliente; 

 A conduta, a atitude de quem atende, mesmo pelo telefone, é percebida 

pelo cliente; 

 Sorria ao telefone, demonstre que o telefonema foi recebido com simpatia; 

 Sempre que falar ao telefone, esqueça os seus problemas pessoais. A sua 

voz deve estar calma e agradável, mesmo que esteja sobrecarregado de 

trabalho; 

 Não deixe ninguém interrompê-lo quando estiver com um cliente ao 

telefone; 
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 Não hesite em pedir para o cliente repetir ou falar um pouco mais alto, 

sempre que for necessário. 

 Não confie na memória: anote todos os recados e direcione-os a quem 

precisa recebê-los o mais rápido possível; 

 Encaminhar correctamente a chamada. 

 

Expressões a evitar: 
 

 Diga; 

 Sim?; 

 Quem fala?; 

 Quem está ao telefone?; 

 Espere; 

 Não desligues; 

 Fale mais alto ou baixo; 

 Não percebo nada; 

 Fale mais devagar. 
 

O que nunca deve dizer: 
 

 O Sr. X não está. Saiu para almoçar e ainda não voltou; 

 O Sr. X foi tomar café, dentro de momentos já estará; 

 Neste momento ninguém atende; 

 Hein?; 

 Só um minutinho, sim?; 

 Espere um bocadinho, sim?. 
 

Preparação das chamadas: 
 

 Tenha sempre um bloco de notas à mão; 
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 Faça uma nota das principais coisas que deseja referir e de quaisquer 

referências que possam ajudar; 

 Assegure-se que está a falar com a pessoa correcta; 

 Identifique-se correctamente;  

 Exponha as suas ideias e dúvidas com clareza e de forma consciente; 

 Ouça com atenção; 

 Diga à pessoa aquilo que deseja que ela faça; 

 Indague que acção (se for caso disso) deverá empreender; verifique 

sobretudo os nomes, moradas e números de telefone de todos os géneros; 

 Nunca seja incorrecto; 

 Complete a chamada de modo decisivo. 
 

Deixar mensagens num atendedor de chamadas: 

 Se tiver de deixar mensagem num atendedor de chamadas, as notas que 

fez previamente sobre aquilo que deseja dizer serão uma excelente ajuda 

 Diga o seu nome o número de telefone e assunto da chamada, mas não 

se esqueça de dizer também: 

o A data e hora da sua chamada (ajuda o receptor quando este consulta 

as mensagens 

o Aquilo que agradecia que o destinatário fizesse (ex: telefonar para si 

ou aguardar que o contacte de novo.) 

o Assegure que os nomes, moradas e números de telefone estão claras, 

repetindo-os se necessário. É frustrante para o destinatário não poder 

corresponder à chamada. 
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PROTOCOLO AO TELEFONE 
 

Tratamento social e precedências 

 

Pessoas de categorias hierárquicas diferentes: a pessoa de menor categoria espera 

que o secretariado passe a ligação ao superior hierárquico. 

 

Pessoas da mesma categoria hierárquica: a pessoa que fez a ligação é que espera, 

havendo no entanto a possibilidade das secretárias passarem em simultâneo a 

chamada para os seus superiores hierárquicos, ou seja, colocarem os superiores 

em linha ao mesmo tempo. 

 

Quando durante uma conversa, a ligação telefónica cai, a pessoa que fez a 

ligação deve voltar a ligar. A outra pessoa pode até nem saber para onde 

telefonar. 

 

Quando um superior telefona a uma pessoa que lhe é inferior através das 

secretárias de ambos, este deve estar ao telefone antes da secretária do superior 

passar a chamada ao seu chefe. 

 

Quem faz a chamada, espera em linha. Claro que esta regra só se aplica entre 

pessoas do mesmo nível hierárquico. Mas, se quem pediu a chamada, entretanto, 

atendeu outro telefone directo, ou saiu do gabinete, a pessoa para quem a 

secretária ligou e que está à espera em linha, pode desligar ao fim de 30 segundos 

e aguardar nova ligação. 
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AS ATITUDES DE COMUNICAÇÃO 
 
ATITUDE ENIFICAZES 

A Passividade 
 
A passividade implica: 
 

 Medo de se envolver, de que resulta submissão aos outros, 

inexpressividade; 

 Tendência a evitar a todo o custo os conflitos: de que resulta demissão,  

 Presença de contradições ou de oposições. 

 
Consequências negativas da passividade: 
 

 Comunicação ineficaz; 

 Tensão acumulada; 

 Perdas de tempo e de eficácia; 

 Degradação das relações interpessoais. 

 

A agressividade 
 
O agressivo procura: 
 

 Dominar os outros (abuso de direito, tendência a minimizar o 

interlocutor); 

 Valorizar-se à custa dos outros (ex.: ignorando o desvalorizando 

sistematicamente o que os outros fazem). 

 
Consequências negativas da agressividade: 
 

 Atitude de vingança e agressividade por parte dos outros; 

 Dispêndio excessivo de energia; 
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 Comportamento agressivo gera nos outros: agressividade, cólera e desejo 

de vingança. 

 

Assertividade 
 
Assertividade significa: 
 

 Defender os seus direitos; 

 Respeitando os direitos dos outros; 

 Dando a sua opinião sem reservas; 

 Afirmar-se sem receios: 

o De forma serena e construtiva; 

o Exprimindo a sua verdade pessoal; 

o Exprimindo as suas ideias e os seus gostos. 

 
Comportamentos afirmativos: 
 

 Recusar pedidos; 

 Exprimir sentimentos positivos; 

 Exprimir sentimentos negativos justificados; 

 Defender legítimos direitos; 

 Exprimir opiniões pessoais; 

 Dar sobretudo importância aos factos; 

 Saber lidar com a crítica. 

 

As críticas  
 
Para desenvolver um comportamento assertivo face às críticas é necessário: 
 

 Rejeitar a ideia de termos sempre de agradar a todos; 

 Admitir que não somos perfeitos e que muitas vezes erramos; 

 Reconhecer os nossos limites; 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DIREÇÃO REGIONAL DE DESPORTO 

 

 22

 Como lidar com críticas justificadas: 

o (as criticas justificadas são informações úteis que os outros nos 

transmitem e que nos podem ajudar a desenvolver). 
 

Como lidar com as críticas injustificadas: 
 
Face à crítica é importante detetar rapidamente se: 
 

 O ataque é pessoal; 

 É feito de má-fé; 

 Outro exprime a sua maldade; 

 Pedir ao interlocutor maior precisão recusando as pressões. Assim, em 

caso de “agressão pura”, deve-se afirmar uma posição sem ceder uma 

polegada ao interlocutor; 

 Recusar as apreciações dos outros como veredictos irrefutáveis. 
 

Para tratar uma reclamação: 
 

 Com clientes/ utentes mal-educados, mantenha a sua classe e postura e 

tente acalmá-los. Jamais o interrompa, discuta, grite, ou seja agressivo 

com eles; 

 Ouvir atentamente a reclamação; 

 Demonstrar interesse; 

 Mostrar disponibilidade para resolver o problema; 

 Falar sempre com calma; 

 Tomar apontamentos; 

 Não emitir opiniões precipitadas; 

 Não se justifique; 

 Não contra-ataque; 

 Não se desculpe; 

 Não guarde um silêncio passivo; 
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Diante de erros e problemas: 
 

 Admitir o erro, o mais rápido possível e sem evasivas; 

 Pedir desculpas; 

 Corrigir o erro imediatamente, ou dizer quando vai corrigi-lo; 

 Dizer QUEM e COMO vai corrigir o problema; 

 Explicar o que ocorreu, evitando justificar. 
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SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 
 
 
Importância da prevenção de acidente de trabalho 
 
 

Consequências das lesões profissionais 
 

 

 
 

 
PLANO HUMANO 
 

 
PLANO MATERIAL 

SINISTRADO 
Sofrimento físico Perda de parte do salário 

Sofrimento moral 
Diminuição do potencial 
profissional 

FAMÍLIA 
Sofrimento moral 

Dificuldades financeiras 
Preocupações 

COLEGAS 

Mal-estar Perda de tempo 

Inquietação 
Perda de prémios de 
produção 

Pânico no caso de 
acidentes graves 

Irregularidades ou 
excesso de trabalho 

EMPRESA 

Afetação do clima 
psicológico 

Paragem de máquinas 
Perda de produção 

Afetação da imagem da 
empresa 

Deterioração da máquina 
Atrasos de fabricação 

Problemas sociais 
Formação do substituto 
Maiores preços de custo 

PAÍS 

Diminuição do potencial 
humano 

Perda de produção 

Aumento de inválidos 
Aumento dos custos de 
produção 

 
Conceitos – IN “Segurança e Higiene no Trabalho no contexto do sistema 
Português de Ensino“ João Paulo Sousa, IDICT, doc. Distribuído no Seminário, 
no Funchal, a 22 dezembro de 1998. 
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Segurança no trabalho – conjunto de metodologias adequadas à prevenção de 

acidentes de trabalho, tendo como principal campo de ação o reconhecimento e 

controlo dos riscos associados aos componentes materiais do trabalho. 

 
Higiene no trabalho – conjunto de metodologias não médicas necessárias á 

prevenção das doenças profissionais, tendo como principal campo de ação o 

controlo da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos presentes nas 

componentes matérias de trabalho. Esta abordagem assenta fundamentalmente 

em técnicas que incidem sobre o ambiente de trabalho. 

 

Risco profissional – possibilidade de um trabalhador sofra um dano provocado 

pelo trabalho que desenvolve. Para quantificar um risco valorizam-se 

conjuntamente a probabilidade de ocorrência do dano e a sua gravidade. 

 

Serviços de prevenção – conjunto de meios humanos e materiais necessários 

para desenvolver no local de trabalho as atividades preventivas, com o objetivo 

de garantir a adequada proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores e a 

integração desta função nos diversos níveis de decisão da empresa, serviços ou 

organização. Estes serviços podem ser organizados adotando as modalidades de 

serviços internos, serviços externos e serviços interempresas.  

 

Sistema de prevenção de risco profissionais – sistema que visa a efetivação do 

direito à segurança e à proteção da saúde no local de trabalho por via das 

salvaguarda da coerência de medidas e da eficácia de intervenção das entidades 

públicas, privadas ou cooperativas que exercem, naquele âmbito, competências 

nas área da regulamentação, licenciamento, certificação, normalização, 

investigação, formação, informação, consulta e participação, serviços técnicos de 

prevenção e vigilância da saúde e inspeção. 
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Sistema educativo – conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação que se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa 

orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade.  

 

Toxicologia – estudo dos efeitos adversos causados pelos agentes químicos e 

biológicos nos organismos vivos.  

 

Trabalhador – pessoa singular que, mediante retribuição, se obriga a prestar 

serviço a uma entidade empregadora, incluindo a Administração Públicas.  

 

Entidade Empregadora – pessoa singular ou coletiva comum ou mais 

trabalhadores ao seu serviço e responsável pela empresa.  

 

Doença profissional – dano ou alteração da saúde causados por condições 

nocivas presentes nos componentes materiais do trabalho.  

 

Perfil de formação – documento elaborado com base em perfis profissionais, 

servindo de suporte à conceção de programas de formação, contendo, os 

objetivos, a organização da formação, a duração da formação e as competências a 

obter diretamente da formação. 

 

Perfil profissional – descrição do conjunto de competências, atitudes e 

comportamentos necessários para exercer as funções próprias de um grupo de 

profissões afins, de ma profissão ou de um posto de trabalho. 

  

Princípios gerais de prevenção:  

 

 Evitar os riscos;  
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 Avaliar os riscos que não podem ser evitados;  

 Combater os riscos na origem;  

 Adaptar o trabalho ao Homem, agindo sobre a conceção, a organização e os 

métodos de trabalho e de produção;  

 Realizar estes objetivos tendo em conta o estádio da evolução da técnica;  

 De uma maneira geral, substituir tudo o que é perigoso pelo que é isento de 

perigo ou menos perigoso;  

 A prevenção dos riscos deve integrar-se num sistema coerente que abranja a 

produção, a organização, as condições de trabalho e o diálogo social;  

 Adotar prioritariamente as medidas de proteção coletiva, recorrendo às 

medidas de proteção individual unicamente no caso de a situação impossibilitar 

qualquer outra alternativa;  

 Formar e informar os trabalhadores.  

 


